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 دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۱پارت#

 

 

ی _ ی یعن  ی !بپیچونم؟ ومامانم و بابا تونمنیم که چ   خیالب 

 ...من جوِنی بکن کاری یه ِلوا،

 

ی هم باز  .کردیم لجبازی قدرآن چرا دانمنیم .بود داده گی 

 

ییم خب ...جونم اهورا_
 
ی من گ  دیگه، شهنیم کنم؟ کارچ 

 .نداره راه

ی تو که پارسال از  گرفت، رو همه و اومد پلیس مهموب 

ی شبا نذاشت  ی دیگه  .بمونم جاب 
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 اینا،سالومه خونه قراره بودم گفته الیک هم موقع اون آخه

 بیان بزنم، زنگ شدم مجبور ...بخونیم درس صبح تا

  ...زننیم ورسکوفتش بهم هنوزه، که هنوز و دنبالم

 

ی  :گفت کالم،یک و نداد توضیحاتم به اهمین 

ا این من_ م دوست تولدم تو نیست، حالیم چی    دخی 

 .ستمسخره خییل دیگه نباشه،

ی گفت  ی اگه زیدیم، تو دوننیم همه ی کجاب   ننه، بگم بگم؟ چ 

  خندن؟نیم بهم ندادن؟ اجازه باباش

 

هیچ و است مهم برایش دوستانش نظر که دانستمیم

 .بیاورد کم جلویشان خواستنیم جوره

 

 از ییک تولد گمیم فوقش بیام، تونمیم که واون خب_

 ...باشم خونه باید یازده قبل تا ویل همکالسیامه،
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 .کرد نگاهم تمسخر با و زد پوزخندی

_،  بعد خوامیم من !اوج تو رهیم موقع اون تازه مهموب 

 !باشم داشته انگی  یخاطره شب یه باهات مهمونا، رفت  ی

 ...جفتمون برای متفاوت شب یه

 

 :داد ادامه قبل از ترمالیم

 !منتظرتم شب فردا من خب؟ دیگه، بکن کاریش یه_

 

 .نداد امان که بیاورم، ایبهانه خواستم

کت تو بابا رم،یم دیگه من_  .منتظرمه رسر

 

 .نبود ایچاره ظاهرا .کشیدم آیه

 .باش خودت مراقب ...باشه_

 

 .کرد نگاهم منتظر و کشید را امگونه
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  چیه؟_

 

ی بغیل، بویس، خایل؟ و خشک جوریهمت  ی برم؟_   ...چی  

 

 .بوسیدم را اشگونه محکم و خندیدم

 

 .باریکال !شد این آها،_

 

م فاصله ازش نگذاشت  .بگی 

 :گفت و پیچید دورم دست

  ری؟یم در کجا وایسا

 

 چیه؟_
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ه هایملب به و داد باال را ابروانش تاییک  .شد خی 

ییم تشنه وآدم_ ؟یم فرار بعد کن   کن 

 

 .بلعیدم پرصدا را دهانم آب

ی خواییم_ ؟ کارچ    کن 

 

 .برد خودش ماشت  ی سمت و کشید را دستم

 که آزادی بعد ولبات خصوصا !کنم تمزه کمیه اولش_

ی جا هر  !بری خواسن 

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۲پارت#
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ی تا ی هایدروغ بارهزار برسم، خانه به که زماب   در را مختلف 

 .بودند ریسیک زیادی حد تا یشانهمه اما کردم، مرور ذهنم

 

حرفه کامال حاال که بودم، داده خوردشان به دروغ قدرآن

 .بودند شده ای

 

ی و انداختم قفل در را کلید  .شدم کردن فکر خیالب 

 

 یخانه در شدِنی باز اما شوم، آسانسور سوار داشتم قصد

 .بچرخم عقب به شد باعث همکف، یطبقه

 

 من به بود، داده تکیه در به کهحایل در نوردخت،مامان 

 .کردیم نگاه

 

ی با و زدم لبخندی وب 
 :گفتم خورسر

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، سالم_ ؟ ماماب   خوب 

 

 !مواقع اغلِبی مثل رسید،یم نظر به عبوس او اما 

 

 موقع؟ این تا بودی کجا _

 

 !نیست شب دیگه که االن ...وا _

 

ی روزه؟ و شب به مگه_  !باشه ولگرد قدراین نباید که دخی 

 

 .هانباید و باید این از بودم متنفر 

،  .بخندد بلند نباید دخی 

، ون موهایش نباید دخی   .باشد بی 

، ، .باشد خانه در تارییک از قبل باید دخی   و چشم تا دخی 

 !کند شوهر باید نشده، باز گوشش
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 .برم قربونت نکردم ولگردی من_

 .بودم دانشگاه .داشتم کالس

 

 .داد تکان افسوس با را رسش و زد پوزخندی

 

ون به را نفسم بست، که را در   یدکمه و کردم فوت بی 

 .دادم فشار را آسانسور

 

 :کردم زمزمه خود با 

ی باش، آروم»  .نیست چی  

زنه  داری؟ توقیع چه ...دیگه پی 

ی نیست، خودش دست
ا
 رحم کسمهیچ به زنهیم غر زیاد کل

 !کنهنیم

ی ی واعصابت خیال،ب   «نکن خرد این از بیشی 
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 .شد باز آن در و آمد پایت  ی آسانسور باالخره

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۳پارت#

 

ی در را چنگال  در خوردن، جای به اما بردم فرو اسپاگن 

 .کردمیم بازی آن با و غلتاندم مخصوص سس

 

ی ذهنم قدرآن  .نداشتم اشتها که بود درگی 

 

 خوری؟نیم چرا_

 

 :گفتم نشود، مشکوک کهاین برای و کردم نگاه مامان به
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 .خورمیم_

 

 :پرسید بابا 

ی که تو _ ؟ دوست اسپاگن   داشن 

 

وع هم باز ی نظر زیر ی به بودند کرده رسر  
 .من گرفت  

 

 !دارم هنوزم_

 

ی _  باباجان؟ شده چی  

 

ی لیوان از جرعه چند  بودم، گذاشته بشقابم کنار که آب 

 .بزنم حرف بتوانم ترمسلط تا نوشیدم
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ی بگم اگه دونمیم که هست موضویع یه _
 
 مخالفت حتما

 .ناراحتم همت  ی خاطر به کنید؛یم

 

 تا بودم ریخته صدایم در بغض و غم توان، بانهایِتی

 .رسد نظر به طبییع

 

 :پرسید نگران مامان، 

 

ی مگه _  باشیم؟ مخالف باید چرا شده؟ چ 

 

 .کردم مکث چندلحظه 

ی تا هستم بغضم زدن پس حال در کردم وانمود  بیشی 

ی تحت ند قرار تاثی   .بگی 

 

، جاش رفت؛ در پیش روز چند پاش سالومه_  انداخت  

 .بهش نیاد فشار تا نخوره تکون باید ویل
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ی بود، غایب روز چند این چون ویل داره ارائه هم شنبه
ا
 کل

 .افتاده عقب

 ...دیگه شهنیم خب اما کنم کمکش فردا داشتم دوست

 

 !پیشش برو عرص تا صبح فردا عزیزم؟ نشه چرا_

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۴پارت#

 

 

 !دارم کالس ظهر از بعد تا خودم فردا اینه، منم مشکل_

 ...کشهیم طول اونا، یخونه برسم تا

 

 .بداند را او نظر تا انداخت بابا به نگایه افشان، مامان

 :گفت خودش و داد تکان رسی بابا

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ینیم خسته خودت اگه نداره، اشکایل_ نیم فشار بهت و یسر

ییم آد، ینیم شب باشم، گفته ویل بری عرص توب   توب 

ی  !خونشون بموب 

 

ی اول، یجمله با  ی اما شدم خوشحال حساب   فرصت حن 

 .بیاورد دوام خوشحایل این ایلحظه نداد

 

 ...آخه اما _

 

 

 .نداریم اگه، و اما_

ییم رو خودت شب دوازده از قبل  !خونه رسوب 

 

، ی از به کاچ   .هیچ 

 .بود غنیمت هم همت  ی

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون هوا، تارییک از بعد گذاشتند نیم که بود هامدت  بی 

 .بمانم

 

 .برگردم موقع به دمیم قول باشه _

 

 .بوسیدم را هردو یگونه چاپلویس، با و شدم بلند جا از

 

 :نوشتم اهورا برای و رفتم اتاقم به

  «آمیم فردا شد، حل»

 

 به را هدفون و کشیدم دراز ام،نفره دو بزرِگی تخِتی روی

 .زدم گوش

 

ی یصفحه روی اهورا، اسم آهنگ، کردن پیل از قبل گویسر

 .بست نقش ام
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 ی آفرین»
 «!بده دیگه بوس یه حاال خوب، دخی 

 

 .بودم هایشبازیلوس عاشق

 .خواستیم بوس آدم از پانصدبار، روزی

 

  «کندی لپامو آخه؟ بوس قدرچه»

 

 :داد جواب رسی    ع

ی خودیم، مال»  «ازت شمنیم سی 

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۵پارت#
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وع شدم، بیدار خواب از که صبح،  کردن جمع به رسر

 .کردم وسایلم

 

ی لطف به اما نداشتم کالیس  بودم ناچار گفتم، که درویع 

ون خانه از  .بزنم بی 

ی فقط و بودم کرده هماهنگ سالومه با ی لباس   را مهماب 

 .گذاشتم کیفم در و کردم تا مرتب

 

  !برمیم وسوییچت من مامان_

 

 :زد جیغ خوابشان اتاق داخل از

ی باز_   من؟ ماشت  ی به دادی گی 

 

ی  .انداختم باال شانه خیالب 

 

  !بخرید ماشت  ی برام تونیدیم_
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ی دانشگاه بود قرار_  برات بابات شدی، که قبول دولن 

ی وکارشناسیت نه تو ویل بخره   !ارشد نه شدی، قبول دولن 

 

 درس با وخودم شب تا صبح هم، تو کن ول مامان اه_

ی که کنم خفه ه؟ چه جا اون مگه بشم؟ قبول دولن    خی 

، استادای همون  فقط !دیگه دنیم درس آزادم واسه دولن 

  ...سشهریه پول فرقش

 

 :دادم ادامه چشمیک، با همراه و کردم پا را کفشم

 

  !بزنه کپک بابا پوالی حیفه خب که_

 

 .زد صدا را نامم اخطارگونه مامان،

 

  !لوا_
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 ...دیگه بخره ماشت  ی یه گم؟یم دروغ مگه خب بله؟_

ی خوادیم پول همه این   کار؟چ 

 

 :گفت و بست محکم رسم پشت را در

 

ی خییل_  !پرروب 

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۶پارت#

 

 :گفتم سالومه به رو و چرخیدم خودم دور

 

  شدم؟ خوشگل_
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ی سالومه  .انداخت باال ابروب 

 

 کمیه خواییم ...مالیدیا خییل نظرم به ویل آدیم بهت_

  کنم؟ کمش

 

ی با  .چرخیدم خودم دور هم باز رسخویسر

 .آوردیم در پرواز به را آن و زدیم لباسم زیر باد

ه   .شدم آینه در تصویرم یخی 

 آرایش، کیم با ویل بود خوب هم عادی حالت در امچهره

ی که حاال به برسد چه شدیم رو آن به رو این از  به حساب 

  !بودم رسیده خودم

 

 .داره دوست غلیظ آرایش اهورا نه،_

 

 .گرفت سمتم به را ادکلنش و انداخت باال شانه
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ی_ ی یعن  ب  ؟ طوریاین هم بقیه رو تو شهنیم غی    ببیت  

 

 .کندم دل آینه، در تصویرم از باالخره

 

 عهد مردای مثل فکریه، روشن آدم اهورا که اوال_

ییم همچت  ی بعدشم کنه،نیم فکر دقیانوس
 
 لخت انگار گ

 .رمیم دارم

 زیاده آرایشم کمیه فقط بازومه، روی تا خوبه که لباسم

  !کرده ترمخوشگل که

 

 زیر و داد فشار صورتم و رس روی بار چند را ادکلن اهرم

 :کرد زمزمه لب

 

 ...اصال چه من به بازه، شمیقه آخه_

 

  !دیگه نزن غر_
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 حاال؟ برگردی موقع به شب خواییم طوریچه چشم،_

 ذاره؟یم اهورا

 

ی حریر شال  .گذاشتم رسم روی را رنگ آب 

 

 شوشبیه منم نداره اشکال سایل، شالت خوشگله چه_

  بدم؟ سفارش

 

 از وجنساش همه .دمیم بهت وپیجش آدرس دیوونه، نه_

 .آرهیم اروپا

  !مارکن عوض در ویل باالست قیمتش کمیه درسته

 

 .کردم نگاه هایشکفش مخصوص یچندطبقه کمد به

  .بود کفش و کیف و عاشق خودم مثل

اک ینقطه هزاران سایل، و من اصال   !داشتیم اشی 
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 را کدام دانستمنیم که بود زیاد قدرآن ها،کفش تنوع

  .کنم انتخاب

 

 جنسش فقط نیست، مهم قیمتش نکنه، درد دستت_

 .خرمیم باشه، خوشگل و خوب

 

  !منم واال_

 

 .کرد کمک خودش که امشده گرفتار فهمید

 

  .بپوش رو بلنده پاشنه کفش این_

 

 :پرسیدم باتردید

  نیست؟ بلند خییل شپاشنه سفیده؟ این_
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 .خوبه نه،_

 .نیاید چشم به فنجون و فیل قدبلنده، اهورا

 

ی  .بود چی  یهمه به حواسش لعنن 

 

 .ووسایلت برگردونم زود دمیم قول باشه،_

ییم ...دیگه ببخشید ی الیک چه که دوب    ...دنیم گی 

 

 .داد تکان هوا در را دستش

 

 !باهم داریم حرفا این از ما انگار حاال ...بابا برو_

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۷پارت#
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 .بود نگرفته خودش یخانه در را تولد

 ظرفیت گنجایش اشمجردی یخانه .نکردم تعجب

 .نداشت را شده دعوت مهمانان

 مادرشو پدر یخانه مقابلم، هوس پنت ادمدیم احتمال

 .باشد

وت و جالل  کردیم ترمصمم مرا و باریدیم جاهمه از جی 

ی مجتمع از دل تا بزنم حرف بابا با باز که
 
 شانخانوادگ

  !بخرد شییک همت  ی به هوس پنت یک و بکند

 

ی جمع آن در داشت ارصار چرا دانمنیم
 
 .کنیم زندگ

ی دو هر که ایرج بابا و نوردخت مامان تحمل  ازشان سن 

 .نبود راحت بودند، غرولند یآماده دائم و گذشته

ی چرا یم تلف جاآن در را عمرمان داشتیم، را پولش وقن 

  کردیم؟
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 را زنگ صدای نبودم مطمت  ی و بود بلند آهنگ صدای

 .بشنوند

ی موقع، همان اما  به را موبایل و کرد باز را در دخی 

 .چسباند گوشش

 

 که کردم شکر را خدا و شدم داخل خداخواسته، از

ی   .رسیدم خودم به حساب 

ی چه استثناء، بدون همه،  پوششیک پرس، چه و دخی 

 .بودند

 

 .گفت آمدخوش و آمد رساغم به خدمتکاری

 اهورا دنبال نگاه، با و دادم دستش به را شالم و مانتو

 .گشتم

ی چند یم بلند صدای با و کرده اشدوره پرس و دخی 

 .خندیدند
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دید مرا فوری رفتم، که طرفش به

 سمتم به درهم صورت و اخم با و شد جدا دوستانش از

 .آمد

 

 .کرده ترش چرا دانستمیم .نیاوردم خودم روی به

 

 .عشقم سالم_

 

 مهمونا نصف اومدنه؟ وقت االن کوفت، و سالم_

ینیم .رسیدن
 
  س؟ضایع جوریاین گ

 

 :گفتم ایبچگانه لحن با و انداختم گردنش دور دست

 

  .کشید طول بشم آماده تا ...دیگه نکن دعوام_
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ون به محکم را نفسش  .کرد فوت بی 

ی مدت آمدنیم دلش  به را این و کند قهر من با طوالب 

ی  .دانستمیم خوب 

 

ی آخر تا ویل_  !خورینیم تکون کنارم از مهموب 

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۸پارت#

 

 

 دانستمنیم که بود شده چیده متنویع هایخورایک آنقدر

ی چه  .کنم انتخاب چی  

 قائل استثناء توانستمیم را امشب اما نبودم پرخوری اهل

 .شوم
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 کیم و سوخاری مرغ اهورا و خودم برای بشقاب، دو در

 .گذاشتم درس

 هایشات که خدمتکاری به و چیدم می  ی روی را هاآن

وب  .بیاید نزدیک کردم اشاره گرداند،یم مهمانان بت  ی را مرسر

 .زدم صدا را اهورا و برداشتم دویمان، هر برای

 

 .دید تنها را او شدنیم ایلحظه و بود شلوغ دورش

 که من و کردندیم اشدوره دوستانش از نفردو ییک، مدام

ی از بعد بودم، شده خسته ایستادن، رسپا از  رهایش ساعن 

 .بودم نشسته صندیل روی و کرده

 

  جانم؟_

 

 .کردم نازک چشم پشت برایش

 

  نیست؟ من به حواست چرا_
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  نیست؟ حواسم گفته گ_

 

 .انداخت گردنم دور دست و نشست کنارم

 

 .نکردی نگاهم من به اصال_

 

 سوخاری مرغ من دونهیم که خوشگله خانم اون پس_

  دیدم؟ اشتباه نبودی؟ تو آورده، برام و دارم دوست

 

یم نظر به خمار کیم که چشمانش به تردید با و خندیدم

 .کردم نگاه رسید

 

؟ اهورا_   خوب 
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ی گازو برداشت را مرغ ران
 
 .زد آن به بزرگ

 .شده سنگت  ی رسم کمیه فقط خوبم،_

 

  !خوردی زیاد_

 

 کجا مست دارم، جا هنوز باالست، شجنبه عشقت_

  بود؟

 

 .آمدیم بدم عادتش این از

وب در اشرویزیاده جلوی توانستنیم که همت  ی  مرسر

د را خوردن  .بگی 

نیم ویل دیدمیم وضع این در را او که نبود اولش دفعه

وب، از حجم آن کند ثابت داشت ارصار چرا دانم  مرسر

 !نگرفته را او هنوز

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۹پارت#

 

 

یدی  به هازوج یهمه و کرد پخش را رمانتییک آهنگ چ 

 .رفتند رقص مخصوص سن

 

ی تعظیم و گرفت را دستم اهورا  دوستانش که کرد نمایشر

 .زدند سوت و کف خنده، با

 

 .بود گرفته اشخنده هم خودش

؟ دییم رقص افتخار_   بین 

 

ی دوستانش صدای و رس گرفتم، که را دستش  .شد بیشی 

ه نگاه مقابل در  گرفتیم قرار سن وسط در سایرین، یخی 

 .دادیم تکان موزیک با هماهنگ آرام آرام را بدنمان و
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 دیگرش دست و کرده فرو انگشتانم مابت  ی را دستش یک

 .بود پهلویم روی

وع دوباره همه کم کم  .کردند رقصیدن، به رسر

 

 .شدی خوشگل خییل_

 

  .آیدیم خوشش دانستمیم

 

 ..شدی خوشتیپ هم تو_

 

 .گرفت خود به غرور رنگ کیم اشچهره

، قرار توجه مرکز در و تمجیدو تعریف عاشق  .بود گرفت  

 

 :گفت و زد چشمیک

  !کت  ییم نگاهم حرست با دارن پرسا همه چاکریم،_
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 :گفت رسی    ع که بچرخانم اطراف به نگاه خواستم

 

 .سضایع نکن، نگاه االن نه_

 

ییم فکر که هم جوریااون ویل باشه،_  .نیست کن 

 

ی با من و گرفت باال را دستش  خودم دور ظریف حرکن 

 .چرخیدم

 

ی ترینخوشگل !هست_  بغل تو معماری، یدانشکده دخی 

ی منه،   !باشن داشته تونننیم اونا که چی  

 .کت  ییم حسادت بهم شونهمه

اشون دوست ی فقط !عمیل دم از همه دیدی؟ ودخی   توب 

ی قدراین نچرال که   !جذاب 
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 حس هیچ چرا دانمنیم اما تعریفش، از کردمیم ذوق باید

ی  .نگرفتم او از خوب 

 تولدش، شب هم آن یماننفرهدو رقص وسط در نظرم به

 !زدیم حرف هایشانحرست و دیگر پرسهای از نباید

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۱۰پارت#

 

 

یدی شد، تمام که قبیل آهنگ ی آهنگ بار،این چ   انگلیش 

یک  خدمات، مسئولت  ی از نفر دو و گذاشت را تولد تی 

 .کردند سالن وارد را تولد کیک حاوی چرخ

ی یطبقه چهار کیک
 
ی حجم قطعا که بود بزرگ  بیشی 

 .داشت مهمانان به نسبت
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 نزدیکش کرد اشاره دست با و ایستاد کیک مقابل اهورا،

 .بروم

 را چهار و بیست عدد که شمیع و بود شده کم فضا نور

 .کردیم توجه جلب داد،یم نشان

 

ی تا ی پنجو بیست وارد دیگر لحظاب 
 
 قدرچه و شدیم سالیک

  !بود گذشته زود

 

 او و بود سالم هجده فقط من دیدمش، که باری اولت  ی

 ...تربزرگ من از سال یک

 .آمدیم خوشم ازش

ی ها چشمو بود خوشتیپ حساب   چرخیدیم او دور به دخی 

 ماه شش همت  ی هم او و نشدم قدمپیش وقتهیچ اما

ی پیشنهاد پیش  .بود داده دوسن 

ی او به حسم سال، چند آن تمام در  و بود نکرده تغیی 

 .کردم قبول خداخواسته، از پیشنهادش، از بعد
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 :گفت و انداخت کمرم دور دست

  کنیم؟ فوت باهم_

 

 .دادم تکان مثبت ینشانه به را رسم

وع را معکوس شمارش هابچه  .کردند رسر

  ده

  نه

 هشت

 

 :گفتم گوشش دم رسی    ع

  !بکن هم آرزو یه_

 

 :گفتو خندید

  !باشه_
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  دو

  یک

 باال هورا و جیغ صدای کردیم، که فوت هم با را شمع

 .رفت

 

ی اگه_ ی چه گفن    کردم؟ آرزوب 

 

 .بزنم حدس کردم سیع

  باشیم؟ شوهر و زن دیگر سال مثال

ی یا  .باشد راه در توانستیم هم ایبچه حن 

 

ی این از قبل  :گفت خودش بزنم، حرف 
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ی یه کردم آرزو_ ی و بزرگ مهندیس دفی   آمریکا تو معتی 

 .باشم داشته

ی چه جااون کن فکر   !اوف ساخت، شهنیم که ُبرجاب 

 

  :گفتم زور به

ییم عایل، چه_   ...حتما توب 

 

 !شاید کنه کمکم بابام اگه_

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۱۱پارت#

 

؟_   خوب 

 

 .شدم ناراحت که نیاوردم خودم روی به
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ی اصال  به بخواهد که بود سالهچند مگر .بود خودم تقصی 

  کند؟ فکر ازدواج

 

 .میکنه درد رسم یکم فقط آره،_

 

 .زیاده صدا و رس داری حق_

 

ه و گذاشت مچانه زیر دست  .کرد نگاهم خی 

  نیست؟ ایدیگه مشکل_

 

 :گفتم باتردید

  !نه_

 

 .بوسید کوتاه را لبم و آورد جلوتر را صورتش

 ...من خوشگل_
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 هم باز اما درآوردند بازیمسخره و زدند سوت ها،بچه

 .نکردم ذوق

وب تند بوی دهانش  .دادیم مرسر

 

 تریآرام جای دنبال به و شدم جدا او از رسدرد، یبهانه به

 .گشتم

  !نه نکند، درد واقعا رسم که نه

ی و زدیم نبض رسم اتفاقا  اما دیدمنیم واضح را اطرافم حن 

 .باشم تنها داشتم دوست لحظه آن در

 

ی جاآن صدا، شدت حداقل .رفتم باال هاپله از   .بود کمی 

ه  .بود قفل اما دادم، فشار را درها از ییک یدستگی 

 

ی دیدن با اما رفتم دیگری در رساغ  در که پرسی و دخی 

 .بستم دوباره را در بودند، یکدیگر بوسیدن حال
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ی   !بودند نشده من حضور متوجه حن 

 

ی ی رساغ و کشیدم پوف   .رفتم طبقه این اتاق ترین انتهاب 

  !قفل نه و بود پر نه شکررو خدا

 

 .بستم را چشمانم و انداختم تخت روی را خودم

 .زدمیم حرف مناسب فرصت در اهورا با باید

 .ریختیم هم به را اعصابم کردنش، مست بد عادت

ی حداقل گرفت،یم یاد باید  را خودش هستم، من که جاب 

ل  .کند کنی 

 

 که هاعقربه دیدن با و انداختم نگایه دیواری، ساعت به

 .شدم بلند جا از داد،یم نشان را شب یازده

 !بود شده دیر وای
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  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۱۲پارت#

 

 

 وارد شایان و شد باز بارهیک در که بودم اتاق وسط هنوز

 .شد

 

 .نیامد خوشم بود، نزده در که این از

  !پره که هم جا این بابا، ای_

 

ی با داشت خیال احتماال  دیدن با که کند خلوت دخی 

 .بود خورده ضدحال من،

 

 .رمیم دارم من_
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 :دادم ادامه طعنه با

 

ییم_   !بریس کارت به توب 

 

 نشست بازویم روی محکم دستش گذشتم، که کنارش از

 .شد مانعمو

 

 زور و دست فشار اما بکشم کنار را خودم کردم سیع

ی اشمردانه  .بود بیشی 

 

ی کن ولم آخ،_   !عوض 

 

 .کشید خود سمت مرا و زد نیشخندی

 .بود آزاردهنده نگاهش نوع و زدیم برق چشمانش
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 !خوشگله حاال بودی کجا؟_

 

 .بود مست هم او .کردم نگاهش بانفرت

ی خییل  .اهورا از بیشی 

 کامل تعادل رفت  ی راه هنگام و کردیم ادا دارکش را کلمات

 .نداشت

 

  !رفیقتم ترینصمییم دوسِتی من !بکش خجالت_

 

 بعدو خندید بلند باشم، کرده تعریف جک برایش انگار

 :کرد زمرمه

 

 .ندارن رو حرفا این هم با که رفیقا_

ی دوست ی دوست انگار اون، دخی    !منه دخی 
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 چه اما کشیدم بلندی جیغ آورد، که ترنزدیک را رسش

ی آن در سود؟   شنید؟یم مرا صدای کش مگر شلویع 

 

ی بارهیک که نیامد خوشش من ترس و جیغ از  .شد وحشر

 

یم راه داد و جیغ همچت  ی کردی؟ رم چرا حیوون؟ چته_

ی انگار ندازه،   !سندیده مهتاب و آفتاب دخی 

 هر بعدشم !جفتمون کنیم حایل و عشق یه بذار کن شل

 .خودش یس رهیم گ

ی  !ندیدی دیدی، شی 

 

 .بود افتاده جانم تمام به ترس،

ی ماه شش تمام در من  بودم نگذاشته اهورا، با امدوسن 

 خواستیم دوستش وقتآن باشیم، داشته جنش یرابطه

  !کند حال من با

 .زدم جیغ باز ناخودآگاه ...وای ،...وای
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 .داد هل تخت سمت به و پیچید کمرم دور دستش

 .آوردیم زبان به را رکییک الفاظ مدام

ی آدم چنت  ی شایان کردمنیم خیال وقتهیچ  .باشد پسن 

 متشخصانه من با و بودم دیده اهورا کنار را او همیشه

 .بود کرده رفتار

 

 که بودم آورده باال را کفرش و خوردیم تنش به هایملگد

 :زد داد و کوفت چپم یگونه به محکیم سییل

 

ی آدم تو ویل کنیم حال جفتمون خواستمیم_  !نیسن 

 

 ...سوختیم صورتم چپ سمت و کشیدیم سوت گوشم

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۱۳پارت#
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 اشک و کردم تف صورتش به شد، خم که سمتم به

 .ریختم

 

 .کشید عقب که شد، چه دانمنیم

 .صورتم به زدی گند اه،_

 

 .کرد پرت زمت  ی روی و داد هلم تخت از محکم

 

ه برو گمشو_ ی یدخی   .پارهپاچه کویل 

 

 .کرده رهایم شدنیم باورم

 از را خودم زنان،نفسنفس و پا و دست چهار طورهمان

ون اتاق  .کشیدم بی 
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 .ایستادم پا روی زحمت به .آمدنیم بند اشکم

 پاکله بود نزدیک بار چندین گ، هاپله از رفت  ی پایت  ی هنگام

 .شوم

 

یکتک از تنم و رفتیم گیج رسم  درد بودم، خورده که هاب 

 .کردیم

 

 .نکردم پیدایش اما گشتم اهورا دنبال

 .بمانم خانه آن در توانستمنیم دیگر

 

 تر،رسی    ع چه هر خواستم او از و کردم پیدا را خدمتکار

 .بیاورد را مانتویم و شال

 

ون ساختمان آن از که همت  ی  توانستم باالخره آمدم، بی 

ی نفس  .بکشم راحن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی دل یک خواستیم دلم  .کنم گریه سی 

 

 چند هر مامان و نبود خوب حالم اما شدم ماشت  ی سوار

 .زدیم زنگ بار،یک دقیقه

یم حتما دادم،یم را جوابش گرفته، صدای این با اگر

 .آمده پیش مشکیل فهمید

 

ی و کردم روشن را ماشت  ی  و داغان و درب یچهره خیالب 

 .شدم صورتم، روی بر شده پخش آرایش

 

 بعد، دقیقه بیست و بود خلوت شبنیمه در هاخیابان

 .بودم مجتمع مقابل

 

 نکنند؟ شک که شدمیم خانه وارد طورچه

 چه هر اما زدم را آسانسور یدکمه و کردم پارک را ماشت  ی

ی  .نیامد پایت  ی کردم صی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 باید کرد،یم کار روزی اگر اصال بود، شده خراب هم باز

  !کردمیم تعجب

 

 کنم گریه خودم حال به زار زار خواستیم دلم

 .گرفتیم تماس هم اهورا مامان، بر عالوه حاال

  !بود شده نبودنم متوجه باالخره پس

 

 .کردم کج را راهم پله،ها،راه سمت به

ی پهلویم  .زدیم لنگ پایم و کشیدیم تی 

 

 :بود داده اس ام اس مامان

 

ی»  خییل دستت از بابات !دادی قول خوبه لوا؟ تو کجاب 

  «خونه برگرد زود ...عصبانیه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :بود نوشته اهورا

ی خونه از کال گفت بهم خدمتکار االن»  که مریس !رفن 

 «آرمیم در رست تالفیشو گ ببت  ی !کردی یخم روی سنگ

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۱۴پارت#

 

 

 در درد بروم، باال هاپله از تا بردمیم باال را پایم که هربار

 .پیچیدیم جانم تمام

 .برسم سوم طبقه به طورچه بودم مانده

 

 عرق صورتم تمام که بودم آورده فشار خودم به قدرآن

 .امشده انگی  یرقت داشتم حتم و بود کرده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دوم یطبقه به بودم رسیده تازه ساعت، رب  ع از بعد

 .خورد رس پایم و گرفت امگریه

ی درد و افتادم زمت  ی روی محکم ی بیشی   .کرد خودنماب 

 

 .کردمیم ناله بلند نباید

 اگر و بودند نزدیکم یخانواده از مجتمعاین هایآدم تمام

 را خودم توانستمنیم اما رفت،یم آبرویم دیدندیم مرا

ل  .کنم کنی 

 

 .رفتیم هم روی چشمانم

 که بخوابم خایک هایپله میان جا،همان داشتم دوست

 .زد صدایم کش

 

 کیم فراوان تالش با چشمانم و کردم ناله جواب، جای به

 .شد باز

  !بود راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نداد اجازه بکشم، عقب را خودم خواستم

 

ی_   چته؟ شده؟ چ 

 

ی چه گفتم؟یم چه ی با داشتم حرف   هر نهایتا که پرسعموب 

  دیدمش؟یم ایرج بابا یخانه در بار،یک ماه دو

 

 .گرفت محکم را دستم

 ...آی_

 

  !بیوفت راه_

 

 

 اشحوصله و توان نه و رسیدیم زورم نه .نکردم مقاومت

 .داشتم را

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .رفت حمام سمت به و کرد رها اشخانه وسط مرا

ی کردن باز صدای  .آمدیم آب شی 

 

 .کرد حمام وارد مرا و آمد سمتم دوباره

ی مقابل  :گفت و داشت نگهم روشوب 

 

 .بشور صورتتو_

 

 

ی .کردم نگاهش گیج  آب از پر را دستانش و کشید پوف 

 .ریخت صورتم روی و کرد

 

 شوم دور نداد اجازه اما لرزیدم آب، رسدی از
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 آرایشم از ترسیدم، خودم از خورد، آینه به که چشمم

ی خطویط جز بود نمانده هیچ
 

 .رنیک

 .بشورد را صورتم خواستیم که داشت حق

 

 .آمد در صدایم که داد، ادامه قدرآن

 

  !کردم یخ شوری،نیم که قایل دیگه، بسه_

 

 !زدنیم مو خروس با صدایم

ی  .افتاد جانم به حوله با و بست را آب شی 

 

 .تونمیم خودم_

 

 .بود شده ترجمع حواسم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ذرهیک همان رسد،آب ی تاثی  وب 
 را بودم خورده که مرسر

 .بود پرانده

 

ه  نگفته سوال هزار بفهمم توانستمیم .کرد نگاهم خی 

 .داشت

 آن، جای به اما بودم کرده آماده دروغ، برای را خودم

خانه سمت به و کرد رها را حوله  .رفت آشی  

 

 .آمیم االن باشه،_

 .نخوری رسما کن، خشک وخودت خوب

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۱۵پارت#

 

 

 .برگشت قهوه فنجان دو با بعد، دقیقه چند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 وحالت .بخور هم تو ویل بودم، کرده درست خودم برای_

ی  .کنهیم بهی 

 

؟یم درست قهوه شب نصفه_   کن 

 

 .نشست مقابلم مبل روی

 .بدم انجام وبوتیک کتابای حساب، موندمیم بیدار باید_

 

 .کردم مزه کیم را قهوه و دادم تکان رسی

 ...تلخه خییل_

 

 :گفت من، به کردن نگاه بدونو کرد باز را تاپش لپ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رست از کامل باید خونه، بری خواییم اگه ویل دونم،یم_

 !باشه افتاده

 

ی کش، به ترسیدمیم  .بزند حرف 

یم گ هر کردیم بازی یه سالومه با ...خوردم کم خییل_

 ...شات یه باید باخت

 

 ساکت که انداخت من به نگایهو گرفت باال را رسش

 .شدم

 .کنم تمام را امقهوه که دادم ترجیح من و بود سنگت  ی جو

 

ی و شد بلند جا از باز ی برگشت وقن   .داد دستانش در چی  

 .گرفت باال را دستش و آمد سمتم به مستقیم

 

 :گفت کوتاه و زد پوزخندی .کشیدم عقب را خودم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نشه کبود صورتت رو بذار یخه،_

  !بکن تریآروم هایبازی سالومه با بعدی، یدفعه

 

 .انداختم پایت  ی را رسم

ی بود دراز همه برای زبانم همیشه  طرف با حق اگه حن 

ی معدود جزء امشب اما ...بود مقابل  شدیم حساب دفعاب 

 .بودم کشیده خجالت که

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۱۶پارت#

 

 

 .بودم ترسیده

ی چه حاال، همت  ی که این از  .بدهم مامان و بابا به جواب 

، که این از ی کش به راستت    .بزند حرف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که خرید،نیم ماشت  ی برایم تنها نه فهمید،یم بابا اگر

 .شدمیم محدودتر

 .کردیم شیشه در را خونم اصال

 .دادمیم پس جواب چی  یهمه برای باید

 ...بریزم رسم بر خایک چه ...خدا وای

 

؟یم گریه چرا_   کن 

 

 .بود آمده در اشکم گ که بودم نشده متوجه هم خودم

یم توضیح برایش طورچه و بود آورده درد را گلویم بغض

  دارم؟ دردی چه دادم

 

  ...بابام ...من_

 

یک ...خب داشت هم حق .بود کالفه کردنم گریه از انگار

  داشتم؟ چه مگر دردرس جز و بودم افتاده رسش بر باره
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی هر باال، بریم بیا_ ی دیر چ   !شهیم بدتر ,کن 

 

ند و دادم تکان رسی
ُ
 .شدم بلند جا از ک

 

ی باال زیاد رستم کن، مرتب خودتو_  .نگی 

  !چشمه تو خییل سالومه، شاهکار

 

 .افتادم راه دنبالش و گزیدم لب

 !بکوبد رسم به را دروغم قیامت تا خواستیم البد

ی رفتیم داشت کجا  ایکننده قانع دلیل  هیچ هنوز وقن 

  دهم؟ امخانواده تحویل تا بودم نکرده پیدا

 

ی بهشون دونمنیم هنوز من وایسا،_   ...بگم چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شد خارج حرفم، به توجه بدون و کرد باز را خانه در

 را صدایم شدم محبور راهرو در .افتادم راه رسش پشت

 .آورم پایت  ی

 

  نیستم؟ تو با مگه_

 

 :گفت و رفت هاپله سمت

 

 .بیا کنم،یم حلش من_

 

  !بود خونرسد قدرچه

 ...نداشتم که دیگری یچاره .رفتم دنبالش و کشیدم آیه

 .کرد مکث لحظه چند و ایستاد ما یخانه دم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 من بود؟ گ گذاشت، یمانخانه داخل پا که باری آخرین

 .آوردمنیم خاطر به که

  ...قبل هاسال احتماال

 

 .ایستاد عقب و زد را زنگ

س  .زدیم تند قلبم و بود گرفته بر در را وجودم تمام اسی 

 

، دیدن با مامان و شد باز رسعتبه در،  متعجب راستت  

 .کرد نگاهش

 

ی شبتون سالم،_  .بخی 

 

 .گفت لب زیر سالیم و داد تکان رس تردید با مامان

 

 .مطلب اصل رس رفت مستقیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی چند لوا بگم فقط خواستم_  خییل بود، من با ساعن 

 دلواپسش حتما شما و رسیده دیروقت که بود نگران

 .شدید

 

تر هایشگوش من، اسم شنیدن با مامان  :پرسید و شد تی  

 

ی چرا پس بوده؟ تو با لوا_   کجاست؟ االن نداد؟ خی 

 

ی به راستت  ی  .کرد اشاره بودم ایستاده هاپلهمیان که من 

 

 .بود همراهم بیمارستان تو_

ی خاطر به جااون  .بده جوابتونو نتونست شلویع 

ی شبتون  .بخی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .زد صدایش مامان گذشت، که کنارم از

 .کرد مامان بعد و من به ابتدا نگایه و چرخید عقب به

 

 .کردمیم تشکر ازش فرصت، رس باید

  !بود داده نجاتم

 

ی به نداری، کاریو کس تو که این_  ربیط هیچ من دخی 

 .نداره

 باش دیگه همراه یه فکر شد، بد حالت که بعدی یدفعه

 و نزنده لوا، مادر و پدر تو، برخالف چون !پرسجان

شون مهمه براشون  !آدیم گ و  رهیم گ دخی 

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

 ۱۷پارت#

 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی قلبم  .کشید تی 

ی چنت  ی بخواهد مامان شدنیم باورم  .بزند او به حرف 

 و بخورم تکان توانستمیم نه که بودم شده شوکه قدرآن

ی نه ی حن   .بزنم حرف 

 

 جا از خواستیم انگار پهلویم و آمدیم باال سخت نفسم

 .شود کنده

 .شدم خم زمت  ی روی و گفتم بلندی آخ

 

 و رفت پایت  ی را هاپله که آمد خودش به هم او انگار

ی  .پیچید راهرو در در، بست  ی صدای بعد لحظاب 

 

 .کند کمکم تا گذاشت بغلم زیر دست مامان

 .کشیدم عقب را خود ناخودآگاه

 

ی ودستت چرا شده؟ تچه_   پهلوت؟ رو گذاشن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی چی  یهیچ از مامان که آمد یادم  .ندارد خی 

 .کردم صاف کمر و گزیدم لب

 

ی_  .بخوابم رمیم نیست، چی  

 

 .منتظرته بابات کجا؟_

 

ی یه خودت_   !بگو بهش چی  

 

 .کردم قفل و بستم رسم پشت را در

 .رفتم حمام سمت و آوردم در را هایملباس

 

ی  پر وان گذاشتم و کردم تنظیم گریم تقریبا آب روی را شی 

 .شود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی و آوردم در را هایملباس تکتک  .ریختم اشک صداب 

 

 .نبود جسیم درد فقط مشکلم

 .داشتم تهوع حالت .بودم ترسیده

 .آمد یم بدم تنم از لحظه، آن در

ی همان  دست آن جایهمه به گستاخانه شایان، که تن 

 .بود کشیده

 

 .شدم وان وارد آرام

 .بود خوب گرم آب قدرچه

 .خوابیدمیم و خوردمیم آرامبخش یک باید حمام، از بعد

 

  دیدخواهمخویشبازواندرراتو#

  ۱۸پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بودم منگ و گیج هنوز شدم، بیدار خواب از که صبح

ی قرص  کرده را خودش کار خوردم، که ایقوی آرامبخش 

ی از شب تمام و بود  .شدم راحت خیال و فکر رسر

 

 .کردیم درد تنم هنوز

ندی، با
ُ
 .ایستادم آینه مقابل ک

 .خوردیم چشم به متعدد کبودی چند رد صورتم در

ون اتاقم از وضع این با توانستم نیم  .بروم بی 

وع  شبیه اینکه برای و کردم صورتم به زدن پودر کرم به رسر

ی یرژگونه و رژ ، نباشم رسگردان روح یک  یک و صورب 

 .شد آرایشم یکنندهتکمیل ریمل

 

 خییل من که چرا کرد نخواهد شک کش که بودم مطمت  ی

ی اوقات از  .کردمیم آرایش خودم دل برای و خانه در حن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .گرفتم را سالومه یشماره و برداشتم را موبایلم

ی از ی به حواسش همیشه که آنجاب   به بود، اشگویسر

 .داد پاسخ را تماسم رسعت

 

 الو؟_

 

 .سالم_

 

ی  کردم بغض ارادهب 

یم او به راحت را هایمحرف و بود امصمییم دوست تنها

 .بزنم توانستم

 

ی_  شده؟ چ 

 

 .بود شده متوجه را صدایم بغض 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی پشت از تونمنیم طوریاین طوالنیه، ...سایل_  گویسر

 .بگم بهت

 

 پیشت؟ بیام من خواییم_

 

 .بود پایه همیشه

 

 .شهنیم نه،_

 جوری این رفته، در پات تو که گفتم بابام و مامان به من

 .گفتم دروغ که رهیم لو

 

ی بیا پس خب_ ی شاپ کاف 
 

 !همیشیک

 

 .کردم قطع و گفتم «باشه»
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، دور  .بودند صبحانه خوردن مشغول می  

 

 .نشستم صندیل روی و گفتم آرایم «سالم»

 

 .نداد را جوابم و بود رسسنگت  ی من با بابا

  زدی؟یم حرف آرتا با_

 

 .گذاشت مربا مقابلم مامان،

 

 .آدیم هفته آخر گفت آره،_

 

 .داد تکان رسی بابا

ل_ یم موقع هر !رفته در دیگه من دست از دوتا، این کنی 

 ...آنیم خوانیم موقع هر رن،یم خوان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۹پارت#

 

 به مخصوص و مهربان لحن با و ریخت برایم چای بار،این

 :گفت کرد،یم مجاب را بابا همیشه که خودش

 

 چرا گفتم بهت که من جان، کوروش وحرف این نزن_

م که وگرنه اومده دیر دیشب  .مونهیم ماه قرص عت  ی دخی 

 حواسش بازم ویل کنهیم شیطنت خب، جوونه هم آرتا

 .شناسهیم حدودو حد و هست

 

ین بابا برای را چای  .کرد شی 

 .عزیزم بخور_

 

 .چرخیدیم دورمان ایپروانه چونهم

 .بود کرده بدعادت را همه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  ...امروز اما من و آرتا تا گرفته بابا از

 .خواستنیم را محبتش دلم که بود باری اولت  ی شاید

 

 .بود عجیب برایم حس این و بودم دلخور ازش

 از کدامهیچ نه و من برای نه مهیم نقش گاههیچ راستت  ی

 کار با او به نسبت هم باز اما نداشت خانواده این افراد

 ...کردمیم ِدین احساس دیشبش،

 

هو نوشید را چایش از کیم بابا  .شد امخی 

ی متوجه که این برای و بلعیدم را دهانمآب
 

 امدستپاچیک

 .کردم رسگرم صبحانه خوردن با را خودم نشود

 .بفهمد چشمانم از را ماجرا اصل ترسیدمیم

 

  لوا؟_

 

 هوی    ج؟ یا آلبالو مربای
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  بله؟_

 

 .کردم انتخاب را آلبالو

ی چنت  ی با عمرم تمام در  درست لقمه خودم برای دقن 

 .بودم نکرده

 

  !کن نگاه من به_

 

 .دوختم بابا به و گرفتم کره از چشم اکراه با

 

  !بدی قویل یه بهم خوامیم_

 

ی به را رسم  .دادم تکان «قویل؟ چه» معن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون راستت  ی با تنها وقت،هیچ خوامنیم_ متوجیه !بری بی 

ی   !وقتهیچ گم؟یم چ 

 

 .کردم کنجکاوی باراولت  ی برای

 

 !چرا؟_

 

ی حرف، همان  .شود برافروخته اشچهره تا بود کاف 

 

 .داد فشار کیم و گذاشت امشانه روی دست مامان

لج وقت االن، بفهماند من به داشت سیع ابرو و چشم با

 .نیست بازی

 

  جان؟ لوا_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بود زده صدا را نامم اخطارگونه

 بودم؟ پرسیده چه مگر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۰پارت#

 

 

 بلند جا از و گفتم «باشه» شود، تمام بحث کهاین برای

 .شدم

 

 :پرسیدند هم با دو هر

 کجا؟_

 

  !دارم کالس_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نداشتند را هایمکالس یبرنامه حداقل که شکر را خدا

 

ی به مامان، ماشت  ی با و پوشیدم لباس ی کاف   که رفتم شاب 

 .بود سالومه و من پاتوق هاسال

 

 .بود منو به کردن نگاه حال در و رسیده من از قبل

 .سالم_

 

 .کرد نگاهم بادقت و گرفت باال را رسش

 

 .گذاشت امچانه زیر دست نشستم، که صندیل روی

ی_ ؟یم کارچ    !دیگه کن ول کن 

 

 .کشید عقب را خودش اجباربه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی_  که مالیدی جوری یه شده؟ کبود صورتت شده؟ چ 

 .شهنیم معلوم درست

 

  !خوبم_

 

ی_   !عزیزم پودرتهکرم کاور خوبه، که اوب 

 

، از و نداشتم کلکل یحوصله .کشیدم آیه  اصال طرف 

 .بود او با حق

 

ی_  بده سفارش زود طبییع؟ آبمیوه بازم خوری؟یم چ 

ی ببینم  .شده چ 

 

 .بود امگرسنه

 هم صبح امروز و دادم دست از زیادی انرژی قبل، شب

ی لقمه، دو که  .بخورم نتوانستم بیشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 خوامیم مرغ و گوشت اسنک نه،_

ی پر دوتا،  !پپش قویط یه و تند سس با پنی 

 

 .شدنیم تربزرگ آن از سالومه چشمان

 :پرسید ناباوری با

 

؟ رژیمت پس_   !چ 

 

 .زدم چشمیک

 !دارم آزاد روز بار، یه مایه_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۱پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 بود، افتاده اتفاق که چهآن هر و خوردم اشتها با را غذایم

 .کردم تعریف سالومه برای جزئیات با

 

ه متعجب،  .بود مانده امخی 

 :گفت و داد تکان را رسش لحظه چند از بعد

 .آوردی شانش چه !من خدای ...وای_

 

 

 .دادم تکان رس تایید، به

، همه اینا حاال_  چه رو اهورا آقا تهدید و دلخوری هیچ 

  ...کنم

 

 .شد هم در اشچهره

، یپرسه گمشه بره_  .اومد بدم ازش خییل عوض 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !تموم و کن کات باهاش اصال نظرم به

 

ی همت  ی به مگر
 
 بود؟ سادگ

 

 ...شهنیم_

 

یم االن و هم با بودید دوست ماه چند یه نشه؟ چرا_

ی تموم خوای  .باهاش کن 

 .خوریمنیم هم درد به ما بگو بهش

ی پرس یه با تونمنیم  .باشم دوست مست و عرضهب 

 

 .کردنیم درک کسهیچ مرا

ی کس،هیچ این  .شدیم نی  ی سالومه شامل حن 

 کرده عالقه ابراز دیگر هم به بود؛ آمده خوشم پرسی از

 .بودیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بگویم و کنم ولش وقتآن دارد؛ دوستم بود گفته اهورا

 از توانستمیم طورچه شد؟یم مگر شده؟ تمام چی  یهمه

ی هیچ کنم وانمود و کنم باز چشم فردایش   نیوفتاده؟ اتفاف 

 حصار .کردم باز اهورا برای را احساساتم یدریچه من

 .شکستم برایش را دورم

 .بودم اشوابسته عمر، تمام یاندازه به من

 

 :گفتم کردنش، ساکت جهت رصفا

 ...کنمیم درستش_

 

ی ی به وقن  ی چی   ی دیگر داد،یم گی   .شدنیم خیالب 

ی_ ؟ باهاش خواییم یعن    بموب 

 

 آرایشش زیبا و ایحرفه که ایچهره از را نگاهم کالفه

 .گرفتم بود، کرده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی دوستش نشد متوجه اون_  وقت هیچ وگرنه کرده، کارچ 

 .دادنیم اجازه

 

 .نداشت توجیه کارش اصال لوا؟_

ی اسایس فکر یه باید تو  .بکن 

ی آدم خییل نظرم به ی که مسئولیتیهب   نگران نبودت از حن 

وع عوض در نشد؛  .کردنت تهدید به کرد رسر

 

ی نکن فکر دستش، از ناراحتم خودم من_  به ویل خیالمب 

 .کنمیم حلش خودم روش

 

ی_ ی خواییم یعن  ؟ کارچ    کن 

 

ی و کردم مکث کیم یم فکر آن به دیشب از که چی  

 .آوردم زبان به کردم،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !کنمیم شتنبیه_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۲پارت#

 

 

  تنبییه؟ چه_

 

ی بهش که روز چند .سوابسته بهم_  بدجور کنم، محیلب 

 .دنبالم افتهیم

ی که کنمیم تعریف براشم ه وجدانعذاب تا شده چ   و بگی 

 .کنه قطع شایان با وارتباطش دیگه

 

 هم دیگری حرف اما نشده قانع سالومه که بود مشخص

 .نزد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بعدش حاال خب_  شد؟ چ 

 

 .کردم تعریف را قبل شِبی اتفاقات یادامه و گرفتم نفش

 

 برای حال به تا داشت هم حق .بودند شده گرد چشمانش

 .بود نشنیده زبانم از را راستت  ی اسم هم، بار یک

 

ی خودتون مجتمع همون تو اونم داری؟ پرسعمو تو_
 
 زندگ

 کنه؟یم

 

 .آره_

 

ی ازش وقتهیچ چرا پس_ ؟ هیچ   شه؟یم مگه اصال نگفن 

 .خونتون اومدم صددفعه من
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تولد و عرویس و عقد مراسمای تو .دیدم هم رو همه

 وقتهیچ چرا پس بودم، خانوادتون ختم تا گرفته

 ندیدمش؟

 

کت کدومهیچ تو چون_  !کنهنیم رسر

 

 هم دیگر چندسوال هیچ، نشد، که کم اشکنجکاوی

 .آمد پیش برایش

 

 چرا؟_

 

 که هم رو بعضیا آد،نیم خودش رو بعضیا .دونمنیم_

 .شهنیم دعوت

 

 چرا؟ خب_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :نالیدم کالفه

 

ی سایل، وای_  !دیگه نده گی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۳پارت#

 

 

 ...اومده پیش برام سوال خب_

 

 .بود سماجتش همت  ی سالومه، هایاخالق بدترین از ییک

 

ی بریم، پاشو_  .خیالب 

 

یهمه بهم بگو اول_  .ریمیم بعدش رو، چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  گفتم؟یم چه دانستم، نیم درست خودم وقن 

 

 .نداده کنندهقانع توضیح برام کش .دونمنیم دقیق_

 ارتباط در باهاش آدنیم خوشش بابام که دونم یم فقط

 .باشم

ی آدم راستت  ی نظرش به  .نیست درسن 

 و قاچاق اهل که اینه هست ساختمون تو که ایشایعه یه

است این  !نه یا داره حقیقت دونمنیم ...چی  

ی مثل بابام، با که هم مامانم  .موافقه اوقات اکی 

 .حرومه و حالل اهل خییل هم کتایون عمه

 .راستت  ی یخونه تو ذارهنیم وپاش خاطر،همت  ی به

 هم شسفره رس پس باشه، حروم راه از درآمدش اگر گهیم

 .شهیم پیدا حروم یلقمه فقط

 

ی خب_  چیه؟ کارش واقعا فهمید جوره هیچ شهنیم یعن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کمه همه با ارتباطش دونم،نیم_

ییه  که زیاده رسش پشت حرف همت  ی واسه مرموزه؛ جوراب 

 ..الیک چقدرش و باشه راست چقدرش نیست معلوم

 اعضای یبقیه با کهاین از هم خودش کنم یم حس

 !راضیه نیست، صمییم مجتمع

 

ی و داد تکان رسی سالومه،  برد فرو فکر به مرا که زد حرف 

 

 !کرد رفتار خوب که تو با ویل_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .افتادم دیشبش هایکمک یاد و دادم تکان رس

 

نیم ویل ندیدم، بدی اصال ازش حاال تا من راستش آره،_

ی چون داد قطیع نظر شه  .ندارم روش شناخن 

ی گایه   .بینمشنیم هم باریک ماه دو که آدیم پیش حن 

ی  پیش دقیقه چند آدیم هفته سه دو هر هم وقتا بعض 

 !رهیم بعدش و شینهیم نوردختمامان

 علیِکی و سالم یه حد در ارتباطمون تمام دیشب، قبل تا

 .بود کوتاه

ی
ا
 !کنه کمکم که نداشتم توقع اصل

 

ی_ ی نیم یعن   کرده؟ کمک بهت چرا که دوب 

 

 .بودم پرسیده خودم از بارها دیشب از که بود سوایل این

 

 ...سایل ندارم ای ایده هیچ نه، _

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 را بحث کرد سیع دید، که را فکرم غرق و مغموم یچهره

 .کند عوض

 

ی اگر آینده، در کن سیع کن، ولش حاال باشه_  موقعین 

ان براش اومد، پیش ی جی   .کن 

ی کنم یم پیشنهاد هم اهورا به راجع ی فکر بیشی   !کن 

 

 .دادم رستکان تایید معنای به

ی از بعد  چرا دانمنیم من و شدیم خارج کافه از مدب 

 .نکردم تعریف سالومه برای را مادرم برخورد

 

 عذاب از و شکستیم را دلش تشکر، جای به نگفتم

ی من وجدان  .نداشت خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 موبایلم به نگایه و شکست مقاومتم برگشتم، که خانه به

 .انداختم

 

 باشم، داشته اهورا از پیایم حداقل یا تماس داشتم توقع

ی هیچ اما  !نبود خی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵پارت#

 

 

ی وجود برایش اصال که انگار  !نداشتم خارچ 

 .دارد دوستم که دانستمیم اما بود لجبازی آدم

 . شد یم پیدایش باالخره

 

ی نت در هدف،ب   از رسید فکرم به که چرخیدم یم اینی 

 .امنکرده تشکر راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .نداشتم را اششماره که بودم مطمت  ی

ی راه از را تشکر پس  ی دادن پیام و مستقیم غی   اما بود منتف 

 را رویش شد یم باعث هم مامان هایحرف و برخورد

 .کنم تشکر و بایستم مقابلش که باشم نداشته

 

ی از  که حاال خواستمنیم و بود گرفته قول من از بابا طرف 

ی شده، حساس من روی  .کنم ترشعصباب 

 

ون فکرش از تا دادم تکان رسی  .بیایم بی 

 .لرزید دستانم در موبایل

 .زدم لبخند ناخودآگاه دیدم، صفحه روی که اهورا نام

 

 تاب را امدوری بود نتوانسته هم کامل روز یک یاندازه به

 .بیاورد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بخورد زنگ خوب گذاشتم

 !بود تنبیهش ترینکوچک کشیدن، انتظار

 

 .گرفت تماس دوم بار برای

، از بعد بار،این  سمت به را رنگ سی  ی آیکون لحظاب 

 .کشیدم راست

 

 دی؟نیم ومن جواب دیگه حاال_

ی عجب  !تو داری روب 

 رو سنگ منو زده، غیبت کار وسط تولدم، به زدی گند

 بفهمم که زنگ، نه دادی اس ام اس نه بعدشم کردی، یخ

، گوری کدوم ی که هم حاال هسن 
ا
نیم تماسمو جواب کل

 !دی

 !ها توام با الو؟

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۲۶پارت#

 

 

 :گفتم بامکث و گرفتم نفش

 

، من بار حرف قدراین کهاین جای به شاید _ ی کن   بهی 

ی پرسیدییم کلمهیک ازم دیشب همون بود  چرا و شده چ 

 رفتم؟

ی خودت برای نیست بعید تو از که هرچند  !بدوزی و بی 

 

ی یه حاال هه،_  !انگار شدم بدهکار هم چی  

 

 .رفتم در کوره از

 .بمانم خوددار توانستمنیم این از بیش

 .آوردیم در را شورش داشت واقعا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !زیاد خییل هم اون !بدهکاری که معلومه_

ی تو ی چه نفهمیدی حن   اول همون از و افتاد برام اتفاف 

وع  !کردن تهدید به کردی رسر

 

ی با  :گفت داد، یم تمسخر بوی و رنگ که لحن 

 

ی چه تولدم وسط مثال_ ی بیوفته بوده قرار اتفاف   این از غی 

ی و شدی جیم بابات ننه، ترس از که،  !خونه؟ برگشن 

 

 خییل گایه .بکنم را موهایش تک تک داشتم دوست

 .دادیم حرصم

 

ی و بمونم تولدت آخر تا خواستمیم من_  دیر وقن 

 خاطر به حاال ویل بیارم، ایبهونه یه الیک رسیدم،خونه،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پودرکرم کیلو یک نشن، من صورت کبودی ی متوجه کهاین

 !مالیدم خودم به پنکک و

 

ی هیچ خط پشت از ای،لحظه برای  .نشد شنیده صداب 

 .بود شده شوکه بدجور ظاهرا،

 :پرسید باتعجب نهایت، در

 

؟ _  !کبودی؟ چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۷پارت#

 

 

ی به کم کم داشت اوضاع یم من که چرخیدیم سمن 

 .خواستم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ! بود شده نگرانم

 

 لوا؟ الو؟_

 

ی لحن با یب   :گفتم تفاوب 

 و کوفته بدنم که صورتم، فقط نه !شنیدی درست بله_

 !کبوده

 

ی مگه چرا؟_  شده؟ چ 

 ...دیگه بزن حرف دی،یم مسکته داری

 

 واقعا و کندنیم اغراق که بود مشخص صدایش لرزش از

 .ریخته هم به

 !بود الزم برایش وجدان عذاب کیم

ی و کردم تعریف تاب، و آب با را ماجرا و گرفتم نفش  حن 

 .ریختم اشک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی تحت برای ابتدا در شاید امگریه  اهورا دادِنی قرار تاثی 

 .شدندیم ترواقیع گذشتیم هرچه ویل بود،

ی بودم کرده سیع همیشه  هایضعف و باشم قوی دخی 

 ذهن هنوز انگار را دیشب اتفاق اما ندهم نشان را خودم

 .کنند هضم بودند نتوانسته جسمم و

 

 را دوستش هایمزاحمت و دادم ادامه را حرفم حال،این با

 .کردم تعریف کمال و تمام

 .ببینم اهورا اطراف در را شایان دیگر خواستمنیم

ی تو صدای همان با  :دادم ادامه گریه، از حاصل دمایع 

 

سیدی سوال یه وقتاون_ ی نی  ی چه ببین   !افتاده برام اتفاف 

ی اهورا، ناراحتم دستت از خییل
ا
 .ببینمت خوامنیم فعل

 

 از نداشتم؛ که غیب علم من چیه؟ بازیا مسخره این_

 فهمیدم؟یم باید کجا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

میم ودیوث اون حال من قسم، قرآن به خدا، به  .گی 

ی  فرصت فقط تو .نندازمش خوردن گه به اگه ناموسمب 

 ...بده

 

 فراموش رو دیشب جریان بتونم تا دارم زمان به احتیاج_

 .کنم

ییم اهورا ، متهمم اینکه از قبل تونسن   سوال یه کن 

یس کوچیک ی چه بفهیم تا بی   رسی    ع خییل ویل افتاده، اتفاف 

وع  !من برای کردن صادر حکم و قضاوت به کردی رسر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۸پارت#

 

 

ی هایمحرف  .بود کرده اشریخته هم به و عصن 

 .بشنود مخالف حرف نداشت عادت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .آوردیم دست به رسعت به باید خواست،یم که را هرچه

 

 .خوام یم معذرت من خب_

 .کردم اشتباه باشه،

ییم ازم وهمت  ی  بشنوی؟ خواسن 

 

ی اش،خوایهمعذرت  کند؛ آرامم نتوانست هم ایذره حن 

ی که چرا
 
ی برای رصفا  .بود گفته را آن من دادن آشن 

 

 .برگردد قبل مثل اوضاع کنم قبول کهاین برای فقط

ی حس هیچ لحنش، در   .نداشت وجود پشیماب 

 

 کهاین جای به هم تو اهورا، دارم احتیاج زمان به گفتم_

ی یه فقط رسی    ع ی چی  
 

ی که بیک  کار رفتارت روی بشم، راض 

 .کن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شدیم کالفه داشت کم کم

 

ی_ ی یم چ 
 
 هست؟ معلوم اصال، گ

ی دیگه داری توقع  کنم؟ کارچ 

 .برگردونم عقب به وزمان که تونمنیم

 .نکردم خوایهمعذرت کسهیچ از عمرم تو من  لوا، ببت  ی

ی پس ببخشه؛ منو نخواستم کسهیچ از  یم تو به دارم وقن 

ی گم،  حالیته؟ !مهیم برام یعن 

 اون ...نیست جوریاین اخالقت تو دونمیم که من

 !کنهیم ُپرت مزخرفت، دوست

 

ی دل کدامهیچ سالومه، و اهورا  .نداشتند دیگری از خویسر

 او به که کردیم دخالت مسائیل در سالومه اهورا، نظر از

 اهورا که بود معتقد همیشه هم سالومه و نداشت ربیط

 شد نیم که بود خوشگذران پرسی تنها و نیست من الیق

 !کرد حساب او روی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۹پارت#

 

 

 .کشیدم آیه ناامید،

 .کرد نیم درک مرا

 .باشد خودش حرف حرف، همیشه داشت توقع

 

ی و شایان مزاحمت فقط من مشکل اهورا، ببت  ی_ یب   خی 

 .نیست تو

 .کرد صحبت درست شهنیم تلفن پشت

 .کنیم حلش رو در رو که دمیم ترجیح و مهمیه موضوع

 

 .خونه تو چپیدی خودت بیا، پاشو خب_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .امرفته سالومه دیدن به صبح بداند خواستمنیم

 .نداشتم را بابا به دادن پس جواب یحوصله

ون عرص، هم و صبح هم اگر  خواستیم حتما رفتم،یم بی 

ی بزند کنایه روز چند تا
 
 به آمدنم دیر بابت که خصوصا

 بود دلخور هنوز خانه،

 

 .نیست خوب زیاد حالم_

ه فعال احت بهی   .کنم اسی 

 خب؟ بزنیم، حرف کالس از بعد فردا

 

ی که کالفه، تنها نه  .بود شده هم عصباب 

 

ی یم اذیت داری_  ...باشه ویل !کن 

ی خیال، و فکر تا هزار با صبح تا که من بابای گور یم چ 

 .کشم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کرد قطع را تماس و نداد صحبت فرصت

ی بود؛ جانب به حق و طلبکار همیشه چرا فهمیدمنیم  حن 

ی  .کشیدمیم را نازش باید هم بود من با حق وقن 

 

 .نیامد داخل کش اما شد، باز بارهیک در،

 

 .شو آماده پاشو،_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۰پارت#

 

 

 !کجا؟_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون اتاق از نداد، که را جوابم مامان،  .رفتم بی 

 .بود کرده باز را حمام در

 

 !نوردخت مامان و ایرج بابا یخونه_

 

ه چه_   مگه؟ خی 

 

ی اگه بابا، ای_  .حموم برم گذاشن 

ی  دعوت رو همه شام آخرهفته همیشه مثل .نیست خی 

 .دیگه کرده

 

 ...زوده که االن خب_

 

 :داد جواب جاهمان از و شد حمام وارد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، آماده تا تو،_  .کشهیم طول ساعت پنج چهار، بشر

 .که بخوریم شام نیست قرار فقط بعدم

 .بگذرونیم وقت کمیه هم دور شینیمیم عرص از

 

 خوب کامال هنوز حالم .بروم جاآن به خواستنیم دلم

ی تحمل و بود نشده  .نداشتم وجههیچ به را شلویع 

 .رسید ذهنم به فکری اما

ی   بیاید؟ هم راستت  ی بود ممکن یعن 

 

 نوردخت،مامان ارصار به بار،یک ماه دو ییک، هر معموال

 بعد همیشه که بود سنگت  ی جو قدرآن اما شدیم پیدایش

یم ترک را جاآن شام، رصف از قبل و ساعتیک نهایتا از

 .گشتیم باز اشخانه به و کرد

 

ی آمد،یم اگر  بگویم و کنم صحبت او با تا شدیم فرصن 

د دل به را مامان هایحرف  .نگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 بابا و مامان با چندان گفتمیم او به شدیم پیدایش اگر

 .نیستم موافق

 

 .نباشد مهم برایش دیگران حرف گفتمیم دیدمش،یم اگر

ی بود مشخص هم حاال همت  ی که چند هر  این به اهمین 

 .کردیم را خودش کار و دادنیم موضوع

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۱پارت#

 

 

وع  .کردم شدن آماده به رسر

 خرج به وسواس هالباس انتخاب و آرایش در قدرآن

ی که دادم،
 
 .رسیدم مامان حرف به واقعا

 .شوم آماده رسی    ع توانم نیم چرا دانستمنیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 سارافون لباسم .انداختم آینه در خودم به را آخر نگاه

 .رسیدیم زانوام باالی تا که بود سفیدی

ی سیاه کوچک و درشت هایخالخال 
 

 چشم به آن در رنیک

 .بود کرده بامزه را لباس که خورد یم

ی و رنگخوش حریر شال ساپورت،  رس روی که زیباب 

 یکننده تکمیل بلند، پاشنه هایکفش و بودم انداخته

 .بود تیپم

 

ی هایدورهیم در
 
 دلخواهم هایلباس توانستمنیم خانوادگ

ی وضعم و رس به مامان یا بابا چراکه بپوشم؛ را  یم گی 

 .دادند

 

ی فقط  به کوتاه لباس قد یا باشد، باز امیقه کیم تا بود کاف 

 .کنند ام بیچاره غرولند شدت از تا برسد نظر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 شده خوب ظاهرم هم هالباس این همت  ی با صورت هر در

 .کنمیم حفظ همیشه را رژیم که کردم شکر را خدا و بود

م لذت آینه در خودم تماشای از توانستمنیم وگرنه  .بی 

ی استعداد ی و زد یم موج ما خانواده در چاف  ی کیم بود کاف  ب 

 .کنم پیدا وزن اضافه تا کرده احتیایط

 

 .آمد در باالخره بابا صدای

 

 .دیگه بیا جان، لوا_

 دی؟یم طولش قدراین چرا

 

 دستها مچ و گردن روی محبوبم عطر از آخر یلحظه

 .شدم خارج اتاق از رسی    ع و زدم

 

 .بابا اومدم_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی آرایش هم من از مامان  هم باز اما بود داده انجام کمی 

 .رسیدیم نظر به زیبا العاده فوق من نظر به

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۲پارت#

 

 

 .بودند شده جمع هم دور پایت  ی یطبقه در همه

 .بود نشسته مجزا صورتبه و مجلس صدر در ایرج، بابا

ی و خاص مبلش  جز نداشت اجازه کش و بود سفاریسر

 .بنشیند آن روی خودش،

 قراردادی چونهم اما بود نکرده تعیت  ی کش را قانون این

 با مخصوص مبل آن که بود شده دیکته همه به نانوشته،

ی ی بسیار جنس که زیبا و چرم روکشر  داشت، هم راحن 

 .بود بزرگ بابا مخصوص
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هاحرف به گایه، از هر و نشسته نوردخت مامان کنارش

 .خندیدیم همرسش خاطرات و

 

ی به نتوانستم وقتهیچ  را نوردخت مامان اخالق درسن 

 .دهم تشخیص

 

 که کردیم برخورد لطیف و منعطف قدرآن ایرج بابا با

ی دوست ی تجربه را شدن عاشق قشنگ حس داشن   !کن 

 

 ها،سال گذر از بعد چگونه که بودم کرده تعجب بارها

بچه با عوض در اما بود نشده کمرنگ بینشان عشق هنوز

یسخت هایش  کرد،یم رفتار دلسوزانه حال عت  ی در و گی 

 .داشت هانوه روی خاض وسواس ویل

 !من خصوص به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و پدر به اوقات از خییل ناچار، به که شدیم متوجه انگار

 .گفتم یم دروغ مادرم

 

 باشم داشته وجدانعذاب همیشه شدیم باعث هایمدروغ

ی اما  حقوقم ترینکوچک برای باید که بود چه من تقصی 

ی تا جنگیدمیم هم   شوند؟ راض 

 راه دعوا روز هر که این تا بزنم دورشان دادمیم ترجیح

 .بیوفتد

 

 که کرد یم نگاهم جوری اما بود نیاورده رویم به حال به تا

، مدتبه نداشتم دوست  .باشم نزدیکش طوالب 

 

ی با  .پریدم جا از نشست، امشانه روی که دسن 

 

 ...قبلش زدم صدات چنددفعه ترسیدی؟ ببخشید، وای _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !نشدم شمیم شدن نزدیک متوجه که بودم فکر در قدرآن

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۳پارت#

 

 

ی .شد پرت حواسم خودم نداره، اشکایل_  .نبود تو تقصی 

 

ی به حاال_  کردی؟یم فکر چ 

 

ی بهم قدراین چرا که نوردختمامان به _  !دهیم گی 

 

 .کرد نگاهم مهربان و خندید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، دل به _  نفر، یه رو کنهیم زوم باریک وقتچند هر نگی 

 .داره دوست رو همتون ویل

 

ین از شمیم، ی مجتمع این افراد ترینپاکدل و بهی   مسکوب 

 .بود

ییم و نشستیم دل در ناخودآگاه  تکتک از توانسن 

ی دریافت مثبت انرژی حرکاتش  .کن 

ی تمام انگار ی هیچ و بودند دور او از دنیا هایزشن   تاثی 

 .بگذارند او روی بودند نتوانسته

 

ش که فعال_ ی رو گی   !بدبخته من 

ی بابام مامان، از  .آمیم و رمیم کجا که شهیم پاپیچم بیشی 

 !کنه حبس خونه تو و،من داره دوست باشه، خودش به

 

ی داره دیگه نکنم فکر نه_  .شهیم خیالتب 

ش  ...دیگه ییک رو رفته گی 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 نامش به قرعه ایبرگشتهبخت کدام بدانم داشتم دوست

 .شده

 

 !گ؟_

 

ی
 
 عمو یخانواده عروس که این وجود با هم شمیم ظاهرا

ی او نبودن محبوب از هم باز بود،  با که چرا داشت؛ خی 

 :گفت بشنوم، خودم فقط که طوری به آرایم، صدای

 

 راستت  ی آقا_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۴پارت#
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 چنانآن که کردم وانمود اما شد تی  ی هایمگوش ناخودآگاه

 .نیست مهم برایم هم

 

 مگه؟ طورچه _

 

 .پایت  ی اومدیم همه از اول فرهاد، ومن راستش _

 .زدیم حرف موبایل با داشت جونمامان شنیدم

 که خواسته ازش و آقاراستت  ی به بود زده زنگ کهاین مثل

 .بیاد حتما امشب

 

 .ام ندیده را او که بودم مطمت  ی

 

 ...که نیومده_

 

ی لحن از آره،_ ی که فهمیدم نوردخت، مامان ناراض   اومدب 

 .نیست
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 کرد؟یم دوری همه از چرا

 !بود؟ چه مشکلش اصال

 

 آد؟نیم چرا نگفت_

 

 .انداخت باال شانه شمیم

 

 .نیست عجیب نظرم به خب ویل نشدم، متوجه درست_

ی تقریبا  ...دیگه پیچوننیم جورییه رو هادورهیم اکی 

 

ی_ ی دیگه ماماب   نگفت؟ چی  
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ی خییل چرا،_ ، امشب اگه» گفت و شد عصباب   دیگه نیاب 

 و پدر همراه م،نوه کنم یم فکر و بیاری نباید اسمم

 «!مرده تصادف، روز همون مادرش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۵پارت#

 

 

 

ت، با  .کردم نگاه شمیم به حی 

ی شدم،یم تهدیدی چنت  ی من اگر
 
 جمع در نفر اولت  ی حتما

ی  از ساعت دو به نزدیک گذشت با حاال اما شدم یم حارص 

وع  !نبود او از اثری دورهیم، رسر

 

 .کند تهدید بخواهد رصفا که نبود آدیم نوردخت مامان 
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ی اگر ی این و ایستاد یم آن پای زد،یم حرف  ی خطر یعن 
 
 بزرگ

 !کرد یم تهدید را راستت  ی

 

ی
 
 دیدنش مشتاق که خانواده فرد تنها دادنیم اهمیت واقعا

  بزند؟ خط را او هم، بود

 

ی کردن آماده برای گرفتم تصمیم و انداختم باال شانه  می  

 .بپیوندم فریماه و شمیم به شام

 

ی قرمه و نثار قیمه بر عالوه  پخته نوردخت مامان که سی  

ی ساالد و ژله خودشان یخانه از فریماه بود،  آورده ماکاروب 

 .بود

 

 هایدورهیم به خایل دست نداشت عادت که هم شمیم

 .بود کشیده را مرغ سوپ زحمت بیاید، هفته آخر
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 همه آن وجود با که چرا کردم؛ تشکر بابت این از را خدا

 .بخورم چه که بودنم مانده چرب، غذای

 

 صدای که چیدمیم می  ی روی را خوریسوپ هایکاسه

 صداها و رس تمام ایلحظه برای شد باعث در زنگ

 .بخوابد

 

 !؟ راستت  ی شب؟ وقت آن بود که

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۶پارت#

 

 

 :گفت و شد بلند جا از فرهاد،

 

 .کنمیم باز من_

https://t.me/VipRoman
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ه در به و مانده ساکت همه هنوز  .بودند خی 

ی هم هاآن انگار  جاآن به بود قرار کش چه که داشتند خی 

 .بیاید

 

 در که نکشید طول زیادی مدت صورت، هر در

 .شد ظاهر در چهارچوب

 

ی که ما برخالف ی و رسیده خودمان به حساب 
 
لباس اصطالحا

ت با او بودیم، کرده تنمان را پلوخوریمان های  مشیک تیرسر

 روشن، جت  ی شلوار و بود آزاد کیم هم تنش روی که

 .رسیدیم نظر به متفاوت

 

 .نداشت را حضورش انتظار اما فرهاد

 .بود شده راستت  ی ورود مانع و ایستاده جاهمان
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ی_  کنار؟ ینمی 

 

 .کرد خوایهمعذرت و آمد خودش به باالخره

 

  !اومدی خوش .ببخشید ...چرا چرا،_

 

،  .آمد جلوتر و داد تکان رس راستت  

 ایرج، بابا و نوردخت مامان جز که کرد کوتایه سالم

 .نداد را جوابش کش

 

 .بود نشسته مغروری لبخند نوردخت مامان هایلب روی

 

ی به را او بود توانسته  ی کم این و بکشاند مهماب   !نبود چی  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۳۷پارت#

 

 

 

ی جو  بر در را فضا ایآزاردهنده سکوت و حاکم سنگین 

 .بود گرفته

 

 .آمد حرف به که بود نفری اولت  ی نوردخت، مامان

 

 !اومدی خوش_

 

ی مبل به  .کرد اشاره کنارش سلطنن 

 

 .جااین بشت  ی بیا _
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ی ش حرفب   .گرفت پیش سمت همان به را مسی 

ی قدرآن توانستمنیم که مطمئنم بودم، او جای من اگر  ب 

 .بردارم گام محکم و باشم خیال

ی انرژی واقعا دانمنیم  بلد یا نبود مهم برایش دیگران منف 

 کند؟ بازی نقش خوب بود

 را باالیش نفس به اعتماد توانستمیم فقط بود، که هرچه 

 .کنم تحست  ی

 

 .کند حفظ را سکوتش نتوانست بابا

 :گفت روترش

 

ه بریم دیگه ما _  !بهی 

 

ی ینیمه به هنوز برویم؟   !بودیم نرسیده هم مهماب 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 واج و هاج که من به بعد و مامان به و شد بلند جا از

 .کرد اشاره رس تکان با بودم، ایستاده

 

 !رهنیم جاهیچ کس، هیچ_

 

 ...مادر ویل _

 

ی حرف یاجازه نوردخت، مامان  .نداد بیشی 

 

 این از شام، رصف از قبل کسهیچ کوروش؛ بشت  ی_

ون وپاش خونه  !ذارهنیم بی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۸پارت#
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 .نگذاشت اگری و اما و بحث هیچ جای باباایرج حرف

 

 .داره حرمت خدا نعمت و سفره_

 .بشه شکسته هاحرمت این که نکنید کاری

 بقیه با تونهیم می  ی این رس منه، یخانواده از که هرکس

 !بخوره غذا

ی تا  تصمیم نداره حق من، جای به کسهیچ م،زنده وقن 

ه ون یا بده راه رو کش بگی   !کنه بی 

 

 

 .بود شده رسخ عصبانیت از بابا،

 

ون نخواستیم رو کش ما واال_  خواستیم کنیم؛ بی 

 !نشه تلخ اوقاتمون تا بریم خودمون
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ی هیچ ایرج، بابا محکم لحن  .نشد نرم و نکرد تغیی 

 

ی هروقت_ ییم شد، تموم مهموب  تو و زن دست توب   دخی 

ی ی و بگی   .بی 

 !کن تمومش دیگه

 

 باشد؛ داشته راستت  ی به ایعالقه ایرج، بابا کهاین نه

 مشتاق و نشده دلتنگش وقتهیچ که بودم مطمت  ی

 سمت به ورق شدیم باعث که چهآن اما نبوده دیدنش

 و حس مادربزرگم و پدربزرگ که بود این برگردد، راستت  ی

ی  .داشتند دیگریک به واراسطوره عشف 

 

 جاآن امشب راستت  ی خواستیم نوردخت مامان اگر

 یا دخالت کش داد نیم اجازه هم ایرج بابا پس باشد،

 !کند ممانعت

https://t.me/VipRoman
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 راستت  ی حضور به شدت این به وقتهیچ هم بابا البته

 .بود نداده نشان واکنش

 کردیم خیال که بود این لجاجتش دلیل بودم مطمت  ی

ی و شود نزدیک من به داشته قصد راستت  ی  همت  ی به حن 

  !برده بیمارستان به همراه عنوان به خود با مرا خاطر

 در کردیم خطر احساس موضوع، این بابت از واقع در

ی که حایل ی او با وقتهیچ من نداشت خی   و امنرفته جاب 

ی ماجرا، کل  دست از آن با مرا راستت  ی که بود درویع 

مسخت یخانواده یمواخذه  !داد نجات گی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۹پارت#

 

 

 :گفتم شود، آرام کیم جو اینکه برای
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 .ستآماده شام_

 

ی کمکم شکر، را خدا  به و شدند راستت  ی حضور خیالب 

 .رفتند غذاخوری بزرگ می  ی سمت

 

وع بلندی و پرانرژی صدای با  تمجید و تعریف به کردم رسر

 .نوردخت مامان دستپخت از

 

ی بوی چه وای_  !دهیم خوب 

ی عالیه همیشه، مثل غذاهات  واقعا عاشقشونم .ماماب 

ن  !محرسر

 

 هایش لب روی هم باز نوردخت، مامان غرور ی پر لبخند

 .نشست

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 فکر به همش !دینیم دل ویل بدم، یادت خواستمیم_

ی و پدیکور و مانیکور یقرب   .بازیاب 

ی صدبرابر دستپختت که کردمیم کاری وگرنه  و من از بهی 

 !بشه مادرت

 

 کرد، تلفظ ایبامزه لحن با را «پدیکور و مانیکور» قدرآن

 .زدند خنده زیر همه که

 !راستت  ی و بابا و من جز به همه البته

 

ی با
 

 .کردم نگاهش درماندگ

ی من به خواست یم باز  بدهد؟ گی 

 ...دادم قرار مخاطب را او کردم غلیط عجب

 

 کردم قصد و گذاشتم می  ی روی هم را ساالد ظرف آخرین

، صندیل روی
 

 جای نانوشته قرارداد یک یط که همیشیک
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کناری صندیل روی که راستت  ی دیدن با اما بنشینم بود، من

 ...شدم میخکوب بود، نشسته اش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۰پارت#

 

 

 .نکنم نگاه اصال بابا به که گرفتم تصمیم

ی ی همه، که بود چه من تقصی   انتخاب را او از دور جاب 

 افتاده؟ من نام به قرعه و بودند کرده

 

م نادیده را حضورش کردم سیع  غذا خودم برای و بگی 

 .بکشم

 

ی تنها سوی به را دستم و انداختم می  ی به نگایه  که غذاب 

 !سوپ کردم؛ دراز بخورم، توانستمیم وجدان عذاب بدون
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 که، بود نرسیده خوریسوپ بزرگ ظرف به دستم هنوز

ی  . رسید آن به من از زودتر کنارم از دسن 

 

ی چه کنم درک تا کشید طول چندلحظه  .افتاده اتفاف 

 !رسید ظرف به من از زودتر که بود راستت  ی دست

 

ی باید غذا،پیش و درس و غذا همه آن میان از
 
ی حتما  هماب 

 کردم؟ من که کردیم انتخاب را

 

 ظرف سمت به نیمه و نصفه که حایل در هنوز دستم

 دهان با من و مانده بالتکلیف بود، شده کشیده سوپ

 .برگشتم سمتش به بازنیمه

 

 از زودتر خییل اما نداشت را اتفاق این توقع هم او انگار

 .آمد خودش به من
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یم چه داشت .برداشت را امکاسه و انداخت نگایهنیم

 کرد؟

ی بتوانم کهاین از قبل اض   سوپ از مملو یکاسه کنم، اعی 

 !کرد پر را خودش یکاسه بار این و گذاشت مقابلم را

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۱پارت#

 

 

م را چشمانم شدن گرد جلوی توانستم زحمتبه  .بگی 

 

، حرکت این   عموی پرس و عادی فرد یک اگر راستت  

ی اما نداشت اشکایل هیچ بود، معمویل ی را کار این وقن 
 
 دقیقا

بت  ی چشمان مقابل  چه توانستیم داد، یم انجام بابا تی  

ی  او؟ حرص درآوردن و چزاندن جز به باشد داشته معناب 
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 کنم نگاه بابا به نکردم جرات

 .نفهمیدم هم را سوپ یمزه

ی
ا
این محض به دانستمیم چون بود شده کوفتم غذا عمل

 مدام و کرده قیامت را جاآن بابا بگذارم، خانه به پا که

 .زندیم رسکوفت

 

ی همه تقریبا  و خوردند یم را غذایشان فقط صدا و رس ب 

ی از ی راستت  ی ورود از قبل جوش و جنب و پرحرف   خی 

 .نبود

 

 :گفت می  ی سوی آن از عمه 

 !عایل همیشه مثل مامان، نکنه درد دستت_

 

وع هم بقیه  باره،یک که کردند تمجید و تعریف به رسر

 .خورد سوپ یکاسه و من به عمه چشم
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ی چرا عمه _  خوری؟نیم هیچ 

  سوپ؟ فقط

 

ی نگاه حاال
 

 .بود شده معطوف من روی همیک

 

 .جونعمه همت  ی خوبه_

 .بخورم سنگت  ی غذای شبا تونمنیم رژیم، چون من 

 

 زیه اما کندیم تمام را بحث جمله، این کردم یم فکر 

 ...باطل خیال

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۲پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ی که تو !دیگه؟ رژییم چه !وا_ ی ب   ...واال قلیوب 

 

ی و چشم برایم مامان  هم دیگر غذاهای از تا آمد ابروب 

 .کنم امتحان

 

ی دست این از قدرچه  بدم بود، مرسوم ایران در که تعارفاب 

 .آمد یم

ی خب  آن باید چرا بخورد، غذا خواست نیم کش وقن 

 !کرد؟ ارصار همه

  

 داشت، فاصله من از که را پلو دیس خواستم شمیم از

 .کند ترنزدیک

 

ی عزیزم، بفرما _  .خودته تقصی 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 و سوپ جز خودت سمت که چیدی رو غذاها جورییه

ی ساالد،  .نیست هیچ 

 .رسهنیم کدومهیچ به دستت هم االن 

 

 برنج کوچک کف یک خودم برای و زدم کوتایه لبخند 

ی که کشیدم  .گرفت قرار چشمانم جلوی بشقاب 

 

ی صاحبش به تعجب با  .کردم نگاه راستت  ی یعن 

 

 !نیستم که من رژییم، تو _

 

ی چه شوم متوجه تا کشید طول لحظه چند  .افتاده اتفاف 

 دیگر سمت را درسها و غذاها یهمه خودم خاطر به من

، بود نشسته من کنار که راستت  ی و بودم چیده هیچ به نی  

یس کدام  .نداشت دسی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 : گفتم و گزیدم لب خجالت با

 

 ...ببخشید .نبود حواسم اصال وای،_

 

 .کرد نگاه بشقاب به و داد تکان رسی

 !بکشم؟ غذا برایش داشت توقع

 

 !شهیم خسته دستم داره_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۳پارت#

 

 

 .کشیدم پلو برایش و خواندنم را خودم یفاتحه لب زیر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بود منتظرم هنوز انگار و چرخیده سمتم به رسش 

 جانم؟ از خواستیم چه دیگر

  

 .آمد حرف به که امشده دستپاچه و گیج چقدر فهمید

 

 بخورم؟ خایل برنج_

 

 چه شدیمیم متوجه خودمان فقط و بود آهسته صدایمان

 .گوییمیم

 به مانندی ویز ویز صدای فقط سایرین، برای احتماال

 .رسیدیم گوش

 

 :گفتم شمیم به دوباره و کردم صاف رو گلویم

 

یقورمه شهیم_  بدی؟ هم رو سی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 خوای؟یم هم محیل دوغ یا نوشابه عزیزم، آره _

 

ات به فکر با   نظر باشد حواسم کهاین بدون نوشابه، مرص 

سم، را راستت  ی  :گفتم خودم بی 

 

 .بده رو محیل دوغ پارچ_

 

 .بودم داخلش نعناع و دوغ ترش طعم عاشق

، و خودم برای  کهاین از قبل و ریختم لیوان دو راستت  

ی  :گفتم رسی    ع بزند، حرف 

 

ره، شهمه نوشابه_  .شهیم بیماری هزارتا باعث رص 

 

یقورمه ظرف  برای تا گذاشتم بشقابش کنار را سی  

 .بکشد خودش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی طور به گرفتم، باال که را رسم  اگر که دیدم را بابا اتفاف 

 !آمد نیم در خونش زدی، یم کارد

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۴پارت#

 

 

 

ی عجب  !بودم افتاده گی 

ی اصال ی تقصی   بود؟ چه بیچاره من 

 

 .کردم نگاه راستت  ی به زیرچشیم 

نیم را علتش که بود نشسته هایشلب روی پوزخندی

 که چرا آمده؛ در هاخییل حرص بود معلوم اما دانستم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ا  این و خوردند نیمه و نصف را غذایشان اشتها بدون اکی 

 .بود یشانگرسنه راستت  ی ورود از قبل که بود درحایل

 

 ندانست جایز این از بیش را ماندن بابا شام، رصف از بعد

 .کردیم کاله و شال خودمان یخانه سمت به زود خییل و

 

 کنار کردم یم صدایش «عمو» من که کتایون عمه همرس

 .کردیم صحبت او با و بود ایستاده بابا

 

 کوروش؟ رییم زود قدراین داری چرا آخه_

 .کاریم مشغول هردومون که ستهفتهیه

 کمیه بینیمیم رو دیگههم هفته آخر که بود خوش دلم

 ...شهیم باز دلمون

ی خرد واعصابت انقدر نداره ارزش پرسه این وهللا  .کن 

 

ی هیچ بابا یچهره  .بود عبوس چنانهم و نکرد فرف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !ریزمیم هم به بینم،یم که واین اصال ...عیش تونمنیم_

 .چشام جلو آدیم گذشته

 ...نکبت مادرشه شبیه قدرمچه

 بتونم نیست برادرم شبیه هم خرده یه خدا رضای محض

 .کنم تحمل وریختش

 !کنهیم نگاهمون داره طوریچه ببت  ی 

ی چشای همون   .داره ومادرش شیطاب 

 !خندهیم بهمون داره دلش تو کن باور

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۵پارت#

 

 

 کردم چشمانش و راستت  ی به نگایه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 در او از عکس چند فقط و آوردم نیم خاطر به را عمو

 .بودم دیده اشمجردی زمان

 

 از کل به را ازدواجش از بعد هایعکس که کنمیم فکر

 در بلکه ما، یخانه در فقط نه که چرا باشند؛ برده بت  ی

ی و ایرج بابا یخانه  و همرس از هم کتایونعمه حن 

 .نبود عکش فرزندش

 

ی بود؛ کرده فوت کیم خییل سن در او  قبل سال چند حن 

 .من آمدن دنیا به از

 .همرسش هم و خودش هم 

 

 .گفتیم درست بابا

ی هیچ راستت  ی یچهره یعکس به شباهن   پدرش از که هاب 

 .نداشت بودم، دیده

ی
 
 .بود مادرش شبیه حتما
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...شاید شنید؟یم را کوروش بابا صدای

ی هیچ هم بابا اما نبود کم ما با اش فاصله  پایت  ی برای تالیسر

 .کردنیم صدایش تن بودن

ی هایشگوش اگر احتماال  مخاطب شدیم متوجه بودند، تی  

  !خودش جز نیست کش هایشانحرف

 

ه نگاه  .دوخت من به و گرفته بابا از را اش خی 

 ذهنم در ایجمله اما نکنم نگاه چشمانش به کردم سیع

 .شدیم تکرار

ی چشمای همون»  «!داره ومادرش شیطاب 

 

 زد؟ یم را حرف این چرا

 چه گذشته در گفت نیم درست کش خانه، این در چرا

ی  را بحثش کنجکاوی رس از که وقت هر چرا و افتاده اتفاف 

 رفتند؟یم غرهچشم من به همه کشیدم، یم پیش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۶پارت#

 

 

 .کردم نگاهش دوباره

 .نبود من به حواسش باراین

 

ی
 
ی عسیل و روشن هایچشم آن واقعا  هیچ بودند؟ شیطاب 

 ...دانستمنیم

 

 لوا؟ _

 

 .پریدم جا از بابا، یگونه اخطار صدای با

 :گفت چرخاندم، رس که سمتش به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !بریم_

 

ی و گله هیچ جای که بود ایگونه به لحنش  نیم شکاین 

 .گذاشت

 

 .کشیدم آیه

 

 ...باشه _

 

ی شاید  !آمدنیم راستت  ی واقعا بود بهی 

یس و بال همهآن وجود با  چند بودم، کشیده که اسی 

 .بود حقم فرهاد و شمیم با بخند و بگو ساعت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کیف شدم متوجه که بودم شده قدمهم بابا و مامان با

 گذاشته مرطوب دستمال و لب رژ آن در که کوچیک

 .مانده جا بودم،

 

ی در همیشه  از بعد تا بردمیم رژ خودم همراه هامهماب 

 .کنم تمدید را آن شام خوردن

 

ی اگر که بود آن برای هم مرطوب دستمال  از قسمن 

 .کنم پاک را آن بتوانم ریخت، یم هم به آرایشم

 

ین از آرایشم لوازم تمام که هرچند  تا و بودند برندها بهی 

 آن و بریزد صورتم روی ریملم که بود نیامده پیش حال به

 .کند سیاه را

 ...نبود بد که احتیاط حال این با

 

 .آمیم کنم، پیدا وکیفم من برید شما_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۷پارت#

 

 

 

خانه رایه بابا همراه حال هر به اما کرد غرولند کیم مامان

 .شد خودمان ی

 

 .بودم گذاشته کجا را کیف آورم خاطر به کردم سیع

ی سالن رساغ ابتدا  بودم، نشسته آن روی که مبیل و پذیراب 

 .نکردم پیدایش اما رفتم

 

م ی اتاق رایه و کردم عوض را مسی   چشمم آرایش که خواب 

مامان صدای که شدم بودم، کرده تمدید آن در را

 .کرد جلب خود به را توجهم نوردخت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 زود قدراین خواییم چرا اومدی، تازه که تو عزیزم، _

 بری؟

 

 زد؟یم حرف کش چه با

 بودند؟ آمده دورهیم به دیر راستت  ی جز نفر چند مگر

 

 .دادمیم ادامه را راهم باید

 .رفتمیم خانه به و کردمیم پیدا را کیفم

 .شد یم مانع کنجکاوی اما کردمیم گوش بابا حرف به باید

 

 .رفتم جلوتر ایآهسته هایقدم با

 .بودم گرفته قرار آن پشت من و بود مانده بازنیمه اتاق در
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی برای _ ی و بمونم چ   دیدن تحمل کسهیچ که باشم جاب 

 نداره؟ موریخت

 دارم؟ خودآزاری مگه

 

 .نمیشناسن تورو اونا آخه _

، صمییم باهاشون کمیه اگه   وحرف رس ی اگه بایسر

، باز باهاشون  .شهیم عوض نظرشون مطمئنم کن 

 

 .بود گونهمجاب نوردخت، مامان لحن

ی را راستت  ی داشت سیع  دانستمیم بعید من اما کند راض 

 !باشد داشته راستت  ی با صمیمیت ایجاد به ایعالقه بابا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۸پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی صحبت یاجازه  .پرید حرفش میان و نداد بیشی 

 

 !شو حوصله نه و دارم کارارو این وقت نه من_

 !درک به خب آد؟یم بدشون من از

 صد باشن؟ داشته دوست ومن که کنم التماسشون برم

 !سیاه سال

 .ندارم دیدنشون به ایعالقه هیچ

ی و سطچ آدم مشت یه اون، بر عالوه   ترجیح که فکرن ب 

 .بمونن دور من از طورهمت  ی دمیم

 داری دوست شه،یم تنگ برام دلت اگه بزرگ،مامان ببت  ی

، ومن  فاصله تخونه دم با قدم چند آسانسور این ببین 

 .پیشم بیا و دوم طبقه رو بزن داره؛

 .چشامه تخم جفت رو جات

ی بازم پیشت، بیام من خواییم اگرم  !نیست حرف 

ی نه ویل آمیم ی این که وقن   !جاناین تنخاله پرس و دخی 

 .بذاری فشار تحت ومن نکن سیع هم بعدی دفعه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی تهش ببت  ی خودت  !شهیم چ 

ی توی خورهیم گند  .خودت مهموب 

ی همه از که من ی بریدم، چ   باشه قرار اگه دیگه این از بیشی 

ی و خونه این از کنمیم جمع بشم، اذیت
ا
 .رمیم کل

 

ی هیچ و شد ساکت  .نیامد نوردخت مامان از هم صداب 

 

 .خب داشت هم حق

 ...شدمیم الل کرد،یم صحبت طورآن من با کش اگر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۹پارت#

 

 

ی ی کش چرا کردم؛ نزدیک را خودم بیشی   گفت؟نیم چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .شنیدم را زمت  ی به پا برخورد صدای کردم، تی  ی که گوش

 رفت؟ یم راه داشت شانکدام 

 .پریدم جا از ترس، شدت از بعد، ایلحظه

 

 !بود ایستاده مقابلم راستت  ی

 .ایستاد حرکت از قلبم و رفت نفسم ایثانیه

ه فقط  توجییه چه دادنیم قد ذهنم و بودم مانده اشخی 

 .بیاورم

 

ی به یا .کند یم ایقهوه را پایم تا رس کردم خیال  رفتار تالف 

دیم را حالم بابا،  .شد ترغلیظ اخمش تنها اما گی 

 

 :گفت و داد تکان رسی تاسف با 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هر تو ورسش آدم _  .کنه نیم سوراچ 

، ماری، دیدی یهو ی، عقرب   !زد نیشش چی  

 

 فاصله من از که بودم هایشحرف یتجزیه حال در

 .شد خارج خانه از و گرفت

 

ی  کرد؟ تهدیدم یعن 

 ...البد بود خودش عقرب و مار از منظورش

 

ی  .کردم پیدا اتاق در را کیفم باالخره و شدم او خیالب 

 سوم یطبقه به و گفتم همه به کوتاه «خداحافظ» یک

 .رفتم

 

ی و بودند گذاشته بازنیمه من برای را در  در صدا و رسب 

 .دید مرا مامان که بودم، اتاقم به رفت  ی حال
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !باال بیای زود گفتم خوبه دادی؟ لفتش چرا_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۰پارت#

 

 

 ...خب کردمنیم پیداش_

 

 .شدم ولو تخت روی و بستم را اتاق در

بان هنوز  .زدیم تند و بود نشده آرام قلبم رص 

 

ی او از و کردمیم احتیاط بعد به این از باید
 
یم فاصله واقعا

 .گرفتم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی چه بخواهد نبود معلوم و بودم شده تهدید عمال  بالب 

 !بیاورد رسم

 

 کردن پاک مشغول و نشستم آرایشم می  ی مقابل در

 خودش به را توجهم جدید، پیایم رسیدن که شدم صورتم

 .کرد جلب

 

 یگوشه کوچک آشغال سطل در را مرطوب دستمال

 .کردم باز را جدید پیام و انداختم اتاقم

 !بود اهورا

 

 :بود نوشته

 امیدوارم و کنیمیم صحبت هم با کالس از بعد فردا»

ی  «دارم دوستت بیای، و نپیچوب 

 

ی حس زمانهم
 

یذوق و کالفیک
 

 .داشتم زدگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی کردمیم حس گایه  و نیست درست کارهایش از بعض 

 .کند اصالحشان باید

ی حرکاتش از که بود این برای ذوقم  یب   کامال اشتاب 

 !بود مشخص

 

 .نداشت مرا قهر طاقت

 و فرستادیم پیام واتساپ در زد،یم زنگ داد،یم اس ام اس

 !نبود کم این

 

 آدم اهورا که فهمیدیم شناخت، یم را او که کش هر

ی او، از مستقیم محبت ابراز و بود مغروری بسیار این یعن 

 !داشتم ایویژه جایگاه و بودم مهم برایش واقعا که

 

 :نوشتم کوتاه و کردم حفظ را امقبیل موضع

 «بینمتیم»
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

  ۵۱پارت#

 

 

 

حرف متوجه درست من اما بود تدریس حال در استاد

 .شدمنیم هایش

 

یم کالس اتمام از بعد که بود اهورا به حواسم و ذهن تمام

 .دیدمش

 

 کیم را دستانش و گرفت جزوه از را نگاهش اکراه با نسیم،

 .داد نرمش

 

 .معماری اومدم کردم غلیط چه_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ...پشیمونم خدا به 
ا
 فوق واسه که ترمخنگ اون از اصل

 .دادم ادامه هم

 غلیط چه لیسانس همون با مگه بگه، نیست ییک آخه

 کار؟ کو بکنم؟ ییک این با که بکنم تونستم

ی  ...ندارم اصال من که مهمه خییل پارب 

 

ی با  :گفتم نشود، متوجه استاد که صداب 

 

، داشته پول خودتم نظرم به _   راه کارت حدودی تا بایسر

 .میوفته

ی
 
ی نیست الزم حتما ی داشته پارب   .بایسر

 

 پول چون بفرمایید گننیم که هم جوریهمت  ی آخه_

ی برو داری،  .بزن مهندیس دفی 

 ...خییل کمه، خییل من تجربه 

 .دارم حمایت به احتیاج
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی به حیدری استاد  ازش چرا دونمنیم ویل بود داده قوالب 

ی  .نشد خی 

 

 .بگویم چه دانستمنیم 

ی هم کار اگر   .نبود مهم چندان آوردم، نیم گی 

ی از و بودم کرده انتخاب عالقه روی از را رشته این  طرف 

 پیدا در به در و کرد خواهد کمکم بابا که بودم مطمت  ی

 .بود نخواهم مناسب کار کردن

 

شتک که داشت قدرت و نفوذ قدرآن  به مشغول را دخی 

 !کند کار

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۲پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی سالومه که بودم وسایلم کردن جمع حال در  خداحافیط 

 .کرد

 

ی  این دانستیم و ببینم را اهورا بود قرار که داشت خی 

ی  .گذارنیمنیم وقت دیگریک با کالس، از بعد یعن 

 

ی  نازک برایم چشیمپشت گفتم، برایش را ماجرا که زماب 

 .داد تکان رس تاسف با و کرد

 

ی» ی کنم؟ کارتچ 
 

 !دیگه خنیک

 «نچسبه یپرسه همینه لیاقتت

 

ی
 
 .بیاورم در دلش از توانستم یم بعدا

ی
ا
یحرف و اهورا روی باید فعل  بگویم، خواستمیم که هاب 

 .کردمیم تمرکز
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دیدم دوستانش کنار در ایستاده، محوطه در را او 

ی ی که زد هاآن به حرف 
ا
ی احتمال  سمتم به و بود خداحافیط 

 .آمد

 

 !کوفتیت کالس این کشید طول قدرچه سالم،_

 

ی هیچ انگار که کرد یم صحبت عادی قدرآن  اتفاف 

 .باشم او مثل توانستمنیم من اما نیوفتاده

 

 گذشته شب دو .بود برنگشته قبل حالت به خوابم هنوز 

ی را
 
 .بودم کرده صبح کابوس با تماما

 

 زیاد هم هابچه داد،یم توضیح یه استاد آره، .سالم_

 .کردنیم سوال

 

ی نه و بود گرم خییل نه لحنم
ا
 .رسد کامل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کنم رعایت را اعتدال کردم سیع

 

 و انداخت من به نگایه چشیم زیر که چرا شد، متوجه

ی به را دستش که طورهمت  ی  جاآن از شدن خارج معن 

 :پرسید داد،یم نشان

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۳پارت#

 

 

؟ چه_  خی 

 

 :دادم جواب لب زیر و کوتاه

 

ی_  .سالمن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  :گفت و کشید پوف 

 

 .بشیم ماشت  ی سوار بریم _

 

 .ببیند دیگریک با را ما کش نبود نگران

ی
 
ی تقریبا ی اکی   دانستندیم شناختند،یم را نفر دو ما که کساب 

 .دوستیم باهم که

 

ی نگاه ماشت  ی داخل  .انداخت امچهره به دقیف 

 رنگکم رد همان و بود شده ترکم خییل صورتم کبودی

ی  .بودم کرده ناپدید آرایش با را ماندهباف 

 

 :گفت و انداخت راه به را ماشت  ی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی شایان با _  !شدم درگی 

 

 .چرخید سمتش صورتم 

 

؟_  کردین؟ دعوا !چ 

 

؟ پس_ یسیب من کردی خیال چ   ام؟ زمین 

ی مگه  بزنم؟ هم به باهاش ورفاقتم که نگفن 

؟نیم وهمت  ی مگه  خواسن 

 

 .کردم نگاهش تعجب با

یمنت توقع  این با او وقتآن داشتم، عذرخوایه و کشر

 !کردیم صحبت من با طلبکار لحن

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۵۴پارت#

 

 

ی منت داری اهورا،_  ذاری؟یم رسم رو چ 

ی یه با دیگه که کنم تشکر ِفیب  ی رسر ؟نیم رفاقت عوض   کن 

 دوست متجاوز یه با دیگه خواینیم که ممنونم بگم

؟  بایسر

 

ی کهاین بدون  :گفت دهد، سواالتم به جواب 

 

ی_  تمرکز کنم، بحث خوامنیم ماشت  ی تو برسیم، کن صی 

 .حرفام رو ندارم

 

 به رکییک فحش و گذاشت بوق روی را دستش سپس

 .داد بود، آمده در مقابلمان بارهیک که ماشت  ی راننده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  .نکردم مخالفن 

 یفاصله دانستمیم و بودم رفته اش خانه به بارها قبال

 .داشت دانشگاه تا زیادی

 

 .کنم آرام را ذهنم کیم کردم سیع و بستم را چشمانم

ی  .بود دادنم تکان حال در اهورا که آمدم خودم به وقن 

 

 خوابه؟ وقت چه ببینم، پاشو لوا؟_

 

 .کردم باز را امشده سنگت  ی چشمان زحمتبه

ی  ...بود برده خوابم گ که نفهمیدم حن 

 

 رسیدیم؟ _

 

 .شد خارج ماشت  ی از و کرد نگاهم چپ چپ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !خوابیدی کم دیگه اگه ببخشید بله،_

 

 .شدم همراهش و نکردم اشطعنه به توجیه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۵پارت#

 

 

ی روی را تاپش لپ کیف و سوئیچ  :گفت و کرد رها کانی 

 

ی _  خوری؟یم چ 

 

 .نداشتم اشتها کل به هیچ، نبود که امگرسنه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مشکلم دادمیم احتمال و نبود خوب حالم  باشد؛ عصن 

ی و درست یوعده یک تولد شب از که چرا  نخورده حساب 

 .بودم

 

ی_  .بشت  ی بیا اهورا، خوامنیم هیچ 

 

ی به را دستش ی و داد تکان «بابا برو» معن   دو با بعد مدب 

 .بازگشت آلبالوآب لیوان

 

وب رساغ هم باز کردم خیال که خودم  نگاهم اما رفته مرسر

 :گفت دید، که را

 

س بابا، آلبالوئه آب_  !نی 

 .نکنم مست روز وسط که حالیمه قدراین

 

 .نکردم هایشحرف به توجیه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .برسیم نتیجه به زودتر خواستمیم

 

یطعنه از منظورت_ ی زدی، من به ماشت  ی تو که هاب   چ 

 بود؟

 

 :گفت و نوشید را اشمیوهآب از کیم

 

 طعنه؟ کدوم _

 

ی خوام یم من که همت  ی_  
 !بزنم هم به رو شایان تو دوسن 

 

ی  .کند انکار نکرد سیع حن 

 

ی_  خوای؟نیم یعن 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

اض تا کردم باز دهان  و آورد باال را دستش اما کنم اعی 

 :گفت رسی    ع

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۶پارت#

 

 

 

 .خورده گویه چه شایان دونمیم من !وایسا نه،_

 !دیگه کردم رسویس ودهنش زدم همت  ی واسه

 .بوده مست گفت خودش اما

ی که بوده کرده مست قدراون اصال  نبود یادش درست حن 

 !کرده غلیط چه

 

ی یخنده .بپذیرم را توجییه چنت  ی توانستمنیم  .کردم عصن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟ که خب_  ایه؟کننده قانع دلیل این چ 

وب قدراین چرا نداره، جنبه اگه  !خوره؟یم مرسر

 

ی کار گمنیم من_ ی شایاِنی گمیم ویل کرده، خوب 
 

 همیشیک

 !نکرده فکری هیچ کاراش روی و نبوده

 

 .شد قبل از ترمالیم لحنش و کرد کم من با را اشفاصله

 

 .مهیم خییل من برای تو لوا_

ی  .شایان با دوستیم سال هشت از ترمهم حن 

 .برداشت خون وصورتش کل که زدمش قدراون

ی کن قبول ویل شکست، دماغش کنم فکر  خودتم تقصی 

 .بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :پرسیدم ناباوری با

 

 !من؟_

 

 نخوری؟ تکون من کنار از نشد قرار مگه تو آره،_

ی شدی، پا چرا پس  کش وصدات اصال  که باال طبقه رفن 

 بشنوه؟ تونهنیم

 

 .کردیم امدیوانه هایشحرف این با داشت

 بود؟ مرگش چه

 

 !اهورا؟ داره ربیط چه آخه _

 .بود گرفته درد رسوصدا، همه اون از رسم

 .برگردم بعدش و دقیقه چند شم آروم کمیه رفتم

 !کنه خفتم قراره تو رفیق دونستمیم چه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۷پارت#

 

 

ی_  !دیگه شهیم همت  ی دینیم گوش وحرفم وقن 

 

 :دادم جواب تمسخر با

 

ی واقعا، ببخشید_  !متجاوزن دوستات نداشتم خی 

 

ی لحن با  :گفت ایکالفه  و عصن 

 

 !هم تو کن صحبت درست لوا_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پیش داشتم، توقع که طورآن چی  یهیچ .بودم کرده بغض

 .بود نرفته

  

 !برم خوام یم_

 

 .درنیار بازیمسخره اومدی، تازه کجا؟ _

 .کنیم درستش بمون

 

ی ومن که بمونم _ ؟ متهم بیشی   کن 

ییم بحث من با داری چرا تو فهممنیم اصال من  !کن 

 ...ترسیدم ناراحتم، عصبیم، من

 .بخوابم راحت تونمنیم شبا

 !چشمام جلوی آدیم عوضیت دوست اون یقیافه همش

ی چه نفهمن مخانواده که برای  مدت تموم افتاده، اتفاف 

س  .کشیدم اسی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ییم تو آخرشم
 
ی یم گ  !باال؟ یطبقه نری خواسن 

ی چه قراره که بودم کرده بو ودستم کف من مگه  اتفاف 

 بیوفته؟

 

ی
 
 آغوش در مرا که چرا آمد؛ پایت  ی موضعش از اهورا ظاهرا

 .چسباند اشسینه به را رسم و گرفت

 

؟یم گریه چرا خوشگلم _  آروم برم قربونت هوم؟ کن 

 ...باش

 متوجه بد ومنظورم .شمیم دیونه بینم،یم اشکاتو خدا به

 ازت تونستمیم خودم بودی، پیشم اگه گمیم دارم شدی،

ی وقتاون .کنم مراقبت  ...افتادنیم برات اتفاف 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۸پارت#

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  باشه؟ ببخشید،

 

ی و شدم ترآرام کیم  .ریختم اشک صداب 

وع  محبت برای دلم من و رفت  ی صدقه قربان به کرد رسر

 ...بود شده تنگ هایش

 

 ...کنه گریه نباید که من خوشگل من، بگردم دورت _

ی هر دیگه  .شده تموم بوده، چ 

نیم کردم، قطع هم وشایان با ارتباطم .کن فراموشش

، اذیت که بینمش  باشه؟ بشر

 

ی تا بود آورده پایت  ی را رسش  .ببیند را صورتم بهی 

 :دادم جواب آرام 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...باشه_

 

 .بستم را چشمانم من و زد بوسه موهایم روی

ی و نبودم ناراحت دستش از دیگر
ا
 مثل ارتباطمان احتمال

 .بود شده سابق

 

ی لب به گرفت باال را رسم گذشت، حال همان در که مدب 

ه هایم  .شده خی 

 

 شهد تا دو این برای بود شده تنگ دلم قدرچه که آخ _

 !عسل

 

 ادامه داشت قصد و زد هایملب به کوتایه یبوسه ابتدا

 .کشیدم عقب کیم را خودم اما دهد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 امتناع چرا دانستمنیم هم خودم من و کرد نگاهم سوایل 

 !کردم

، و عمیق یبوسه یک تصور ی شدیم باعث طوالب   از موچ 

ی انرژی  ...بنشیند دلم در منف 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۹پارت#

 

 

ی  عزیزم؟ شد چ 

 

 :گفتم خجالت با و گزیدم لب 

 

 .نیست خوب حالم کمیه_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کرد برریس را پایم تا رس و گرداند چشم نگران

 

ی _  !مگه؟ شده چ 

 

 هم نگاهش دلیل همت  ی به و بگویم دروغ شدم مجبور 

 .نکردم

 

 .کنهیم درد رسم دونم،نیم_

 ...اهورا برم دیگه من

 

ی بری؟ خواییم کجا _  .بیارم مسکن برات کن صی 

 

ه خوابم ترسمیم نه،_  .بی 

ی خییل شنایس،یم که منم بابای مامان،   .دنیم گی 

 ...بعدا آمیم 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 که بود مشخص اما کرد موافقت و داد تکان رس ناچار به

 .شده دلخور زدنش پس از

 

 :گفتم و بوسیدم را اشگونه خانه، کردن ترک از قبل 

 

 .دارم دوستت_

 

ان دمیم قول منم، _  .کنم جی 

 .شد بدی خاطره برات تولدم شب که ببخشید

ی یاد به و متفاوت خییل خواستمیم  دونمنیم بشه، موندب 

 ...شد طوریاین چرا

 

 باشیم هم کنار در رو زیادی تولدای قراره نداره، اشکایل _

 .کنیمیم فراموش دو هر رو خاطره اون و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 وجدان عذاب خواستمنیم اما نبودم مطمت  ی حرفم از

 !باشد داشته

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۰پارت#

 

 

 .خورد زنگ موبایلم که بودم، خانه به بازگشت حال در

 مگر .دادم پاسخ را تماس باتعجب آرتا یشماره دیدن با

 نبود؟ سفر هنوز

 

ی تو_  !ایران؟ برگشن 

 

 !سالم علیک _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی چرا اومدی؟ گ سالم، خب _  آی؟یم داری نگفن 

 

ی نفری اولت  ی تو و رسیدم االن همت  ی_ ی که هسن   دادم خی 

 .بهش

 

ی_  هنوز؟ ندیدنت بابا و مامان یعن 

 

 .دوستمم خونه جا،اون نرفتم چون نه،_

 

 .نداشت هاعادت این از

 :پرسیدم تعجب با

ی چرا خب_  جا؟اون رفن 

 

 رو الزم اقدامات کنم هماهنگ تو با اول خواستمیم_

، فراهم  .بیام بعدش کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی لحنش ی مابت  ی چی    .بود جدی و شوچ 

ی داشت واقعا شوم متوجه توانستم نیم  یا کردیم شوچ 

 ...نه

ی احتماال و میلنگد کار جاییک کردمیم حس  .افتاده اتفاف 

 

ی_ ؟یم چ 
 
ی گ

 
 بیای نداری جرات که کردی غلیط چه دقیقا

 خونه؟

 

 برادرته؟ با زدن حرف طرز چه این عزیزم،_

 

ی هایشرفت  ی طفره این  !کردیم مطئنم قبل از بیشی 

 

ی _ ی خواییم یعن 
 

 !نکردی؟ غلط هیچ بیک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !نیست غلط که خودم نظر از_

 

 ...بود کرده کاری قطعا پس

 

 بابا؟ و مامان نظر از و_

 

 :گفت مکث، چندلحظه از بعد

 

ی_
ا
 !غلطه احتمال

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۱پارت#

 

 

 :گفتم ناچار به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !زدی گندی چه ببینم آم،یم االن باشه_

 

ش خواستم راننده از و کردم قطع را تماس  عوض را مسی 

 .کند

ی  .بودم آرتا دوست یخانه مقابل بعد، مدب 

 

 نیم اینتیجه به کرده کاری چه که کردمیم فکر هرچه

 !گرفتم را سوالم جواب که نکشید طویل اما رسیدم،

سم سوایل نبود الزم  !دهد توضیح او یا بی 

ی و عجیب تتوی  را دستش مچ تا بازو از که غرین 

 !بود چی  ی همه گویای خود پوشانده،

 

ی و ناباوری با  وارد بود، مانده بازنیمه تعجب از که دهاب 

 .شدم دوستش کوچک یخانه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی تو _  کردی؟ کارچ 

 

 :داد جواب ابلهانه

 

 قشنگه؟ کردم، تتو_

 

 .انداختم او به سفییه اندر عاقل نگاه 

 

؟یم کشتت، یم بابا_  دونسن 

 

؛ شونآماده خوامیم که همینه برای آره، _  بفهمن کن 

ی قراره چه از جریان  تعجب هم خییل دیدن، ومن وقن 

 .نکت  ی

 

 داشت؟ من از توقیع چه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بابا
 
 !شدیم دیوانه قطعا

 کنم؟ آرامش بتوانم ورد چند با که بودم جادوگر من مگر 

 

 .آدنیم بر دستم از کاری متاسفم، _

 !بخون وخودت یفاتحه حاال همت  ی از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

  ۶۲پارت#

 

 

 :گفت و نیاورد خودش روی به

 

_،  .بشت  ی بگی 

ی
ا
ی خایل ودلم تو حاال همت  ی از نیست الزم فعل  .کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نشستم نبود، زیبا هم چندان که ایساده مبل روی

 

ی دیگه، گمیم راست خب_  !کردی؟ تتو چرا خداب 

 

ی و کشید آیه  .شد ساکت لحظاب 

 .بود شده غرق افکارش و خودش در انگار

 

 !فهیم؟یم لوا، شدم خسته من_

ن؟ تصمیم برام همش باید اونا چرا  !نه من هم فقط بگی 

 !کت  ی یم کارو همت  ی دارن هم تو برای

 .شدیم بزرگ ما که انگار نه انگار

 استقالل قدرچه ویل لیسانش، فوق دانشجوی خودت تو

ی داری؟  !هیچ 

، خواییم که کاری هر برای  و بدی پس جواب باید بکن 

ی دروغ اوقات از خییل
 

 !بیک

ی نکن، نگام طوریاین ی از خییل از دارم خی   !کاراییاتمخف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !بود؟ اهورا به منظورش نکند

 

 !اصال من خود _

ی  خونه همش باشم، خودمون یخونه تو که این از بیشی 

 .دوستامم

 .آویزونشونم باشم، خودم حال تو بتونم کهاین برای فقط

 هایبهونه به مامان، یا بابا جا،این اومدم که وقتم هر

 !خونه برگردوندن ومن مختلف

 ...بست  ی ومن پر و بال اونا ویل باشم، آزاد دارم دوست من

 

 .بودم موافق هایشحرف از زیادی هایبخش با

یسخت مادر و پدر ما  .داشتیم گی 

 و نشناختند رسمیت به را استقاللمان وقتهیچ هاآن

ل قدرآن گایه  هر که بود، دهنده آزار هایشانکردن کنی 

 .کردیم عاض را کش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 در ساکن افراد همه که ما، یخانواده فقط نه البته

یسخت همت  ی مجتمع،  .داشتند را گی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۳پارت#

 

 

 .نرود پیش تند قدرآن تا کردمیم آرامش باید حال این با

ی باید  ورترشعله این از بیش ماجرا، آتش تا زدمیم حرف 

 .نشود

 

 .کرد باز حساب زیاد شهنیم مامان روی ببت  ی _

 هم اگر باباست؛ موافق مواقع، درصد نه و نود چون

یم خودش سمت به و کنهیم عوض ونظرش بابا نباشه،

 !کشونه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یسخت این تازه،  !دارن همشون که بابا فقط نه رو گی 

ی کتایونعمه همت  ی مثال  دوست شمیم با فرهاد فهمید وقن 

ی بوده،   !خواستگاری براش بره نشد حارص 

 رضا وصلت این به تا کرد شیشه تو رو خونشون کم مگه

 بده؟

ی همه به قدرچه ندیدی ایرج، بابا و نوردخت مامان یا  گی 

 دن؟یم

 که کفهم یطبقه خونه، آمیم دارم وقت هر که من

ی یه باالخره بینتم،یم بزرگمامان  یا آرایشم لباسم، به گی 

ی آدمای شم،فدات جوریهاین مدلشون کال !دهیم تیپ  سنن 

 .هست  ی

ی ی تاحدودی حن   .انمذهن 

ا خییل  .بیان کنار باهاش تونن نیم رو چی  

، اذیت ترکم و بیوفته راه کارت که این برای وقتا یه  بشر

ی نادیده ومسائل رسی یه باید ی حداقل یا بگی   جار علن 

ی ی که نزب   .مخالف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مثال ییم رک جوریاون وقن 
 
 نماز آدنیم خوشم من گ

 .بیوفته چپ باهات بابا شهیم باعث خب بخونم،

، داشته سیاست کمیه اگه ی بایسر  مگه؟ شهیم چ 

ی همه با خواییم همش
 

 !بجنیک

ی تهش خواییم نکنه  کسهیچ که شده طرد آدم یه بشر

 خوادش؟نیم

ی داری دوست ی کسهیچ که راستت  ی مثل بشر  دوست حن 

 نداره؟ قبولش کسهیچ  کنه، نگاهش نداره

ییم اون مثل بدی، ادامه رفتارت به بخوای اگه تو  من از یسر

 !بود گفت  ی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۴پارت#

 

 

ی درست واقعا داره که اونه هم شاید_
 
 !کنهیم زندگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کردیم دیوانه را آدم بودنش شقکله

 

 !آرتا توروخدا وای_

 

ی بهش کسهیچ گم؟یم دروغ دارم مگه_ هیچ ده،نیم گی 

ی خودش برای فقط خواد،نیم توضیح ازش کس
 
یم زندگ

 .کنه

ی آزاده، آدم یه اون  !نیستیم ما که چی  

 

 .بگویم چه دانستمنیم اما کنم مخالفت بالفاصله خواستم

 اما بکشد عقب موضعش از تا کنم متقاعدش خواستمیم

ی  یم او به را حق راستت  ی به راجع کردم،یم فکر که بیشی 

 ...دادم

 

 :گفتم حال این با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ایط _  مادرش و پدر راستت  ی آرتا، نیست ییک ما با اون رسر

 .کردن فوت

 .نبوده خودش انتخاب تنهاست، هم اگه

ی طاقت گ اصال  داره؟ رو تنهاب 

 و افرسده آدم مدتیه از بعد اما خوبه، ظاهرش فقط

ی از شهیم بیمار  .تنهاب 

 !داری هم منو تو دارن، دوستت که داری مادری و پدر تو

 نمیتونه و شده بزرگ خودت پای به پا که خواهری

 .نباشه نگرانت

 .بشه دلواپسش که نداره وکسهیچ راستت  ی درعوض

 .بذاره شخونه تو پا خوادنیم کش

 زده، وحرف این قدراون و دونهیم نحس وراستت  ی ایرج بابا

 .کردن قبولش همه که

ی اون شبیه نباید تو   ...بشر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۵پارت#

 

 

ایطتت داری، فرق تو_ ه خییل رسر  .بهی 

 .نیوفت در بابا با کنم یم خواهش فقط 

 بپذیر، وحرفاش و بیا راه باهاش شده که هم ظاهر به

 خب؟

 

 :گفت و داد تکان رس اکراه با

 .باشه _

 

ی  .برگشتم خانه به زود و ماندم جاآن مدب 

ی که نبود آدیم هایشحرف برخالف آرتا  پس از تنهاب 

 .بیاید بر خودش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  کند درست خودش برای نبود بلد هم ساده شام یک حن 

 .داشت حسایس معده و

 

ی غذای و بخورد توانستنیم را آماده غذاهای  هم رستوراب 

ین در باید  .شدیم پخته حالت ترینکیفیت با و بهی 

ی شدنش، مستقل فرضیه کردم،یم فکر هرچه  برایم بیشی 

ی  .رسیدیم نظر به نشدب 

ی تمام دلیل یم ما به بابا که بود زیادی فشار هایشرسکشر

ی یاداره پس از رسیدنیم نظر به وگرنه آورد
 
ی به زندگ  تنهاب 

  ...بربیاید

 

 مشغول را مامان و بابا رسیدم، که خودمان یخانه به

 .دیدم رسیال تماشای

 

ی   .شدم خودم اتاق رایه و کشیدم پوف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یحرف روی کردم سیع و تعویض را هایملباس  که هاب 

 .کنم تمرکز بگویم، داشتم قصد

 

ی بابا که بگویم چه دانستمنیم  ...نشود عصباب 

ون اتاقم از  .نشستم کنارشان و آمدم بی 

 

 جان؟ مامان بود طورچه دانشگاه_

 ...امروز خونه بیای تا کشید طول قدرچه

 

 ...آمت  ی الیه ببخشد، هایم دروغ یهمه بابت مرا خدا 

 

ی کالس _ اب   ساعت چهار سه، شدم مجبور داشتیم، جی 

ی  .بمونم بیشی 

؟ چه تو ی خی   امروز؟ کردی کارچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۶پارت#

 

 

ی دیگر شکر را خدا وع و شد پرسیدن سوال خیالب   به رسر

 .کرد تعریف

 

ی از _ ی وقن  ی خییل کردم، عوض ویوگام مرب   .شدم بهی 

ی قبیل اون  !گرفتیم پول فقط نبود؛ حالیش هیچ 

ی مربیش از همه که شناسهیم باشگاه یه گفت شمیم راض 

ی ان،  .کردیم نام ثبت رفتیم باهم دوتاب 

 آی؟نیم تو بود، خوب خییل

 

 فکر خود با اما کنم مخالفت رسعتبه خواستم ابتدا

ایط با کردم ی رسر یم یوگا شاید داشتم، من که پرتنشر

 .کند آرامم کیم توانست
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 هماهنگ کالسا ساعت با بتونم رو مبرنامه اگه دونمنیم _

 شاید چون دمنیم قول صددرصد ویل آم،یم باشه کنم،

 .نتونم

 

 حال در که مامان دستان از چشم و زدم ایرسفه تک

 .گرفتم بود، گلدوزی

 

ی یه مامان_  بگم؟ چی  

 

ی_  عزیزم؟ چ 

 

 ...آرتاست به راجع_

 

 .کرد ریز را چشمانش و گرفت باال را رسش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چشه؟ آرتا؟_

 

ی _ ی ازش شما ...نیست چی    داری؟ خی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۷پارت#

 

 

 نیست؟ ترکیه مگه دیگه، سفره هنوز_

 

 .گرفتم او از را نگاهم و بلعیدم را دهانم آب 

 

 ...ایران برگشته امروز راستش نه_

 

 :گفت و کشید هاگل دوخت  ی از دست

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _ ؟ یعن   کجاست؟ پس ایرانه؟ چ 

 نیومده؟ چرا 

 

 .شود صحبتمان متوجه بابا ترسیدمیم

 

ی کمیه مامان هیس،_ ی آرومی 
 
 ...لطفا

 .گمیم بهت

 

ی مامان اما  .بود قرارب 

 

 !دییم دق وآدم دیگه، بزن حرف خب_

 

 .دیدمش رفتم خونه، بیام کهاین از قبل خودم من _

 .پیشش برم خواست ازم بود، دوستش یخونه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بدی نشون بدی واکنش ببینیش، اگه که بود نگران کمیه

 

ی و آوردنیم در رس هیچ هایمحرف از انگار  گیج بدتر حن 

 .بود شده

 

 بدم؟ نشون بدی واکنش باید چرا _

ی اصال بودیم؟ بد باهاش گ ما ی یعن   حرفا؟ این چ 

 

ون به محکم را نفسم  .کردم فوت بی 

 ...آرتا کند کارتچه بگم خدا

 

ی که کرده کاری یه آخه نه _
ا
 خوشتون بابا و شما احتمال

 ...آدنیم

 

ی_  کرده؟ کارچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفتم تردید با

 

 ...کرده تتو ودستش_

 

 :پرسید دوباره بود، نفهمیده هیچ انگار که مامان

 

؟_  !چ 

 

 :کردم تکرار تریآهسته صدای با

 

ی تتو،_  ....خالکوب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۸پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ی با تنها ثانیه، چند برای  تعجب شدت از که چشماب 

 بلندتری صدای با بعد و کرد نگاهم بودند، شده درشت

 :گفت قبل، به نسبت

 

 کرده؟ تتو _

 

 .دادم تکان تردید با را رسم

 

 کم خواسته اینم کردن، تتو دوستاش دیده دیگه، جوونه_

 ...نیاره

 

 .آمد خودش به باالخره انگار

 .بود رفته در کوره از .کرد قطع را حرفم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یپرسه این از بخوای مونده کم همت  ی !لوا شو ساکت_ ب 

ی دفاع هم شعور   !کن 

 وعالم یمضحکه تا و ما آبروی رو گذاشته دست

هنیم آروم نکنه، آدممون  !گی 

ی ودستش رفته گ اجازه با  کرده؟ نقایسر

 ...وهللا خندنیم بهمون مردم 

 !وضیع اون پرسش و باشه رفته مکه پدر 

 

ی لحظه هر  .شد یم تررسخ صورتش و قبل از ترعصباب 

 

ی قدراین چرا مامان_ ییم عصن   برم؟ قربونت یسر

ی روزا، این آخه؟ بود کجا مضحکه ی بیشی   یا پرسا و دخی 

 .پرسینگ یا دارن تتو

  

ی  .آمد در کفرش قبل، از بیشی 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 جواب کنیم؟ تقلید باید ما مگه کرد، غلط هر گ، هر_

ی وپدرت  بدم؟ چ 

 !نداره ربیط هیچ من به شکوند، ودستش همون زد اگه

 

ی چنت  ی بابا از  !رسیدنیم نظر به بعید اتفاف 

 ...بودم ترسیده همت  ی برای من اصال

ی و بود اخالق خوش و مهربان خییل عادی حالت در  وقن 

ی ی چی    .ریختیم هم به کامال کرد،یم اشعصباب 

 

 

 .شده بزرگ آرتا مامان،_

 .کنید رفتار باهاش هابچه مثل نباید

 

ی شدن بزرگ _  شدن؟ التی یعن 

 یخونه همون تو بمونه نداره، احتیاج بهمون اگه پس

ی دیگه خوادیم رو ما دوستش،  کار؟چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .نداشت ایفایده هیچ بحث، این کردمیم حس

 

 الته؟ داره، تتو گ هر مامان، حرفیه چه این آخه_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۹پارت#

 

 

 !بله من، نظر از_

ی آدیم، همچت  ی  .نداره ما یخانواده تو جاب 

ی
ا
، من اصل  !شهیم دیوانه بفهمه بابات هیچ 

 و رس و تیپ از خورهیم حرص مگه کم جوریشمهمت  ی

 تو؟ عجیب وضع

 !پرسش از اینم تو، از این
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...نیوردیم شانس اوالد از ما

 

ی هر داشت عادت  و تیپ رسکوفت افتاد، یم که اتفاف 

 .بزند هم را من آرایش

 نظرش نبود قرار دانستمیم که چرا نکردم؛ کل کل او با

 .بردارد اخالقش این از دست و شود عوض

 

 .شدم اتاق رایه و دادم تکان رسی تاسف با تنها

 .کنم آرتا به کمیک توانستمنیم

ی ی وقن   را بابا باید طورچه شدم،نیم مامان حریف حن 

 کردم؟یم متقاعد

ی این به باید هم خودش زد،یم کاری چنت  ی به دست وقن 

 .کردیم فکر جایش

 

 .گرفتم را آرتا یشماره و کشیدم دراز تخت روی

 .بود منتظرم ظاهرا داد، را جوابم رسی    ع
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 لوا؟_

 

 .دادم قورت رو بغضم

 شنیدم؟یم توهت  ی باید چرا

 هاآن که بپوشم لباس طورآن نداشتم دوست چون فقط

 داشتند؟ توقع

 

 .زدم حرف مامان با سالم،_

 

ی متوجه تالشم، تمام رغمعیل
 

 .شد صدایم گرفتیک

 

ی نه؟ رفت، پیش بد _  گفت؟ چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۷۰پارت#

 

 

 شناسیشیم خودت ویل آرتا، کردم وتالشم یهمه من_

 ...دیگه

ی و نکرد برخورد خوب اصال  .شد دلخور حساب 

 

 منتظرم شام برای خونه، آمیم امشب من نیست، مهم _

 .باشید

 

 :گفتم وحشت با

 

ی_ ییم چ 
 
 رو خونه بود مونده کم فهمید مامان دیوونه؟ گ

 !رسش روی بذاره

ی ی کن صی 
ا
 بیا بعدش کنه، هضم بذار فعل

 .باشیم پشتت بتونیم مامان، هم من، هم که
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ی ی هیچ تنها دست من   ...بابا روی حرفام نداره تاثی 

 

 نداری؟ کاری لوا، نیست مهم_

 

ی من کن گوش آرتا الو؟ _  الو؟ پرس، نکن لج گم،یم چ 

 

 .دادم فاصله گوشم از را موبایل و کشیدم آیه

ی عجب  .کنم کار چه دانستمنیم بودم؛ افتاده گی 

ی از ی از و آرتا طرف   .بودند هم مقابل بابا و مامان طرف 

 

 .نشود پیدا اشکله و رس فعال و نکند خریت بودم امیدوار

ی شد باعث تلگرام نوتیفیکیشن
ا
ی فعل  .شوم آرتا خیالب 

 

 .بود داده پیام اهورا
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شده تنگ برات دلم نگذشته، ساعت چند هنوز »

 «.دارم نگهت بغلم تو تونستمیم همیشه واسه کاش

 

 .زدم اشعاشقانه پیام به لبخندی

امکان حالت یک در تنها بودن، بغلش در همیشه برای

 !ازدواج بود؛ پذیر

 

 و نداشت وجود دیگری راه داشتم، من که ایخانواده با

ی
 
ی اهورا مطمئنا  ...کردنیم هم فکر موضوع این به حن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱پارت#

 

 

 .کنم تحمیل کش به را خودم که نبودم آدیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 ازدواج پیشنهاد به وادار را او گفت  ی دروغ با خواستمنیم

 .کنم

 و داشتم سمج خواستگاری که کردمیم وانمود اگر مثال

 کرد؟یم خواستگاری من از هستند، موافق امخانواده

ی  نداشتم دوست بود، مثبت سوال این جواب اگر حن 

 .کنم کاری چنت  ی

 

ی یخواسته با باید اهورا خود را پیشنهاد این   بیان اشقلن 

 !من تالش با نه و کرد یم

 

ی چند ابتدا پیامش جواب در  قرمز قلب و بوس ایموچ 

 .فرستادم

ی هم ایعاشقانه مت  ی داشتم قصد
ا
 که کنم، تایپ متقابل

 .زد صدایم مامان

 

 .رفتم رساغش و گذاشتم کنار را موبایل
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؟ کاری جانم،_  داشن 

 

، کن کمکم بیا آره، _
 
 .کنیم درست شام لطفا

 

خانه در رسگ  :گفتم و کشیدم آشی  

 

ی باشه،_ یم چ   حاال؟ بی  

 

 .کرفس خورش_

 

اض با  :نالیدم اعی 

 

 !بازم؟ !مامان_
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ی  ...خب غذاست این عاشق بابات عزیزم_  ایهفته یعن 

م؟ وشعالقه مورد غذای هم باریک  !نی  

 

ی  .شدم کار به دست و کشیدم پوف 

یجات ساالد خودم برای توانستمیم نبود، مهم هم زیاد  سی  

 .کنم درست

 

 و پلو شام شب، وقت آن نبود قرار که صورت هر در

ی  !بخورم را شده رسخ روغن با که خورشن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲پارت#

 

 

 .زدم صدا رو بابا و چیدم می  ی روی را غذا

 .انداختم دیوار روی ساعت به نگایه 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ه از
ُ
ی و گذشته شب ن

ا
ی آرتا احتمال  بود شده آمدن خیالب 

 .آمدیم االن تا حتما وگرنه

 

ی به، به_ ی خوشگلم دخی   پخته؟ چ 

 

 .نشستم صندیل روی و زدم لبخندی 

 

 .شد آماده مامان همکاری با_

 

 !منه فکر به همیشه که نکنه درد خوشگلمم خانم دست _

 

ی کرفس، خورش دیدن با  اخالق خوش و کیفور حساب 

 .بود شده
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 .برداشتم چنگایل و کشیدم جلو را ساالد ظرف

 

ی این با _ ییم سی  ه ودلت بخور خورش کمیه بابا؟ یسر  .بگی 

 

 رو نکته این خورم؛نیم سنگت  ی غذای اصال شبا ممنون،_

 !متنفرم کرفسخورش از که کنم اضافه هم

 

ی خواست بابا  دهانش در، شدن باز صدای با که بزند حرف 

 .ماند باز نیمه

 

ی تصور با  .شدند گرد چشمانم بود، افتاده که اتفاف 

 آرتا، دیدن با و برگرداندم رس ممکن، حالت باکندترین

 .شد حبس سینه در نفسم

 

 او و شد بلند جا از نداشت، را پرسش دیدن توقع که بابا

 .گرفت آغوش در را
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی و خوش به و بود رسسنگت  ی اما مامان  اکتفا کوتاه بشر

 .کرد

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۳پارت#

 

 

 حال این با بود؛ کرده تعجب افشان مامان رفتار از بابا،

 :گفت و گذاشت آرتا کمر پشت دست

 

، بیا_  !شام رس دقیقا اومدی، موقع به چه بشت  

ی چرا بابا؟ کو چمدونت  آی؟یم داری ندادی خی 

 

 .کند رفتار طبییع کردیم سیع آرتا
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت و زد لبخندی 

 

 بودم، داغون و خسته خییل دوستم، یخونه رفتم اول_

 .بشید سوپرایز بیام بعد شب، تا برسم خودم به گفتم

 

 می  ی پشت و صندیل روی دوباره و گرفت آرتا از را نگاهش

 .نشست

 

 ندیدیم؟ وداغونت ما مگه حاال _

ی همون  ...دیگه اومدییم رسیدی، که وقن 

 

 و نداشت آرتا دوستان به راجع مساعدی نظر اصال بابا

 فسق مشغول جاآن در مدت تمام او که بود این تصورش

 .بود فجور و
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ی و گاه هایصحبت و مامان سنگت  ی سکوت با شام  گاهب 

 .رفت پیش آرتا و بابا

 

یآن از  س که جاب   .بودم همیشه از ترحرفکم داشتم، اسی 

 

ی گذشت از بعد  آرایم صدای با و نشست کنارم دقایف 

 :گفت

 

 .بدم نشون ودستم بهشون خوامیم _

 

 :زدم پچ و رفتم غرهچشم

 

ی آخر !شدی؟ دیوونه_  !داریا دعوا حوصله هم تو شن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۷۴پارت#

 

 

ی که االن  .بخواب برو کن ولش نفهمیده، چی  

ی الیک  .نکن درست رسر

 

 .کرد پایت  ی و باال را رسش لجبازانه،

 

 .نیستم راحت ؛ نداره فایده طوریاین نه، _

 بعدشم فهمه،یم گ باآلخره که باشم نگران باید همش 

 !بپوشم بلند آستت  ی عمرم آخر تا که تونمنیم

 

 ...خرکله و لجباز برادر این دست از کردمیم کار چه خدایا
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ین نظرم به_ ی که اینه راه بهی  ی یا سفری وقن 
ا
 تهران کل

، ی بهش نیسن 
 

 .بیک

ی بازم که درسته ی تا که مطمئنم ویل شه،یم عصباب   تو وقن 

 .شده کم خشمش شدت از برگردی،

 بخوای ویل کنیم، آرومش کنیمیم فرصت هم مامان و من

ی خودش به مستقیم امشب همت  ی دقیقا
 

 چشماش تو و بیک

، زل  ...بشه بد خییل کنم فکر بزب 

 

ی هایمحرف که نداشتم شک  تردیدش باعث ایذره حن 

 .نشد

 

 !آمنیم کوتاه من لوا، ببت  ی_

 .خودم کردن سانسور از شدم خسته

ی مگه  دیگه؟ شهر یه برم فراریا عت  ی که کردم کارچ 

 م؟بچه من مگه بعدشم

  !هاسالمه شیش و بیست کهاین مثل
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ی  تصمیم خودم، برای خودم که نرسیده وقتش هنوز یعن 

م؟  بگی 

 !دیدی؟ ومن سال و سنهم پرسای یبقیه

؟ من وقت اون ...دارن آزادی قدرچه  چ 

 که دادم انجام رو کاری چرا که بلرزه بدنم و تن یه 

 !دارم دوست

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۵پارت#

 

 

 .بود شده جلب بحثمان به بابا توجه

 

ی_  !کنید؟یم پچ پچ هم گوش دم چ 
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ی و کرد صاف را گلویش آرتا  هایاشاره و ایما به توجهب 

 :گفت من،

 

 .بزنم حرف باهاتون خواستمیم_

 

ی بزن، _  !شده؟ چ 

 

س یا شود هول اینکه بدون  حرف قاطع باشد، داشته اسی 

 .زدیم

 

 .کرده شلوغش الیک لوا نیوفتاده، که خاض اتفاق_

 

 :پرسید تردید با و انداخت من به نگایه بابا

 

 !چیو؟ _
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 !ومن کردن تتو_

 

ی طرز چه دیگر این ! ...من خدای  !بود؟ دادن خی 

 ...کندیم را خودش گور داشت آرتا

 

 به بود، شنیده چهآن درک برای انگار و بود مانده مات بابا

ی زمان  .داشت نیاز بیشی 

 

یم آرتا و بابا ببت  ی نگاهم ترس با و بود مانده بازنیمه دهانم

 .چرخید

یم حس که کوبیدیم امسینه یقفسه به چنانآن قلبم

 .ندارم ایفاصله کردن سکته تا کردم

 ...بودم دیده را بابا خشم من

 

ی با  :پرسید بود، عادی حالت از بلندتر که صداب 
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ی_  کردی؟ کارچ 

 

 .کردم تتو ودستم که، گفتم _

 

 .شدیم ترگرد چشمانش و تررسخ لحظه هر

 ...برسد دادمان به خدا

 

 کردی؟ غلیط چه_

 

 بگم؟ دفعه چند ...بابا ای_

 !داره؟ ایرادی شما نظر از کردم، تتو دستم روی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۶پارت#
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 .داد دست از را اشخودداری دیگر

 :زد فریاد و شد بلند جا از

 

 !لقمه حروم کردی تتو که خوردی گوه  _

 

ون به محکم را نفسش آرتا  .کرد فوت بی 

 

 !کن صحبت درست بابا_

 

ی خنده  خی  ی آرتا سمت به و کرد تمسخری از پر و عصن 

 .برداشت

 

ی_
ا
؟ غلیط چه خواییم نکنم، صحبت درست مثل  بکن 
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ی گ اجازه با تو ی وتنت رفن   کردی؟ نقایسر

ی مگه ؟ب   صاحاب 

ه، این  چسبون، و تنگ شلوار و قرمز و زرد مانتوی با دخی 

ون، رهیم ی من واسه هم تو حاال بود، کم بی   !شدی؟ یایع 

ی که دوتا شما رفتت  ی گ به ی و قرب    شدین؟ حیاب 

 

 داشت سیع که هرچند بود؛ رفته باال هم آرتا صدای

ل را خودش  .کند کنی 

 

ی_ ی مانتو گ هر یعن 
 

ی کنه، تتو یا بپوشه رنیک  حیاست؟ب 

 داری؟ شما فکریه طرز چه این

 قدیمیتون؟ و پوسیده افکار از نشدید خسته خودتون

ی من دست تتوی با شما  شید؟یم آبرو ب 

ی ی و سست آبروتون قدراین یعن   از تتو یه با که ستپایهب 

 بره؟ بت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی سییل که بود نرسانده انتها تا را اشجمله هنوز  سنگین 

 .نشست اشگونه روی

 

 .زدم صدا را بابا و کشیدم جیغ ناخودآگاه

 کند آرام را جو کیم تا انداخت وسط را خودش مامان

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۷پارت#

 

 

ی و آرام لحن همان با و گذاشت بازویش روی دست  لطیف 

 :گفت داشت، ضعف او برابر در بابا که

 

ل وخودت کنمیم خواهش جان، کوروش _  .کن کنی 

ی که حاال ی  ...نشده چی  
ا
 نیست جوری دستش تتوی اصل

 .بشه دیده عادی حالت تو که
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بپوشه که بلند آستت  ی 
ا
 .شهیم پوشیده دستش کامل

ی خوری؟یم الیک حرص چرا نه فشارت باز نکرده خداب   می  

 ...باالها

ی قرمه بوی شکله دیگه، جوونه  .دهیم سی  

 .عزیزم آدیم عقل رس خودش دیگه چندوقت یه

 

 .انداخت آرتا دست به نگایه و کرد مکث ایلحظه بابا

اهن وجود با  چی  ی هیچ بود، پوشیده که بلندیآستت  ی پی 

 قایط پاک !رسش به بود زده آرتا انگار اما شد،نیم دیده

 ...بود کرده

 

ی شما جان،مامان نه_
 
 .نکن دخالت لطفا

 !هستم حرفم رس هنوز من

ی به پرس ایران، همت  ی کجای اصال نه دنیا، کجای  
 
 گندگ

 وزن، کیلو هشتاد هفتاد، و قد سانت هشتادو صد با من،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و دهیم توضیح قدراین خودش تن روی طرح یه برای

 !شه؟یم جواب سوال،

 

 :داد ادامه و کرد اشاره من به

 

 بکنه، خوادیم کاری هر بدبخت بینید؟یم رو لوا همت  ی_

 !بگه دروغ بهتون مجبوره

ی یه اونم  قدرچه ویل ست؛ساله پنج چهار، و بیست دخی 

ی داره؟ آزادی  !هیچ 

 باشیم؟ راحت ذاریدنیم چرا

ی من مگه  آروم رو شما بیاد باید لوا اول که کردم کارچ 

ی حرف بابا با باید شما و کنه  رحمت مورد ومن تا بزب 

 !بده قرار خودش

 ...کنید درک کمیه کاش شدم، خسته دیگه من

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۷۸پارت#

 

 

 

 شدن ورترشعله و مامان شدن زده پس باعث آرتا حرف

 .شد بابا خشم

 

  !ریخت بهم چی  یهمه چندلحظه یفاصله در

 مامان و آرتا جان به بود افتاده بابا آمدم، که خودم به

 !زدیم جیغ

 

 بودند صدا عایق به مجهز ساختمان این هایخانه یهمه

 .برسد دادمان به کش نبود قرار بودم مطمت  ی و

ی ترینکوچک اما رفتم مامان کمک به هم من  تاثی 

 به مرا کوچک، هل یک با بابا که چرا بگذارم نتوانستم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یکم من خاطر به اما کرد پرت عقب  تعادلم امسبیک و وزب 

 .شدم زمت  ی پخش و دادم دست از را

 

 .نشد متوجهم کش اما کردم درد از ایناله

ی و دردها تمام انگار
 

یکوفتیک  نصیبم شایان لطف به که هاب 

ی شدت با بود، شده  .بودند برگشته بیشی 

 

ل کامال بابا فحش و بود داده دست از را اعصابش کنی 

 .دادیم آرتا به بدی های

ی دادیم را جوابش و کردنیم مراعات کیم هم آرتا  در حن 

ی  !بود خوردن کتک حال در که وضعین 

 

 ...کردمیم کاری باید .کنم تحمل را وضع این توانستمنیم

 ...کارچه اما

نیم بود فهمیده هم مامان انگار .شدم بلند جا از زحمت به

 .کردیم نگاهشان ناباوری با .کند جدایشان تواند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بود شده بحثشان بابا و آرتا بارها

 !شدت این به نه اما ...بودند کرده دعوا بارها

 

 .بگذارند پا زیر را ديگريک حرمت بود نشده حال به تا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۹پارت#

 

 

ون به رساسیمه  خودم دور به رسگردان و پریدم خانه بی 

 .چرخیدم

ی  ...بروم کش چه رساغ به دانستمنیم حن 

 و بابا حریف توانستیم مگر سال و سن آن با ایرج بابا

 ...نداشت ایفایده نه !شود؟ آرتا

 !بودند ممکن گزینه بدترین که هم شوهرش و کتایون عمه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  دستش ما خانواده از ایسوژه تا بفهمد عیش بود کاف 

 .بیوفتد

ین .انداختم مقابلم در به نگایه  شمیم و فرهاد گزینه بهی 

 .بودند

 

ی اهل و کردندنیم دری    غ آمد،یم دستشان از کاری اگر  خی 

 .نبودند آن و این برای بردن

ی را رسعتم  هرچه اما دادم فشار را در زنگ و کردم بیشی 

ی  .نداشت ایفایده کردم، صی 

 شب؟ وقت آن بودند کجا ...خدایا

  .رفتمیم دیگری کس رساغ باید .نبود ایچاره

 

 طبقه به زنان نفس نفس و کردم یط ییک دوتا، را ها پله

  .رسیدم دوم

 !گرفتمیم کمک راستت  ی از اگر عمرا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی آدیم دنیا در  رودروایس که نداشت وجود او از بیشی 

 جان به اندافتاده برادرم و پدر بگویم وقتآن باشم داشته

 کن؟ جدایشان هم از بیا هم؟

ی با
 
 هم حاال همت  ی شاید برگشتم خودمان یخانه به بیچارگ

 ...نبود که بعید بودند، شده آرام

 

 تنها نه اوضاع اما کردم باز را در صلوات و دعا هزار با

ی  !بود ریخته بهم بدتر که نشده، بهی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۸۰پارت#

 

 

 :گفت زنان جیغ مامان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

این شدی وقیح قدراین گ تو آرتا !بده مرگ ومن خدا_

ی آروم دیقه دو میای؟ در ترتبزرگ روی تو طوری  بگی 

ی تا شو، ساکت   !بخوابه رسر

 

اهن زخم از پر اشسینه پوست و پاره نافش روی تا آرتا پی 

 .بود شده متعدد های

 

 .شدنیم تررسخ این از عصبانیت شدت از صورتش

 

ی تحمل دیگه .کردید مخسته !تونمنیم_  ودادناتون گی 

 !ندارم

 

ی موقعیت هم بابا  بود ریخته بهم موهایش .نداشت بهی 

 .زدیم کبودی به صورتش و

 .کند سکته وقت یک ترسیدمیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دور دادم، رو بهت خودم .نداری تحمل خوردی گوه تو_

 !کنمیم آدمت خودم .داشته برت

 

 !رمیم خونه این از االن همت  ی من_

 

 :زد داد و افتاد جانش به باز بابا

 

ی رد من یجنازه رو از مگه_  !بشر

 

 .زد جیغ دوباره مامان

ی ها، اشک  پس ییک باشم داشته رویشان تسلیط کهآن ب 

 .شدند جاری صورتم روی دیگری از

 

 که کرد، دفاع خودش از تنها نه باراین آرتا که خصوصا

 !پرزورتر و بود تر جوان !داد هل عقب به را بابا محکم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...ماندیم دستمان روی نفر یک یجنازه امشب

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۸۱پارت#

 

 

 

 !مطمت  ی های قدم با باراین اما شدم خارج خانه از دوباره

 خیال دارد دوست هرچه راستت  ی بگذار !آبرو پدر گور

 .کافیست کرد،یم جدا را بابا و آرتا همت  ی فقط !کند

 

 !زنگ هم و زدمیم در هم زمانهم رسیدم، که اشخانه دم

 .بودم ایستاده پا روی زحمت به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 قرار مقابلم راستت  ی متعجب یچهره و شد باز باالخره در

 .گرفت

 

ی تعجبش دید، که را اشکم از خیس صورت  .شد بیشی 

 

ی_  شده؟ چ 

 

 .کشیدم خود با و گرفتم را دستش

 .بود شده هق هق به تبدیل امگریه

 

 لوا؟_

 

 نه، یا شودیم متوجه دانستمنیم که ایگرفته صدای با

 :گفتم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !کشنیم وهم االن بیا، توروخدا_

 

 کیا؟_

 

 .رفتم ها پله سمت به و کشیدم را دستش دوباره

 

 !آرتا و بابام_

 

سوال این از بیش اما نفهمید هایمحرف از هیچ احتماال

 .نکرد پیچم

 

 وارد ترس با و کردم رهایش رسیدیم، که خانه نزدیک

 .شدم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۸۲پارت#

 

 

 .بود گرفته باال را دستش و انداخته زمت  ی روی را آرتا بابا،

 بکوبد؟ او صورت به را سنگینش مشت خواستیم

ی کار همت  ی انگار .زدم بلندی جیغ ترس از  راستت  ی تا بود کاف 

 .بیاید خودش به

 

 .رفتیم سمتشان به دو هر

 .گذاشت بغلش زیر دست و گرفت را بابا پشت از راستت  ی

 .راند عقب و کند آرتا روی از را او حرکت یک با

ی فرصت همت  ی  را امنداشته و داشته زور تمام تا بود کاف 

 .کنم بلند زمت  ی روی از را آرتا و جمع

 

 کن کمک ...بیا شده؟ کبود چشات چرا بده، مرگم خدا _

ی تونمنیم آرتا، خودت  .کنم بلندت تنهاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟ شنوییم وصدام  ...برم قربونت دادایسر

 

 .کرد صاف را کمرش و داد رس ایناله

 

 .جااین از بریم باید ...بیا ...بیا آفرین،_

 ...آخه کردین همچت  ی چرا

 

ی هنوز بابا  .شدنیم خیالب 

 راستت  ی به زورش اما بیاید سمتمان به دوباره داشت سیع

 .رسیدنیم

 

ل را او چه هر
ُ
 .خوردنیم هم تکان داد،یم ه

ی را بابا برعکس،
ا
 نزدیک یاجازه و بود کرده مهار کامل

 .دادنیم را ما به شدن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون خانه از آرتا  .نشاندم پلهراه روی و بردم بی 

 .بودم افتاده نفس نفس به

 .نبود آسان برایم وجههیچ به وزنش تحمل

 

ی_   ها؟ برم؟ قربونت خوب 

 

 :کرد تکرار وارهذیان

 

 !تونستمیم ...بزنمش تونستمیم_

 ...نیومد دلم ویل 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۸۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دیگه شد تموم ...باش آروم باشه،_

 

 جز به جاهیچ لحظه،آن در و شدیم یم دور جاآن از باید

 .نرسید ذهنم به راستت  ی یخانه

 

 .پایت  ی بریم شو، بلند برم قربونت پاشو آرتا؟_

 

ی وضع  سخت برایش هم طبقهیک همان و نداشت خوب 

 .بیاید پایت  ی هاپله با بود

 .کرد ایناله که کشیدم آسانسور سمت به را او پس

 

ییم دراز پایت  ی ریمیم االن جانم؟_  .کشر

 

 .کردیم سخت را کار این و بود انداخته من روی را وزنش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هر به را او و رسیدیم دوم طبقه به باالخره  بود، که زحمن 

 .انداختم کاناپه روی

 

 .بود شده سنگت  ی نفسم و بودم کرده عرق وزنش تحمل از

 

 ...کنم کار چه دانستمنیم و بودم کرده گم را پایم و دست

 

 یا خوابیده که شدنیم معلوم و بود بسته را چشمانش آرتا

 !شده بیهوش

 

 .زدم صدایش ترس با

 .نبود بیهوش پس کرد؛ دیگری یناله

 

 بودم؟ آمده جااین به چرا

 بیمارستان؟ نرفتم راستیک چرا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کردم نگاهش بغض با و نشستم کنارش

 ...بود پوشانده را صورتم کل اشک بعد، چندلحظه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۸۴پارت#

 

 

 به راستت  ی و شد باز در که بود گذشته قدرچه دانستمنیم

 .آمد اشخانه

ی ما از هم او وضع و رس  .نبود بهی 

 .بودم شنیده شدن، دور حال در از را بابا صدای

 

 !بود داده فحش او به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی در دخالت یاجازه خودش به طورچه بود گفته
 

 زندگ

 .دهدیم را مانشخض

 

 «!حرومزاده کنار گمشو» بود گفته

 و بود سکوت راستت  ی واکنش تمام اما زد زیادی هایحرف

یدست  آرتا بتوانم من تا شد پیچیده بابا دور محکم که هاب 

 .کنم دور را

 

ی بغضم  امخانواده به همیشه که خودم برای .شد بیشی 

 .گفتمیم دروغ

 را دلش در شده جمع هایعقده تمام امروز که آرتا برای

  ...گرفت کتک با تنها را جوابش و بود زده فریاد

ی  همیشه که او برای .راندنشیم همه که راستت  ی برای حن 

 ...بود تنها

 ...نداشت دوستش کش کهاین برای
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .گرفت نظر زیر را آرتا وضع و رس و نشست مقابلمان

 .بود گرفته کامال صدایم

 

یمش_  بیمارستان؟ بی 

 

 نگاه هایشکبودی به و گذاشت آرتا یچانه زیر دست

 .کرد

 

 .شهیم خوب .نیست الزم نه،_

 

 .ببخشید .شدیم مزاحمت_

 

 :گفت و شد بلند جا از

 

 .کنیم جورش و جمع کن کمک حرفا این جای_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۸۵پارت#

 

 

 جور و جمع هم مرا پیش روز چند همت  ی آمد یادم به

 !بود کرده

 

 :گفت کرد،یم بلند کاناپه روی از را آرتا که درحایل

 

ی جریان_  بود؟ چ 

 

ی مسائل به او پای که بود بار اولت  ی برای
 
یم باز مانخانوادگ

 دخالت یا ندارد ربیط تو به بگویم توانستمنیم اما شد

 .نکن

 !ماجرا وسط درست بود افتاده راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .دادم توضیح بود، آمده پیش که چهآن از مخترص برایش

 .خواباند تخت روی را آرتا

 .افتادم راه به رسش پشت هم من گرفت، فاصله که او از

 

 فرو فکر در بود مشخص و خورده گره هم در هایشاخم

 .رفته

 

ون قرض ورق و کرد باز را ییک هاکابینت بت  ی از  .کشید بی 

 .بود مسکن

 

ی حد به هایمحرف انگار  .نبود کنندهقانع برایش کاف 

 داده؟ نشون واکنش قدراین چرا تتو؟ یه خاطر به فقط_

 !بکشه داداشتو بود مونده کم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی سمت به ی و رفت آب شی   .کرد پر لیواب 

 

 از ترپیچیده اوضاع .بود بخشش یه فقط تتو خب، نه_

 .حرفاست این

ی وقت امشب گفتم آرتا به خییل من  قطعا نیست، مناسن 

 از بود اومده انگار ...آدیم پیش بحث دونستیم خودشم

 گفته قبلشم .کنه خراب ورسش پشت پالی یهمه عمد

ایط این از شده خسته که بود  ...رسر

 

 خوری؟یم هم تو_

 

 به .چیست منظورش شدم متوجه تا کردم بلند را رسم

 .کرد اشاره مسکن

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۸۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 ...مریس نه،_

 

 .افتاد راه اتاق سمت به دوباره

 

 پس؟ چیه بابات مشکل_

 

ون آه با را نفسم  .دادم بی 

 

 جوری یه مذهب، و دین و مردم حرف و ابرو اسم به_

ی همه از که کرده مونخفه  .شدیم زده چ 

 و کردن مخالفت برای پاش و دست پرسه، چون آرتا

ی ا این ....و رفت  ی خارج و رسکشر  .ترهباز چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی توضیح که بود شده منظورم متوجه انگار  بیشی 

 .نخواست

 بود خانواده همت  ی اعضای از ییک هم خودش حال هر به

ی فکرشان طرز با و  .داشت آشناب 

 

 :گفتم ناخودآگاه

 

ت که حالت به خوش_ نیم کش و جداست بقیه از مسی 

 ...زندگیت تو کنه دخالت تونه

 

 :گفت و زد پوزخندی

 

 .بخور وقرص این ...پرس پاشو ...باال بیار رسشو_

 

 را لرزانش هایلب و کرد باز را چشمانش زحمت به آرتا

 .کرد باز کیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 درد و بود شده کبود کامال گردنش .شد کباب برایش دلم

 .داشت

 

ی رمنیم در قرس خانواده این دست از منم_  !جون دخی 

 رس پره، دلش جا هر از هرگ و سیبل مرکز شدم برعکس

 !کنه خایل خوادیم من

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۸۷پارت#

 

 

ی و نیست مهم تو برای ویل_  .خیایلب 

 

ی نگاه  .انداخت من به عمیف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی چشمانش کردم حس ی نتوانستم اما دارند حرف  آن از چی  

 .بخوانم ها

 

 ...بود ناشناخته برایم خییل چون شاید

 

 کنهیم فکر معمه کهاین کنمیم سیع !آدمم تهش منم_

ی و هستم نجش آدم  غذا سفره یه رس باهام خوادنیم حن 

 نادیده دونه،یم حرومزاده ومن عموم کهاین یا رو بخوره

م ی تهش ویل بگی   .ذارهیم وخودش تاثی 

 

 راجع دیگران نبود مهم اصال برایش کردمیم فکر همیشه

ی چه او به ی هایشانحرف از اصال یا کنندیم قضاوب   خی 

 !بود آگاه چی  یهمه به کامال انگار اما نداشت

 

ی گنیم که بدی به تو_ ی !نیسن   خیلیا از نظرم به حن 

ی  .بهی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت تمسخر با و گرفت فاصله

 

ی ادم آره_  و داد ندارم حوصله .خونتون برو پاشو !امخوب 

ی  .کنم تحمل خودمم یخونه تو و،بابات دادب 

 

ی پیش شدنیم چرا  اما بودم کرده تعریف او از کرد؟ اشبین 

 !بود کرده مسخره بیاید، خوشش کهاین جای

ون اشخانه از داشت مرا تعارف،بدون که هم حاال یم بی 

 .انداخت

 

 ...آرتا آخه ویل_

 

 !برو پاشو تو .هستم مراقبش خودم_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۸۸پارت#

 

 

 اش،خانه ترک از قبل اما گفتم لب زیر ای «باشه»

 .شدم متوقف

 

 .بزن زنگ بهم اومد، پیش آرتا برای مشکیل اگه_

 

 .وایسا ندارم، توشماره_

 

 از موبایلش با دقیقه چند از بعد و گرفت فاصله من از

ی ون اتاف   .آمد بی 

ی  :گفت و گرفت سمتم به را گویسر

 

 !بیا_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ه برایش را امشماره و شدم منظورش متوجه  .کردم ذخی 

 راستت  ی اما بودم آرتا نگران .دادنیم رضایت رفت  ی به دلم

ی دردرس دلش اگر داشت حق هم  .خواستنیم بیشی 

 

ی و سست پاهایم ی .بودند انرژیب   به تا بود الزم که زماب 

ی برسم، خودمان خانه  .کشید طول همیشه از بیشی 

ی  .نداشت هم اهمین 

ی نداشتم، ایعجله اصال  در فعال را پایم دادمیم ترجیح حن 

 .نگذارم جاآن

 

 .بود رفته فرو رسدی سکوت در خانه کردم، باز که را در

 .زدم وضع این به پوزخندی

ی هیچ انگار ی ...نزده جیغ کش نیوفتاده، اتفاف   نظر به حن 

 .باشد خورده کتک کسهیچ رسیدنیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یهمبه فاصله، همت  ی در مامان
 

 جور و جمع را هاریختیک

 .بود کرده

 

 سیع که را مامان صدای توانستم اما رفتم اتاقم سمت به

 .بشنوم کند آرام را بابا داشت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۸۹پارت#

 

 

ی وخودت قدراین چرا جان، کوروش_ ییم عصن   عزیزم؟ کن 

ینیم
 
ی گ ؟یم سکته و رهیم باال فشارت نکرده خداب   کن 

 

 .داد جواب کنان پرخاش بابا

 .اعصابم به زده گوه الدنگ پرسه_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !پفیوز ماره نیش زبونش

ی خییل  .شده دهن و چاک ب 

 .جاش رس بشونمش که براش بود الزم

 

 ...بکش دراز .نکن فکر بهش کنیم؛یم صحبت بعدا_

 قدراین دیگه که پاش و دست رو خیط خط تا چهار حاال

 .برم قربونت نداشت آوردن جوش

 .بازه همیشه مردم این دهن چاک واال

ی برای که هست درست کارت قدراون هم تو  و خالکوب 

 .نره سوال زیر اعتبارت پرتا و چرت این

 

ی فقط من درد_  .افشان نبود بدنش روی هاینقایسر

ی پرسه  !شده پررو و یایع 

 .رفته یادش جایگاهش

ی انگار نه انگار  !پدرشه نشسته جلوش که اوب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ام جو یه  داشت؟ نگه من واسه احی 

 و گرفتیم یاد هم لوا فردا پس اومدم،نیم در روش تو اگه

 !بکنه تونهیم خواست، دلش هرغلیط کردیم خیال

 

ی خییل لوا جان کوروش نه_  .آرومیه دخی 

 

 یخونه رمیم دارم بگه بیاد دیگه روز دو نیست بعید واال_

 بزرگ رو دوتا این تو ومن انگار نه انگار !پرسم دوست

ی .کردیم  !شدن بار و بند ب 

 !کنمیم آدمش رو پرسه اون من ویل

 ...باش مطمت  ی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۹۰پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بود شده مشت دستانم خشم شدت از

 .بزنم جیغ خواستیم دلم 

 گفت؟یم زور بابا قدرآن چرا

 .انداختم تخت روی را خودم و رفتم اتاقم به

 

ی تا  و اخالق خوش بودی، کنگوش حرف و مطیع وقن 

ی ی و منطف   .رسیدیم نظر به مهربان حن 

 هر و بستیم را چشمانش دید،یم انتقاد یا مخالفت کیم

 .گفتیم آدم به داشت دوست چه

 

 با کیم مامان و خودش ها،بازی دیکتاتور این جای به اگر

 هاآن از آرتا و من همهاین نبود الزم بودند دوست ما

ی مسائل  !باشیم داشته کاری پنهان و مخف 

 

 ایستاد، پدر روی در رو و کرد پرخاش آرتا امشب اگر

 !شب یک فقط نه بود هاسال فشار دلیلش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی که کردم خیال و فکر قدرآن  خوابم گ نشدم متوجه حن 

 .برد

 

 خواب از بار چندین و دیدم کابوس شب تمام تقریبا 

 .پریدم

 

 .شدم بیدار خواب از مادرم صدای با صبح

 

 ...ها داری کالس بخور صبحانه پاشو مامان جان؟ لوا_

 

 داشت؟ ایفایده چه اما کنم قهر هم  او با خواستیم دلم

ی رفتارش روی زدم،نیم حرف او با هم الزمان آخر تا  تاثی 

 گذاشت؟یم

 بابا با را اشعقیده و نظر بود کرده عادت عمر یک او

 .باشد داشته قبول گفت، هرچه و کند یکسان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۹۱پارت#

 

 

 .نشستم تخت روی اکراه با

 زنگ موبایلم که بود نیامده جا حالم و بودم گیج هنوز

 .خورد

 نگاه صفحه روی بسته نقش اسم به و زدم چنگ را آن

 !راستت  ی .کردم

 

 .دادم جواب را تماس رسعت به

 

 بله؟_
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 !رهیم داره داداشت_

 

ی چنانآن لحنش  تا کشید طول چندلحظه که بود خیالب 

 .گفتیم چه کنم درک بتوانم

 

؟_  بره؟ خوادیم کجا چ 

 

ی  شدم بسته و باز دادم احتمال که رسید گوش به صداب 

 .باشد یخچال در

ی اين در  کرد؟یم چه داشت دار و گی 

 

 منه؟ با گوشت راستت  ی_

 

و وایسا آره،_  .بیارم در شی 
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ی تو وقتاون رهیم داره آرتا ببخشید؟_  خوری؟یم شی 

 

 دارم؟ نگهش زور به و ببندم وپاش و دست داری توقع_

ی خب بمونه، خوادنیم گنده یپرسه  حاال؟ کنم کارشچ 

ی خودم به الیک
 

 بدم؟ گشنیک

ی فقط ی کچلم که دادم خی   .سواالتی با نکن 

 

 رسید دستم به هرچه و رفتم کمد سمت به دستپاچه

 .برداشتم

 

 ...پایت  ی آمیم دارم من دار، نگهش توروخدا_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۹۲پارت#
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ی و ملچ صدای  چه داشت نبود معلوم .شدیم شنیده ملوچ 

 .کردیم کوفت

 

ی من شنیدی اصال_  گفتم؟ چ 

 

؟_  لخن 

 

 :گفتم تعجب با

 

 !ها؟_

 

ییم خودت_
 
ی گ ی بپوشم، لباس کن صی  ی االن یعن   !لخن 

 

 شد؟یم چه دادم،یم فحشش اگر
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی خییل !که واقعا_ ی ب   !ادب 

 

 اسپیکر روی را موبایل احتماال .آمدیم خوردن صدای باز

 .بود گذاشته

 

ییم حرف جوری یه خودت !چه من به_  نخ داری انگار زب 

 .دییم

 

 کردم عوض جت  ی شلوار با را شلوارک و کردم تنم را مانتو

 :گفتم زمانهم

 

_،  !پایینم دیگه دقیقه دو تا .نداشتم قصدی همچت  ی خی 

 

 .پوشیدم هم  را مقنعه و کردم قطع را تماس
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نکرده که هم آرایش .بود افتضاح همیشه به نسبت تیپم

ی تا برگردم خانه به شدنیم وقت دیگر و بودم  به بیشی 

 .برسم خودم

 

 بعد و کنم صحبت آرتا با تا رفتمیم راستت  ی یخانه به باید

 .شدمیم دانشگاه رایه مستقیم

وع زودی به کالسم   .شدیم رسر

 

  .رفتم در سمت به و گرفتم دستم را هایمجوراب

 

خانه از مامان  :گفت بلند آشی 

 

 صبحونه؟ بدون مادر؟ کجا_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۹۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 .بیوفتم زمت  ی بود مانده کم داشتم، عجله بس از

 

 .شده دیرم ندارم، وقت_

 

 .گویدیم چه ببینم نماندم منتظر

 و رفتم پایت  ی طبقهیک رسییع هایقدم با هاپله راه از

 .گذاشتم زنگ روی را دستم

 

 کرد؟نیم باز را در چرا

 .بود مقابلم راستت  ی بلند قامت بعد لحظه چند

 

 زدنه؟ زنگ طرزچه چته؟_
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ی واقعا  باشد؟ مهم برایش که داشت وجود هم چی  

ی برایش چی  ی هیچ انگار  .نداشت اهمین 

 

 که؟ نرفت کو؟ آرتا_

 

 ...بابا نه_

 

 .شدم خانه وارد هم من گرفت، فاصله که در از

 روی از را پنکیک اما دهد،یم دیگری توضیح کردم خیال

 آرامش با هم بعد ریخت نوتال رویش و برداشت بشقاب

 .زد گاز آن به

 

به ی به ایرص   .زدم امپیشاب 

 مگر؟ داشتم توقیع چه

ی همان رایه  بود خوابیده آن در قبل شب آرتا که اتاف 

 .شدم
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ت از اش،چهره دیدن با  را دستم و شدم متوقف حی 

 .بردم جلوتر

 باز هم چشمانش از ییک و بود شده کبود صورتش تمام

 .شدنیم

ی و شده زخم لبش  ...بود کرده ورم لبش کنار و پیشاب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۹۴پارت#

 

 

 

 وضعت؟ این با آخه شدی بلند چرا .برم قربونت_

 

 .شد رد کنارم از و نکرد من به توجیه
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 آرتا؟_

 

 !برم خوامیم_

 

 .افتادم راه رسش پشت

 برود؟ داشت را کجا

 

ی_ ی یعن   لحظه یه تو؟ بری خواییم کجا حرف؟ این چ 

 .خصوصیه حرفامون وایسا

 

 .زد بلندی پوزخند

 

؟یم خجالت راستت  ی از مثال آخه؟ خصوض چه_  کشر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نکرده بدل و رد جمله تا ده عمرم، تمام تو پرسه این با من

 بابام پای و دست زیر از دیشب اومد وقتاون بودم،

ی خفت !کرد جمعم  خوامنیم داریم؟ مگه هم این از بیشی 

 جون نه ...نکن الیک ارصار متوجیه؟ !لوا بمونم جااین

 .شوحوصله نه و دارم کردن بحث

 

ی خواستم  رسویس وارد و نداد  مجال اما بزنم، حرف 

ی  .شد بهداشن 

 

 من مگر کنم؟ کار چه حاال خدایا .بودم مانده واج و هاج

 شدم؟یم هایشلجبازی و آرتا حریف

خانه سمت به را راهم  .بردم پیش آشی  

 .بود زده رسم به فکری 

 

 من که بود این مهم اما ...نه یا کردیم قبول دانستمنیم

 .بکنم را تالشم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی برادرم، بودم امان در برای  غرورم روی پا بودم حارص 

 !بگذارم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۹۵پارت#

 

 

 .بود صبحانه خوردن مشغول چنانهم

ی  .کردنیم من به هم نگایهنیم حن 

 .شود جلب توجهش تا زدم ایرسفهتک

 

 .بود هایشچشم جهت چرخش واکنشش تنها

 

 چیه؟_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .ایستادم مقابلش و رفتم جلو

ی  که خوردیم صبحانه جوری او و بود امگرسنه لعنن 

 من به برسد چه شدیم برانگیخته آدیم هر اشتهای

 ...بیچاره

 

ی یه ازت_ ی مجبور ...خوامیم چی    بدی؛ انجامش نیسن 

ی  واقعا من و شهیم خوب خییل که بدی انجامش اگه یعن 

 ...شمیم ممنونت

 

 :گفت و پرید حرفم میان

 

ی_  خوای؟یم چ 

 

 .کنم صحبت راحت نتوانم شدیم باعث بودنش خشک

 

ی کمک بهم خوامیم_  .کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی سید حن  ی !کمیک چه نی   ...لعنن 

 .دادم ادامه پس

 

 تونمنیم من برم، خوامیم گهیم اگه .بازهلج خییل آرتا_

 اگه...اگه...داری فرق تو ویل !جوره هیج .دارم نگهش

ی ی نره، داری نگهش بتوب   ...بکنم فکری یه من تا بمونه یعن 

 

 .برگشت سمتم به کامل و کشید صبحانه خوردن از دست

 

 !چیه؟ هدفت_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۹۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...شمنیم متوجه_

 

م_  چیه؟ تبرنامه خب داشتم، نگهش من که گی 

ی راضیش خواییم  تون؟خونه برگرده که کن 

 

 چه خواهمیم دانستمنیم هم خودم که بود این حقیقت

یک آرتا و بابا نیست قرار که بودم مطمت  ی اما کنم کار

 .فعال نه حداقل ببینند، را دیگر

 

هم با و برسه حداقل به ارتباطشون خوامیم اتفاقا نه،_

 .باشن نداشته برخورد دیگه

 

 گه؟یم که دوستش همون پیش بره ذارینیم چرا خب_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون هنوز آرتا شوم مطمت  ی تا انداختم اطراف به نگایه  بی 

 .نیامده

 

ی و درست آدمای دوستاش_  به بابا با من .نیست  ی حساب 

 آرتا که دونمیم هم واین ویل نیستم موافق وجههیج

ی رفیقای  .ازشن استفاده سو دنبال و نداره خوب 

 

چانه زیر دست .برود فرو فکر در شد باعث هایمحرف

 :پرسید و گذاشت اش

 

 ای؟استفاده سو چه_

 

ی_  قرض پول ازش بارها خوبه، آرتا مایل وضعیت میدوب 

 ...کنه ارصار شهنیم روش اونم ندادن، پس ویل گرفت  ی

 

 :گفت تعارف بدون
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !گردهیم باهاشون هنوز که ابلهه یه داداشت پس_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۹۷پارت#

 

 

ی خواستم  مجال توالت در شدن باز صدای اما بزنم حرف 

 .نداد

 

 .انداختم رو او به کردم اشتباه هم اول همان از

ی آدم چنت  ی کوچک ساختمان این افراد برایش که خیایلب 

ی ترین  کرد؟یم کمکم باید چرا نداشتند، اهمین 

 

ی هم باز اما رسیدمیم دیر کالس به قطعا  در ماندن از بهی 

 .بود خانه این
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 راستت  ی خنده اسباب چرا دیگر شدمنیم آرتا حریف کهمن

 کردم؟یم مهیا را

 

 :گفتم جان کم و انداختم آرتا به امیدی نا نگاه

 

 .دانشگاه رمیم من_

 

 :گفت و گرفت پیش در را اتاق راه و انداخت باال ایشانه

 

 !سالمت به_

 

ی درب سمت به و کشیدم آیه  .برداشتم گام خروچ 

 

ون کامل طور به کهاین از قبل  «خداحافظ» ، بروم بی 

 .گفتم بلندی نسبتا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !وایسا_

 

ی هنوز  و خوب احساس چرا دانمنیم اما بود نزده حرف 

ی  .گرفتم بود آورده زبان به که ایکلمه تک همان از مثبن 

 

 .دهد ادامه تا کردم نگاهش فقط

ی از بود مشخص و ایستاد مقابلم  خواستیم که حرف 

 .داشت تردید بزند،

 

 !خودم پیش دارمیم نگهش_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۹۸پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .دهد انجام را کار این باشد کرده قبول شدنیم باورم

 .کنمنیم پیدا دلییل هیچ افتم،یم یادش که هنوز

 

ی در  فکر اشخانه در هایمانحرف به و بودم دانشگاه مسی 

 .کردمیم

 

 کند؟ متقاعد را آرتا خواهدیم طور چه بودم پرسیده

 بود گفته او و

ا این به»  «باش نداشته کاری چی  

 

ی هم زیاد  .نداشت برایم اهمین 

 در نه اما دارد نگه نزدیکش بود قرار را او که بود این مهم

 !خودش یخانه

 تنها کردمیم خیال من که دوم طبقه یخانه آن نه حداقل

 .اوست یخانه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ه_  یه من .نباشه ساختمون این تو اصال فعال داداشت بهی 

 ...دارم خونه

 

 .نداشت اعتماد من به هم هنوز .کرد مکث

 

ا این_ ی هیچیک گمیم دارم اول بار برای رو چی    .نداره خی 

ه، بو کش  داداشت به کردن کمک و توئه کار فهممیم بی 

ی کال  !کن جمع وحواست !شهیم منتف 

 

 :داد ادامه سپس

 

ی هم کش که گفتم شهره، از دیگه سمت یه کال»  خی 

 یه برای باشه جا اون فرستمشیم ...منه یخونه نداره

 «!خوبه؟ زنم،یم رس بهش مرتب خودمم .مدت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۹۹پارت#

 

 

 !بود عایل نبود، خوب

 خواستم؟یم چه دیگر من مگر

م خوشحایل، و ذوق شدت از بود مانده کم  در و بی 

م آغوشش  .بگی 

ی ترسیدمیم و بردمیم حساب ازش که حیف  ...شود عصباب 

 

 .زد صدایم اهورا که بودم کرده پارک تازه را ماشت  ی

 

 لوا؟_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 امقدییم چند گرفته، ایچهره با .چرخیدم صدا سمت

 .بود ایستاده

 

ی آن از  قورتش شدنیم هم عسل من یک با که بود روزهاب 

 .داد

 

؟ .سالم_  خوب 

 

 .انداخت من به ترسنایک نگاه

 

 .ذارینیم ویل باشم خوب خوامیم_

 ها؟ لوا تو شدی جوریاین چرا

ی رفتارت مدته یه  ...کرده تغیی 

ییم  زدم؟ زنگ دیروز قدرچه دوب 

 ندادی؟ وجوابم چرا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .دمیم توضیح برات وایسا_

 

 . نداد مجال و پرید حرفم میان

 

ی خواییم_ ی چ 
 

 !شدی عوض تو اصال دیگه؟ بیک

 ندی؟ جواب شدیم گ قبال

ی بود؟ شلوغ رست بیاری؟ ایبهونه چه خواییم  داشن 

 خوندی؟یم درس

ی  ارزش برات هم اس ام اس و زنگ دوتا حد در یعن 

 نشم؟ نگرانت که نداشتم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۰۰پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی و ریز مشکالت همه آن با  شد،یم سی  ی راهم رس که درشن 

 .نداشتم را اهورا به دادن پس جواب و توضیح طاقت

 من و شاکیست انگار که کردیم رفتار جوری همیشه چرا

ی  ام؟شده مرتکب خطاب 

ی ی چه بفهمد شدنیم کنجکاو اول حن   !افتاده اتفاف 

 .دوختیم و بریدیم خودش برای طرفه یک

 

ییم خیال که نیست جوری اون اهورا_  ...کن 

 

ی الیک شایان، جریان بعد کال تو طوریه؟چه پس_ اوگ گفن 

 .نشد صاف باهام دلت واقع در ویل ای

 

 !شنوهیم وصدامون ییک کنیم، بحث جااین خوامنیم_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کش نیست مهم برام دیگه بعدم !نیست کسهیچ_

 !یانه بشنوه

 چیه؟ من با مشکلت !کنم درستش چیه دردت بگو خب

؟یم ومن چرا  پیچوب 

 

 .بزنم فریاد رسش بر خواستیم دلم

ی و خسته کشمکش همهآن از ی حاال و بودم عصن   اهوراب 

یم ترضعیف را اعصابم هایشحرف با فقط که بود مقابلم

 !کرد

 

 آخه؟ بگم دروغ باید چرا بخشیدمت من اهورا_

 ماجرای به ربیط هیچ ندادم، وجوابت دیشب کهاین دلیل

 !نداره تولدت شب

 نکردیم؟ صحبت تخونه تو مگه هم با ما

 نبود؟ خوب چی  یهمه مگه

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یهو باید چرا پس ون، آمیم تخونه از وقن  ی بی 
ا
 رفتارم کل

ی بهت و شه عوض  کنم؟ توجیهب 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۰۱پارت#

 

 

ی هایپره و بود رسخ عصبانیت از چنانهم صورتش بین 

 .شدندیم کوچک و بزرگ اش

ی هیچ رویش من هایحرف انگار  !بود نگذاشته تاثی 

 

ییم دروغ داری_
 
ی چه وگرنه !گ  وقت که افتاده اتفاف 

ی نکردی  بدی؟ من به جواب 

 

؟یم متهم بودن دروغگو به ومن داری االن_  کن 

 

 .داد فشار و گرفت را دستم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :غرید و سایید هم به را هایش دندان

 

ی و بودی گوری کدوم گمیم دارم !آره_ یم غلیط چه داشن 

 ها؟ کردی؟

 

ی لحظه هر دستانش فشار ی من تحمل و شدیم بیشی   .کمی 

 رها بندش از را خودم کردم سیع و دادم رس ناله ناخودآگاه

 .کنم

 

 ...کن ولم ...دستم آی_

 

ی کیم اگر ی داد،یم ادامه بیشی  ی به توجهب   آن در که جاب 

وع هستیم،  .کردمیم گریه به رسر

 

 کردم ولت اصال .کنمنیم کارو این دیگه !کنمنیم ولت_

 !دیگه من برای شدی هار که
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ی ماشت  ی این در  .داخل برو کن، باز وکوفن 

 

 .افتاد لرزه به تنم مثل هم صدایم

 

 !دیوونه کن ولم_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۰۲پارت#

 

 

 حل رو قضیه این بذار ماشت  ی تو برو حاال !دیوونم آره،_

ی این از وگرنه کنیم  !کنمایم قایط بیشی 

 

 اهورا از که بود این واقعیت هایم،مقاومت تمام رغمعیل

 !بودم ترسیده
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ی رسعت این به طورچه و چرا نفهمیدم حن   شده عصباب 

 .بود

 

ی  با و بودم نشسته ماشت  ی در که آمدم، خودم به وقن 

 درد هنوز هایش دست جای بود کرده رهایم کهاین وجود

 .کردیم

 

 روشن را آن و نشست راننده صندیل روی من، جای به

 .کرد

  

ی تو صدای با و کردم پاک را هایماشک  :گفتم دمایع 

 

 ری؟یم داری کجا دارم، کالس_

 

 .نداد را جوابم

 :زدم داد و بود شده کم طاقتم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !توام با_

 

 که بود ایگونه به اشچهره چرخید، سمتم به بارهیک

 .شدم الل بالفاصله

 .چکیدیم خون چشمانش از

 

 شیم دور جااین از بذار شو خفه !کالس بابای گور_

 که خوردی گویه چه و بودی کجا ببینم بنال بعدشم

 !گردانمیم برت کردی که قانعم .دادینیم ومن جواب

 

 !دادی دست از وعقلت تو_

 

یک  :گفت آرام بار این و خندید هیسی 

 

 !نذار دمم رو پا ام،قایط کال ندارم، عقل اصال من_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۰۳پارت#

 

 

 

 .بود پوشانده را صورتم کل اشک،

 

 شدی؟ جوریاین چرا اهورا_

 

 !کردی مخسته .شدم خسته چون_

،نیم شهنیم حالیت چرا ؟ دور ومن نداری حق توب   بزب 

 

ی نزدم دورت_ ی مشکل واسم !لعنن 
 
 اومد، پیش خانوادگ

 .شد بد حالش داداشم
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 نیستم؟ آدم من مهمه؟ داداشت فقط_

 

ی این از دهانم یب   .بود مانده باز منطف 

 

 یانه؟ بودمیم مراقبش باید ...بود شده بد حالش گمیم_

ینیم که تو حق صورت، هر در طوریچه چیه، ماجرا دوب 

 دی؟یم خودت به و

 

 پارک خیابان یگوشه بدی وضعیت با را ماشت  ی بالفاصله

 .کرد

 

اض نشان به کناری هایماشت  ی ی اما زدند بوق اعی   اهمین 

 .نداد

 

نیم و بودم ندیده او سوی از را رفتار نوع این حال به تا

 .باشد نشسته کنارم اهورا واقعا کنم باور تواستم
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 بار دم،نیم توضیح دیگه چون .کن باز وگوشات خوب_

 !آخره

 

ی شدیم، دوست که اول روز همون  یادته؟ گفتم؟ بهت چ 

 ها؟

،یم دوست باهام اگه گفتم یبهونه دیگه یسر  این مثل هاب 

 هر و دارم کالس دارم، درس دن،نیم اجازه بابام مامان، که

 !کنمنیم قبول رو ایدیگه کوفت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۰۴پارت#

 

 

 نگفتم؟ یا گفتم !باشم من اولویتت باید گفتم_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کرد تکرار بلند فریادی با را حرفش آخر قسمت

 .پریدم جا از ناخودآگاه

 

ی_  ...گفن 

 

 زندگیت، آخر و اول اولویت بشم باید گفتم !خوبه_

ییم تو که طورهمون  !من اولویت تنها یسر

ی من از وقتهیچ ماه چند این تو  شنیدی یا دیدی چی  

ی خیال که ی یه پای کن   باشه؟ وسط دیگه دخی 

 

 ...ویل ...نه_

 

 .نداد زدن حرف مهلت و پرید حرفم میان

 

 نذارم؟ وقت برات و بیارم بهونه دیدی مدت این_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بدون شد شب یه  دادن تکست و زدن حرف و دادن خی 

 بخوابم؟

ی تو به قبلش دوستام با برم بخوام شد  ها؟ ندم؟ خی 

 

 ...نشد نه_

 

ییم که خوبه !آفرین_  .بودم صادق باهات قدرچه دوب 

ی تو اما گذاشتم برات شوهمه خودم صددرصد از من چ 

 !کردی؟ کار

 !چی  ی همه زیر زدی

 یه البد خودم، دست بغل بشت  ی تولد، اومدی گفتم بهت

ی  .دونستمیم چی  

ی  چه نیست معلوم و خره تو خر شب اون داشتم خی 

ی ی تو اما افتهیم اتفاف   !نه دادی؟ گوش حرف کردی؟ کارچ 

 !دییم انجام کشهیم عشقت هرکار

 !خودت هم کردی من کوفت هم وتولدم شب
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۰۵پارت#

 

 

ییم
 
ی ویل بخشیدی، گ  و آییم ادا ببوسمت، خوامیم وقن 

ییم پس ومن ییم خرد وغرورم هم !زب   دروغ داری هم و کن 

ییم بهم
 
 !گ

ی بازم  اما شه،یم درست بدم، زمان بهش گفتم نزدم، حرف 

 !نه

 

 .گرفت خود به تمسخر رنگ نگاهش و زد پوزخندی

 

ییم داری تو_  اهورا کردی فکر !عزیزم چی  ی همه به رین 

 وتماسش جواب تو و بشه معطل صبح تا شب که کسیه

 ندی؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بهت اولش باشم هم مرگ حال در من اون دم،یم خی 

 نه تو وقت

ی چه داداشت واسه مگه  اس ام اس یه که بود افتاده اتفاف 

ی هم  !بدی؟ من به نشدی حارص 

 

ی خواستنیم دلم که بود کرده توهت  ی قدرآن  نگاهش حن 

 .کنم

ون به پنجره از و گرفته دیگر سمت به را رویم یم نگاه بی 

 .کردم

 

ینیم زر چرا مگه؟ نیستم تو با_  پس؟ زب 

 

 :گفتم ایگرفته صدای با

 

 اول همون باید بدی، گوش ومن حرفای بود قرار اگه تو_

 !االن نه پرسیدییم کار
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی دیگه تو با  !دانشگاه برگردون ومن .ندارم حرف 

 

؟_ ی تو وقتاون دیوار، و در به کوبمیم ومخود من همت   ب 

ی خیال
 

 دانشگاه برگردونمت بیک

 !نکن بدترم لوا ضعیفه اعصابم من 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۰۶پارت#

 

 

ل را خودم نتوانستم دیگر ی با .کنم کنی  ی که صداب   با فرف 

 :گفتم نداشت جیغ

 

ی گ کردی فکر !...کن بس...کن بس ..کن بس_  هسن 

 ها؟ اهورا؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی گ کردی فکر این من با دییم اجازه خودت به که هسن 

؟ رفتار طوری  کن 

این کش حاال تا مساله پنج چهار و بیست عمر تمام تو

 این از خوادیم دیگه اعصابت .بود نکرده کوچیکم جوری

 شه؟ ترضعیف هم

ی خواییم دیگه مثال ی کارچ   نکردی؟ که کن 

اه و بد ، که بی   جوری یه وبازوم کردی، که توهت  ی گفن 

ییم وقت اون کبوده روز چند تا مطمئنم که دادی فشار
 
 گ

 هر با که امکوگ عروسک من مگه !بده توضیح حاال

 برقصم؟ سازت

 

ی ون را سیگارش پاکت لباسش جیب از عصن   و آورد بی 

 .کرد روشن نخ یک

 

ییم سفسطه داری_ ی بگو کالم یه !کن   !کردی کارچ 

ی م خودتم و ندادی ومن جواب که بود شدهچ   .نکردی خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 شده چش داداشت مگه .کنه آرومم که بده جواب یه بهم

 بود؟

 

ون را دود  .زد پک آن به دوباره و داد بی 

 .بود برخورده من به واقعا 

ی یا نشنیده رو هایمحرف که کردیم رفتار جوری اما  اهمین 

 .دادنیم

 

سیدی؟ اول همون از واین چرا_  این بعد حاال چرا نی 

؟ دنبال غریبت و عجیب رفتارای  جواب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۰۷پارت#

 

 

ی هاینفس و بست محکم را چشمانش  .کشید سنگین 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بیش عصبانیت انفجار جلوی تا بود تالش حال در انگار

د را ازحدش  .بگی 

 

 کردم، قایط نبود، درست کارم !کردم اشتباه من لوا،_

 .بده ومن جواب حاال خوبه؟ ...نرسید مغزم به خون

 بودی؟ کجا المصب دیگه بگو خب

 

 ایچاره پس .دادنیم پایان را معرکه این زدم،نیم حرف تا

 .آمدن کوتاه جز نداشتم

 

 البته و کردم تعریف برایش را ماجرا خالصه، صورت به

یکم و رنگکم را راستت  ی حضور کردم سیع  دهم نشان تاثی 

ی تا ی و خودب    .نشود حساس او روی جهت ب 

 

ی از بعد  :گفت مکث دقایف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ینیم مگه_
 
 پرس خونه فرستادی وداداشت غذا بعد گ

ی خودت و عموت  من به چرا پس خودتون؟ خونه برگشن 

 نزدی؟ زنگ

 

 .کشیدم آیه بیهوده بحث این از خسته

 

ییم متوجه .اهورا بود بد حالم_ ی ذهنم قدرچه یسر  درگی 

 بود؟

ییم  بودم؟ برادرم نگران قدرچه دوب 

 

ی خنگ یه با انگار نکن رفتار جوری یه !فهممیم آره_  .طرف 

ی اینه بحثم من ،یم ترآروم وقن   بهم و  نره یادت ومن یسر

ی  .بدی خی 

 

 ...مخسته خییل خدا به کن، باشه،تمومش_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۰۸پارت#

 

 

 

 :گفت و کرد نگاهم تردید با

 

 نره؟ یادت وقتهیچ دییم قول پس_

 

ی این دست از خواستیم دلم  یک هایشبودن منطقب 

ی  .بیاورم خودم رس بالب 

 ...هایشخواسته و بود مهم خودش فقط 

 

 کالس دانشگاه برسون ومن لطفا اهورا، کنمیم رو مسیع_

 .دارم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی باالخره  .بیاندازد راه به را ماشت  ی شد راض 

 

ی کامال ذهنم   .بود ریخته هم به و درگی 

 

 یخانه در هم آن آرتا شدن مستقل مامان، و بابا با بحث

 !نامتعارفش رفتارهای و اهورا بدتر همه از و راستت  ی

 

 بلند دست من روی نداشت جرأت حال به تا کسهیچ

 کوتاه با من اما برساند من به جسیم آزار بخواهد یا کند

 .دادمیم اهورا به را اجازه این هایمآمدن

 

 طورچه دانستمنیم اما نیست درست کار این دانستمیم

م پیش را رابطه این باید ل در و بی   ...دارم نگه خودم کنی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 قابل آدم شد ثابت برایم کرد، امروز اهورا که کاری با

ی پیش  .نیست بین 

 

 .کردمیم برخورد طورچه کردم؟یم کارچه باید

ی  .بستم را چشمانم و کشیدم پوف 

ی فعال  ...نکنم خیال و فکر این از بیش بود بهی 

 .بود خسته ذهنم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۰۹پارت#

 

 

 

 و کردم باز را ماشت  ی در رسیدیم، که دانشگاه به

 .گفتم لب زیر «خداحافظ»
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ون ماشت  ی از کامل کهاین از قبل  .کرد صدایم بیایم، بی 

 

 ...ومن ببت  ی_

 

 .کردم نگاهش و برگشتم سمتش

 

 ...ها بره یادت ومن باز نری_

 

عادی، هایرفتار این با خواستمیم هم اگر  گذاشتنیم غی 

 .کنم فراموش را کارهایش

 

 فکر خوب هایش رفتار به مناسب فرصت و زمان در باید

 .کردمیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !رهنیم_

 

 .نکردم نگاه را رسم پشت و شدم پیاده ماشت  ی از باراین

م فاصله او از داشتم احتیاج  .بگی 

 

 دنبال و کشیدم آیه .بودم داده دست از را اول کالس

 .گشتم سالومه

 .بود نشسته عقب های صندیل  از ییک روی

 .نشستم کنارش و رفتم سمتش

 

؟ هست معلوم هیچ_  نیومدی؟ چرا کجاب 

 

ی از توانستمیم نه و خواستمیم نه  بود، آمده پیش که اتفاف 

 .بزنم حرف برایش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی وع که شده چه بگویم بود کاف   !زدن رسکوفت به کند رسر

 

ی موندم، خواب_  حاال؟ گفت چ 

 

 .دمیم توضیح برات ما، یخونه بیا روز یه ویل داد، درس_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۱۰پارت#

 

 

ی با  اما شدم خانه رایه رسم، در فکر هزارن و پریشان ذهن 

 .دادیم آزارم حش زمانهم

 .بگذارم خانه در پا نداشتم دوست
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی کردمیم حس نیم را بود آمده پیش برایم که مشکالب 

ی به توانستم  .کنم حل تنهاب 

 

 اما کند کمکم و بشنود را هایمحرف کش داشتم احتیاج

 کردم؟یم صحبت کش چه با باید

 

ی گزینه توانستنیم او اما کردم فکر سالومه به اول  خوب 

 .باشد

ی اگر یم کوفتت رس صدبار کردی،نیم گوش و زدیم حرف 

 .زد

 گفته که من !حقته شد؟ خوب حاال گفتم؟ دیدی »

 «.نکردی گوش خودت بودم

 

ایط یحرف چنت  ی بتوانم که نبود جوری امروچ رسر  را هاب 

 .کنم تحمل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .افتادم شمیم یاد بارهیک انداختم، قفل در که را کلید

 .کنم پیدایش توانستمیم اگر شدیم خوب خییل

 

 باال و کردم خداراشکر .کردیم کار ظاهرا آسانسور باراین

 .رفتم

 

ی  .بودم یشانخانه در پشت بعد، دقایف 

 :گفتم و زدم را زنگ

 

 خوای؟نیم مهمون صابخونه، آهای_

 

 .شد باز رویم به در بعد، لحظه چند

ت ی سفید شلوارک و تیرسر
 

 مالییم آرایش و بود پوشیده رنیک

 .داشت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ون خیال اگر حن   و رس وقتهیچ هم، نداشت رفت  ی بی 

 .نبود نامرتب وضعش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۱۱پارت#

 

 

 .بودم دلتنگت اتفاقا اومدی، کردی خوب عزیزم لوا،_

 

 .شدم خانه وارد و زدم لبخندی هم من

ی حس هیج که مجتمع این هایخانه تمام برعکس  خوب 

  .بود انرژی منبع جااین دادند،نیم

 

ی و بود دلنشت  ی و گرم خانه دکور نیم نظر به تجمالب 

  .رسید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی شمیم یخانواده ثروتمندترین از ییک دخی   من که بود هاب 

 اشخانواده که خودش تنها نه اما شناختم،یم عمرم کل در

 .نبودند خودشیفته و مغرور ابدا هم

ی به دیگران که شدیم باعث همت  ی  او با بتوانند راحن 

ند ارتباط  .بگی 

 

ی یم نظر به ما یخانواده برعکس کردم،یم فکر که بیشی 

 .رسیدند

 دل و چشم کدامهیچ انگار اما .نداشتیم پول کم هم ما

ی ی که دانستمیم و نبودند سی   تا کند فوت ایرج بابا بود کاف 

اث و ارث رس بر  !بیوفتند هم جان به می 

 

ی اگر هم رو مانتوت .باش راحت عزیزم، بشت  ی_  خواسن 

 .کاره رس هم فرهاد نیست کش .بیار در

 

 .نزدم وضعم و رس به دست اما کردم تشکر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 و آوردن در حوصله و بمانم جاآن زیاد خواستمنیم

 .نداشتم را هالباس پوشیدن

 

خانه سمت به  :گفتم رفت، که آشی 

 

ی .ننداز دردرس تو وخودت شمیم_  .خدا به خورمنیم هیچ 

 

 :داد جواب جا همان از

 

 روز چند فرهاد .گرفتمیم پرتقال آب داشتم نده، قسم اِی _

 .آورد جعبه یه پیش

 .داره دوست خییل

ی اصال ست،آماده تقریبا  .نیست زحمن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۱۲پارت#

 

 

ی   :گفت و بازگشت دست به سین 

 

ی_  کردی؟ من یاد شد چ 

 

ی از هنوز  .نبودم مطمت  ی آمدنم درسن 

ی را مشکالتمان و هاراز تمام که بودیم کرده عادت  مخف 

ی ظاهرسازی یک با و کنیم  نشان عایل را چی  یهمه نقص،ب 

  !دهیم

 

 نبودید خونه دیشب .بزنم حرف ییک با خواستیم دلم_

 نه؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 طور؟چه اینا، بابام خونه رفتیم نه_

 

 :گفتم و نوشیدم پرتقال آب از کیم

 

ی یه_  مونه؟یم خودمون بت  ی بگم، چی  

 

 :داد جواب تردید با گرفت، خود به تعجب رنگ نگاهش

ی معلومه،_  شده؟ چی  

 

 .رفتیم آبرویمان اگر درک به

ییک باید که آخرش و اول ی این گند جاب 
 
 زده، نکبت زندگ

 ...آمدیم در

 

ی نه،_ ی نگران اصال خوامنیم یعن   خواستمیم پره، دلم .بشر

 .کنم دل درد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نرسید ذهنم به تو جز به کش

 

د را دستم محبت با  .فرسر

 

 .توئه با گوشم_

 

ی وقایع به و کشیدم آیه  تولد همان از .کردم فکر اخی 

ی  آرتا با بابا دعوای و راستت  ی کمک تا شایان تعرض و کذاب 

ی و  .اهورا رفتارهای حن 

 

 گره هم به کالف، مثل چی  یهمه زندگیت تو شده حاال تا_

 بخوره؟

 .زندگیم روی انداخت  ی سایه بد، اتفاقات کنمیم حس

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۱۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 :گفت و کرد ریز را هایشچشم دقت رس از شمیم

 

ی ...کنم فکر_  شده؟چ 

 

ی ماجراهای و کشیدم آیه  .کردم تعریف برایش را اخی 

 

 کم و شدیم گردتر لحظه هر تعجب شدت از چشمانش

 .بیاورد در شاخ بود مانده

 

 .بود متفاوت امخانواده و من از تصورش .داشت هم حق

 

یسخت آدم کوروش عمو دونستمیم_  اما محتاطیه و گی 

 ...قدر این دونستمنیم

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...ویل شدنیم معلوم ظاهرش از اصال

 

 دانستنیم درست لحظه، آن و شده شوکه بود معلوم

 .بگوید چه

ی پوزخند  .زدم تلچ 

 

، نگاه ظاهرش به !آره_ ییم فکر کن   !پرفکته خییل کن 

ی تا فقط اما داره دوستمون .نیست طوریاین ویل  که وقن 

 کال وگرنه بدیم گوش حرفاش به و باشیم موافق باهاش

 !بندهیم وچشماش

 

 .نیست درست اصال جوریاین آخه_

ی زیاد توقعاتش و هاخواسته عمو نظرم به  .نیست  ی منطف 

ه تصمیم شما جای به نباید  .بگی 

ی حال هر به
 
 .خودتونه زندگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی آرتا نبود، کردن تتو مخالف بابات اگه مطمئنم من  حن 

 کوچیک طرح یه بده، انجام کارو این داشت دوست اگر

 !بپوشونه دستشو کل که طرچ یه نه زدیم

ی بابت  .متاسفم خییل افتاده دوستت تولد تو برات که اتفاف 

 زندگیشون و شنیم داغون کال اتفاقات جوراین بعد خیلیا

ی تو اما .شهیم مختل ی قدر به نکردی فرصت حن   کاف 

ی ناراحت  .بایسر

ی مشاوره وقت یه حداقل نظرم به  و بزن حرف باهاش بگی 

 .کن خایل وخودت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۱۴پارت#

 

 

 

 روانشناس؟ به مراجعه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی اما رسیدیم نظر به خوب  .بودم نکرده هم فکر آن به حن 

 .بود نشده وقت اصال واقع در

 

ی خییل کردمیم فکر من_
 
 ...دارین آرویم زندگ

 

ی گول_
 
 ...نخور وکسهیچ زندگ

 

 به هرلحظه و بود فکر در هنوز و داد تکان تأیید به رسی

 .کردیم اشاره موضویع

 

ییم اما_ ی ومن قسمت کدوم دوب   کرد؟ متعجب بیشی 

ی چه» معنای به را رسم  .دادم تکان «چی  

 

 به هم بار یه و کرد کمک خودت به بار یه !راستت  ی آقا_

 !آرتا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 آدم یه تصورم ازش گنیم بد همه ساختمون این تو بس از

ی خییل که بود خالفکار و دزد و بدجنس  !رحمه ب 

 

 .خندید خودش حرف به

 

 ...که شهنیم !بابا گفتمیم دیدمش،یم که هربار بعد_

ی اگه .آدنیم بهش اصال  در رو کرده آرتا و تو به که کمکاب 

یم،حداقلش نظر ی آدم اگه که اینه بگی   کامال نباشه، خوب 

ی  نه؟ !نیست هم منف 

 

 آن به بارها گذشته روز چند یط در که بود موضویع این

 .کردم فکر

 

ش، هایکمک با راستت  ی  او از هاسال که تصوری اخی 

 .بود ریخته هم به را داشتم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۱۵پارت#

 

 

 :پرسید کردم، تایید که را حرفش

 

 بوده؟ طورچه برخوردش دیدیش، که بار چند این تو_

ی  رسید؟یم نظر به آدیم جور چه نظرت به یعن 

 

ی به را سوال این جواب توانستمنیم  چون بدهم راحن 

 .دانستمنیم درست هم خودم

 

ی یه ...کنم فکر_ ی !مهربونه ...جوراب   من اگه شاید ...یعن 

ی و بودم ی جاب 
 
ی کسهیچ که کردمیم زندگ  نیست حارص 

ی ببینه، وریختم ی اگر حن   هم، اومدیم رسشون بالب 

 .کردمنیم کمکشون
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !اصال چهمن به گفتمیم خودم با

هیچ من کهاین با کرد کمک بهم اون ویل گرفتمیم کینه یا

ی بهش وقت  ...بودم نکرده خوب 

ییم اما  آرتا به کرده قبول .دارم دلهره همش بازم ...دوب 

 شناسمش؟یم قدرچه من مگه اما کنه کمک

 داره ادعا که اونقدری ویل نیست بچه که درسته هم آرتا

 !ستساده .خورهیم گول راحت نیست، زرنگ

؟ باشه سازی ظاهر راستت  ی کارای این یهمه اگه  اگه چ 

ا این و قاچاق با اگه کنه، معتادش  چه کنه، اشناش چی  

 بکنم؟ غلیط

 ...ببخشم تونمنیم وقتهیچ  وخودم وقت اون

 

 .کند امدیوانه بود مانده کم افکار این

ی بارهیک  :گفتم بلندتری صدای با و خوردم تکاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یم مگه آخه ...کردم بود کاری چه این .من خدای وای_

ی نفر یه به راجع آدم همهاین شه یب  ؟ انصاف   کت  

ی یه باالخره  نه؟ دیگه، دیدن ازش چی  

 آدم حتما که نیست ایکننده قانع دلیل ندیدم من چون

 !خوبیه

ون بکشم خونه اون از رو آرتا برم باید من  !بی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۱۶پارت#

 

 

 .کردیم حرکت رسم پشِتی شمیم

 

ی تصمیم باعجله نظرمبه لوا_  .نگی 

، خواییم که هرکاری  .کن فکر خوب بهش بکن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .آشوبه دلم .ببینم رو آرتا خوامیم فقط فعال باشه،_

 .بمونه راستت  ی پیش ذارمنیم زیاد خییل احتمال

 

م پس باشه،_ ی کن خی   .شدچ 

ی کاش  .موندییم بیشی 

 

 .بعد دفعه انشاهللا_

 

ی این وجود با آرتا .رفتم پایت  ی ها پله از و کردم خداحافیط 

ی سایل دو ییک من از که  او به نسبت همیشه اما بود، بزرگی 

 .داشتم مادرانه احساس

 

گرایانهآرمان و متفاوت فکر طرز و بود حسایس خییل پرس

ی .داشت ای  عواقبش از و کند ریسک بارها بود حارص 

سد   .نی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 تقریبا من و بیوفتد خطر در شدیم باعث موضوع همت  ی

 خوب کامال که حاال خصوصا .بودم نگرانش همیشه

 .بود کوفته تنش و کبود صورتش و نشده

 

 بعد لحظه چند .ماندم منتظر و دادم فشار را زنگ دوباره

 .شد باز در

 

 .شدم خشک جایم رس متعجب راستت  ی تیپ دیدن با

 

 .افتاد راه به من به پشت و گرفت فاصله در از

 :گفت حال همان در 

 

 برده؟ ماتت چرا دیگه، تو بیا_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۱۱۷پارت#

 

 

ی و سفید کوتاه شلوارک ی قرمز رکاب 
 

 .بود کرده تنش رنیک

 چنت  ی مادرش روی جلوی پرس بود محال ما یخانواده در

ی به برسد چه بپوشد لبایس  !عمویش دخی 

 

یسخت این ان برای گی   .بود برابر چند خانواده دخی 

 پوشیدمیم باز یقه لباس وقتهیچ نباید من مثال

ی داشت امکان که چرا  خصوصا و بدنم شدم،یم خم وقن 

 .دیدندیم پدرم یا برادر و شدیم نمایان امسینه

 ...اصال که هم شلوارک

ی اوج ت و  شلوار پوشیدن برایم راحن   .بود معمویل تیرسر

 

 ...راستت  ی این بود آدیم عجب
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .پرسیدم و رفتم دنبالش به

 

 جاست؟این آرتا_

 

 دیگه؟ باشه کجا حالش اون با داری توقع آره،_

 

 :گفتم و نکردم اشطعنه به توجیه

 

 !بزنم حرف باهاش اتاق تو رمیم_

 

به  .کردم باز را آن و زدم در به ایرص 

ی و بود کشیده دراز تخت روی  رویش شد، من متوجه وقن 

 .برگرداند را
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .سالم_

 

 .داد را جوابم .کند نگاهم کهاین بدون

 

 .سالم_

 

 .رفتم جلوتر نهایت در و کردم پا آن و پا این کیم

 

ی؟_  بهی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۱۸پارت#

 

 

 !آره دیشب به نسبت_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .دیگه هفته دو ییک تا نهایتا شه،یم خوب کبودیاتم_

 

 .انداخت نگایه نیم من به و زد پوزخندی

 

 .نیست مهم برام اصال_

 

 .نشستم تخت یلبه کنارش

 

؟ بلند شهیم_  یسر

 

ی  .نکرد ایجاد وضعیتش در تغیی 

 

 .بزنم حرف باهات خوامیم پاشو ...دیگه نکن لج_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی اکراه با  :گفت و داد خودش به تکاب 

 

 ها؟_

 

 :پرسیدم تریآرام صدای با

 

 چیه؟ تبرنامه_

 

ی_ ؟ یعن   چ 

 

ی خواییم شدنت، خوب از بعد که اینه منظورم_  کارچ 

؟  کن 

 

ی دیگه اصال .خونه اون تو ذارمنیم پامم دیگه کهمن_  جاب 

 .باشه اونم که مونمنیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 حاالها حاال دادمیم حق و بود بابا «اون» از منظورش

 .ببیندش نخواهد

 

 با اما ماندیم دوستانش از ییک یخانه بگوید داشتم توقع

ی  !شدم زدهشگفت زد، که حرف 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۱۹پارت#

 

 

 !راستت  ی یخونه رمیم_

 

 .کردم تکرار را حرفش باشم، شنیده اشتباه که انگار
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟_  راستت  

 

 .داد تکان تایید به را رسش

 

ی پرس .آره_  .آدیم نظر به خوب 

 .هستیم که هم سال و سن هم

 

ه ازت_   .بزرگی 

 

 .سال سه دو، همش _

ی خییل اینه مهم  !فهمهیم وزبونم بابا، از بیشی 

 

ی رسعت این به جوریچه وقتاون_  نتیجه این به تونسن 

 بریس؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت تردید با و انداخت باال شانه

 

یم باورت .گرمه خودش کار به رسش کهاین از...دونمنیم_

ی شه سید؟ سوایل و نکرد فضویل هم کلمه یک حن   کال نی 

ی شخونه اومدم انگار کرد رفتار جوری یه  !مهموب 

ی انگار ریلکسه، خییل  .نشده هیچ 

 .گرمه خودش کار به رسش کال

یم بازی باکس ایکس داشتیم بیای که این از قبل تازه

 .کردیم

ی باهاش تونمیم داشتم، دوست اگه گفت
 
 تو کنم زندگ

 .دومش یخونه

 هروقت تا گفت باشم، کش آویزون خوامنیم گفتم بهش

 .برم داشتم دوست اگه بعدش بمونم، خواستم

 

ییم .شناسیمشنیم هنوز ما ...آخه_  پشتش قدرچه دوب 

 زنن؟یم حرف
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی و انداخت باال شانه  :گفت خیالب 

 

 هم تو و من پشت که مجتمعه این آدمای منظورت اگه_

 !درک به زنن،یم حرف خییل

 خالف کار تو واقعا دیدم اگه فوقش خوبیه، پرس نظرم به

ون، آمیم شخونه از دردرسه، و  !که نداره مشکیل بی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۲۰پارت#

 

 

 :پرسیدم تردید با

 

ی عجب چه_  دوستات؟ از ییک خونه بری خواییم نگفن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .شنیم حساب دوست شب دو ییک، برای فقط اونا_

ی مدت، یه بخوام کهاین  بمونم، جا اون ماه چند مثال یعن 

 .شهنیم !نه

 

 خورن؟یم دردی چه به پس_

 

ی خوش_  !گذروب 

 

 .شدم بلند جا از و دادم تکان تاسف با را رسم

ی چه با که دانستیم خوب هم خودش پس یم کساب 

 .گشت

ی  .کنم درک توانستمنیم را کارهایش از بعض 

یآدم با روابط همت  ی مثال  بلد فقط که نخور درد به هاب 

ی بودند   !کنند عیایسر

ی آدم یک از دری    غ   ...بینشان حساب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چه به راستت  ی کنار بودنش از کردم؟یم کار چه باید حاال

ی کردمیم مخالفت دلییل  آرتا، دوستان به نسبت او وقن 

، آدم هم خییل ی حساب    !شدیم تلف 

  برود؟ داشت را کجا پس ماند،نیم او پیش اگر اصال

ی  کردم خیال گذاشتم، خانه این به پا پر، توپ با که وقن 

 موقت صورت به تا کنم پیدا را کش توانمیم آرتا کمک به

ی دیگری جای
 
ی حال در اما کند زندگ  یگزینه تنها حارص 

س قابل   !بود راستت  ی حفظ دسی 

 

احت تو_  .خونه رمیم دیگه من کن، اسی 

 

ی  و شده بلند آرایم و نامطت  ی هایقدم با پس نکرد مخالفن 

 .بستم خودم رس پشت را اتاق در

 خورده هم به معادالتم و شده عوض چی  ی همه بارهیک

 .بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نکردم پیدایش اما گرداندم چشم اشخانه در تردید با

 

؟_  راستت  

 

ی ی سمت به نگاهم ...نبود خی   مانده باز نیم آن در که اتاف 

 .افتاد بود

 

ی زیر آواز شنیدن با و رفتم سمت همان به کنجکاوی با  لن 

 .کردم باز را در بود، خواندنش مشغول راستت  ی که

 

ی دیدن  رسجایم شد باعث بود، مقابلم که وضعین 

 .شوند گرد چشمانم و شده میخکوب

 

 !بود لخت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۱۲۱پارت#

 

 

ی تنها  زیرلباس یک شد،یم پوشش کیم باعث که چی  

 !بود چسبان کامال

 ...بود تنش هم همان که داشت شکر جای باز

 

ی چنت  ی در حال به تا نیم و بودم نشده گرفتار وضعین 

ی توانستم
 

یخجالت و دستپاچیک
 

ل را امزدگ  .کنم کنی 

 راستت  ی و شده عوض جایمان انگار که کردم هول قدرآن

 .بود شده پیدا اشکله و رس موقع بد که بود

 

نیم فکر نبود، بسته در ...آخه من، ...ببخشید ...وای_

 ...که کردم

 

ی کامال او من، برعکس  .بود خیالب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هیچ اصال که انگار  .نیوفتاده اتفاف 

 

ی !حاال خب_ ی بچه یه دیگه و،خودت کشن  یم هم دبستاب 

ی دونه ی در باید اول کش، اتاق تو بری خواییم وقن   .بزب 

 

ی  .کشیدم خجالت قبل از بیشی 

م عرق  .بود گرفته را صورتم کل رسر

 جانم تمام و امکرده داغ واقیع معنای به کردمیم حس

 .شده رسخ

 

 وقیح؟ مردک پوشیدنیم را لباسش چرا اصال

 

 :گفتم کنم، نگاهش کهاین بدون و رفتم عقب قدیم

 

 .کنیمیم صحبت بعدا_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی ی چه آمدنیم یادم حن   .بزنم خواستمیم حرف 

ون اتاق از را خودم فقط  .انداختم بی 

 

  گفتم؛ خود با گذشته، روزهای در بار چندمت  ی برای

 !راستت  ی این بود آدیم عجب

 ...حیا کیم از دری    غ

 

 دیدم؟ را او وضعیت آن با نکشید خجالت واقعا

 دیگر وقتهیچ احتماال بود، افتاده اتفاق این من برای اگر

 .شدمنیم سی  ی راهش رس

 

ی حرفت_  بود؟ چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۱۲۲پارت#

 

 

 .بود کرده تنش لباس باراین شکر را خدا

 داشته تمرکز هایمحرف روی کردم سیع و زدم ایرسفهتک

 .باشم

 

ی_ ییم کمکم گفن   ...کن 

 

 خب؟_

 

یم کارواین جوریچه چیه؟ تبرنامه بدونم خواستمیم_

 نشد فرصت و داشتم عجله من صبح بدی؟ انجام خوای

سم وسواالمی  !بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی روی از را سوییچ و موبایل  خودش به و برداشت کانی 

 .انداخت نگاه آینه مقابل

 رفت؟یم کجا 

 

 مهمه؟ مگه_

 

ی با  :دادم جواب تاخی 

 

ی !مهمه که معلومه_  .هاخواهرشم ناسالمن 

 

ی هم مادرا از آخه_ ی بیشی  ییم !نگراب   چیه؟ مشکلت دوب 

 

ی نماند منتظر  .داد جواب خودش بزنم، حرف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مامان، یشده آپدیت ورژن توهم_  و حرص !باباب 

 منتها .خورنیم اونا که موضوعاتیه اون رس دقیقا جوشت

 !میاری در فکرو روشن آدمای ادای فقط

 دنبالش؟ افتادی هاهلل مثل که ستبچه مگه آرتا

 !ترهبزرگ هم تو از خوبه

ی ی دونهنیم خودش یعن  ی و صالحشه به چ  ی که بده چ   رفن 

 کنم؟یم درش به راه از کردی فکر کردی خودخوری

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۲۳پارت#

 

 

 

ی حرفای به دادی وگوشات که تو  احمق آدمای ته و رس ب 

ی جا،این ی یه خودتم یعن  ی احمف   .اینا مثل هسن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی آدم من افتاده یادت ساعت چند بعد یهو  و نیستم خوب 

 کنم؟ در به راه از ومطهرت و پاک داداش ممکنه

ی و دزدی و خالف سمت بکشونمش  هوم؟ نامویس؟ب 

 

 .کردیم ترکم هم را اشفاصله گفتیم که ایجمله هر با

 

 .نداشتم را برخوردی چنت  ی توقع

ی من ی او به هم کلمه یک حن   .نزدم حرف 

 شد؟ رسم در مشوش افکار متوجه طورچه

 

 :کردم زمزمه بهت با

 

ی ...که من_  ...نگفتم چی  

 

 بیاری؟ زبون به باید مگه حتما_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 زدنش حرف طرز نگاهش، مدل از افتاده، چپ که آدیم

 !معلومه پاش تا رس از اصال

 .بدم تشخیص تونمیم خوب که من حداقلش

 ...گمیم آخر بار برای ببت  ی

 فهیم؟یم .بکن وفکرات خوب

ی این  ...دمیم اولتیماتوم دارم یعن 

ی  که داشت برت هوا کردی، کج وچشات ببینم اگه یعن 

ی داداش اون یا تو، خوامیم من  در به راه از توعرضه ب 

 !چی  ی همه زیر زنمیم کنم،

ی به دیگه که کنمیم رفتار جورییه وقت اون  که حرفاب 

، نداشته شک فقط گن،یم پشتم ی مطمت  ی بایسر  حله؟ !بشر

 

 .دادم تکان رس ناخودآگاه

 .شود کنده جا از بود مانده کم قلبم

 

، کمک ازم !خوبه_  .نیست خیایل باشه گفتم خواسن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ه، آروم دلت کهاین واسه ت بگی   هروقت کنمیم خی 

م، وداداشت خواستم  .بیای هم تو بی 

 خیالت هم دستت، بیوفته آدرسش و ببت  ی رو جااون هم

ی نیست قرار شه راحت  !بیارم داداشت رس بالب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۲۴پارت#

 

 

 :گفتم باخجالت کرد، نگاهم که بر و بر

 

 !مریس_

 

 .رفت در سمت و داد تکان رسی

ساعت تا احتماال که بود بسته کلماتش رگبار به مرا جوری

ون شوک از ها  .آمدمنیم بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بود؟ تلخ قدرآن چرا خشن به هم را رساندنش کمک حن 

 .دادیم انجام ممکن حالت ترین

 

 :پرسیدم و کردم جمع را جرأتم

 

 ری؟یم کجا داری_

 

 .کرد نگاهم خوردهگره ابروهای با و برگشت سمتم

 

ی_  ...که اینه منظورم ...یعن 

 

ی_  به بذارم وبوتیک که تونمنیم !دارم کار من رسم خی 

 .باشم رسشون باال باید خودم !شاگرد امید

 

ی جلوی نتوانستم م را امنگراب   .بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی_  مونه؟یم تنها آرتا یعن 

 

 :گفت و کرد پاک را کفشش کالفه

 

 .نیست هیچیش_

 خورتش؟یم آدیم گرگه آقا بمونه، تنها مثال

 .ندارم حال خونتون برو پاشو

 

ون اشخانه از را آدم رک .نداشت هم تعارف کیم یم بی 

 ...انداخت

ی  !ادب ب 

 

 :گفتم ناامیدانه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی قبلش حداقل خب_  ...کنم خداحافیط 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۲۵پارت#

 

 

ی مخونه دم زیاد کن سیع ضمن در !باشه_ ی آفتاب   .نشر

 

 چیه؟ منظورت_

 

 :گفت رفت  ی حت  ی و کرد باز را در

 

ی که من برای_  اینم زدن، حرف پشتم عمر یه نداره، فرف 

 !روش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی شونییک !گمیم خودت برای منتها  یخونه از ببینه اتفاف 

ون اومدی من  شاید که بذاره، صفحه واست ممکنه بی 

 ....با روابیط  یه

 

 :داد ادامه و کرد اشاره دست با خودش به

 

 به ممکنه بعد !شدی در به راه از و داری رجیم شیطان_

 بار باقایل و بیار خر وقتاون .برسونن جونت بابا گوش

 !کن

ی خواست کرد قایط باز دیدی یهو  .بیاره رست بالب 

ی که هم جدیدا اشون .شده زیاد فرزندکشر  و داس با ودخی 

ی ا این و تی   .کشنیم چی  

 .داره وپتانسیلش هم تو پدر نظرم به

 دماغت موی کش خواییم اگه ویل کنمیم کمکت من

 .بیای و بری آسه باید نشه،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 مانعت کت  ییم سیع گردی،یم من با داری بفهمن که همت  ی

 !بشن

 

 .کرد رها مبهوت و مات مرا و شد دور

 

 در ندیدم که را کش .انداختم اطراف به نگایه ناخودآگاه 

 .بستم را

 

 :گفتم و رفتم آرتا اتاق سمت به 

 

 .خداحافظ .رمیم دارم فعال من داداش_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۲۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 که یمانخانه در مقابل و رفتم باال هاازپله احتیاط با

ی نفس ایستادم،  .کشیدم عمیف 

 

حوصله و حال اوقات اغلب بودم، متنفر پله از کهاین با

 .نداشتم را آسانسور رسیدن برای ماندن منتظر ی

 

 .شدم خانه وارد و چرخاندم قفل در را کلید

 

 و آرتا با مالقاتم متوجه که کردمیم رفتار نحوی به باید

 .نشوند راستت  ی

 

ی  مامان اما داشتمیم بر گام اتاقم سمت به صدا و رس ب 

 .گرفت قرار راهم رس بارهیک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 توبیخم بخواهد خانه، به آمدنم دیر برای کردمیم فکر

 .بشویم اتاقم وارد کرد اشاره اما کند

 

 :پرسیدم و بستم رسم پشت را در

 

ی_  شده؟ چ 

 

ی سیمایش و آمدیم نگران و مضطرب نظر به  .بود قرارب 

 

ی آرتا از تو مادر_  نه؟ داری، خی 

 

 .کردنیم باور نه، گفتمیم اگر .خورد گره هم در ابروانم

 

 طور؟چه_

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی دیشب، از_  دل !دهنیم جواب زنمیم زنگ بهش هرچ 

 .نگرانشم

 

 .کردم رها زمت  ی روی را کیفم و زدم پوزخندی

 

ییم بابا نگران فقط کردم فکر من_  !یسر

 

 :گفت ملتمش لحن با و گرفت را دستم

 

ی اگه من جاِنی لوا،_  که دونمیم ...بگو بهم ازش، داری خی 

ییم  .کجاست دوب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۲۷پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی اگه ،نیم ازش چی    .بودی بدتر من از تو االن دونسن 

 خوبه؟ حالش

 ویل بذارم هم رو چشم نتونستم هم دقیقه یه دیشب از

ی  برام انگار که کنم ظاهرسازی مجبورم آخه؟ کنم کارچ 

 .نیست مهم

 

 قدراین االن ویل بزنم بهت تونمیم حرفا خییل مامان_

 .ندارم وباهات کردن بحث یحوصله که خستم

وهمه ی حمایتای همت  ی چی  
 

 .کرده خراب تو همیشیک

 !آییم در پشتش تو بکنه، هم هرکاری دونهیم بابا چون

 بدک حالش که بدون قدرهمت  ی دادی، قسم چون اما

 !شهیم هم خوب بزنتش، دوباره نره بابا اگه .نیست

 

 :گفت ذوق با و گرفت نادیده را هایمطعنه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یشون که چشماش .خداروشکر_  نشد؟ چی  

ی نفهمیدم اصال .ترسیدم خییل دیشب  یه یهو .شدچ 

ی کوروش دیدم اومدم خودم  به افتاده شده عصن 

 کیه؟ یخونه کجاست؟ االن ...جونش

 

 .کشیدم خودم روی را پتو و کشیدم دراز تخت روی

 .شدنیم صاف مامان با دلم حاالها حاال

 .بخوابم خواهمیم کردم وانمود 

 

ی شهیم .دوستاش از ییک یخونه_ ، وقن   هم والمپ رفن 

؟ خاموش  .آدیم خوابم کن 

 

 .شد بلند جا از اکراه با

 

ون لباس با کردی،یم عوض لباساتو حداقل_  خواییم بی 

؟  بخواب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۲۸پارت#

 

 

 .بردارد رسم از دست تا ندادم را جوابش

ی ون اتاق از و کشید آیه دید، که را امتوجیهب   .رفت بی 

 

ی  .خورد زنگ موبایلم که بودم خواب غرق بعد، مدب 

 اکراه با را موبایل و کردم غرولندی بیداری و خواب در

 .دادم جواب

 

 شب؟ نصف خواستیم چه اهورا

 

 اهورا؟ الو؟_

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟_  دی؟نیم جواب باز چرا کجاب 

 

 :دادم پاسخ گیج

 

 .بودم خواب_

 

ی ی نداد، که جواب   :گفتم حوصله ب 

 

ی_  نیست؟ مشخص صدام از یعن 

ی  .دیگه خیالب 

 

 .بزنم زنگ تصویری کن، قطع_

 

 داشت؟ شک من به قدرآن چرا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی_ ییم یعن 
 
 گم؟یم دروغ دارم گ

 

 تنگ برات دلم اصال .ببینمت خوامیم خب نکن، بحث_

 .شده

 

ون هایلباس  و جر هم باز دید،یم اگر و بود مانده تنم بی 

 .کردیم بحث

 دروغ من به و بودی کجا که کند شک خواستیم حتما

 .ایگفته

 خاطر به فقط و بودم خانه کردمیم ثابت باید طورچه

  ام؟خوابیده هالباس همت  ی با تنبیل،

 

ی اهورا_ ی وضع و رس .دیگه خیالب   .ندارم مناسن 

 

ی_  .بدیا جواب .پسندمتیم جوره همه من ای؟شلخته یعن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !نه_

 

ی تماس که همت  ی  تماس هم رس پشت کرد، قطع را صوب 

 .گرفت تصویری

 

 جوابش خواستنیم دلم و بودم کرده لج هم خودم انگار

 ...بدهم را

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۲۹پارت#

 

 

ی کارهایش  .کردیم امعصن 

 .بود تربخشآرامش و زیباتر یمانرابطه قبال
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !زدیمیم هم یکله و رس به فقط اما حاال

 

 ایآسوده نفس .برداشت گرفت  ی تماس از دست باالخره

 .بستم را چشمانم و کشیدم

 

 از موبایل لرزش صدای با که بود گذشته قدرچه دانمنیم

 .پریدم جا

 !حتما شدمیم دیوانه امشب

 

 اهورا؟ !بله_

 

 .زدمیم کتکش موبایل پشت همان از بود امکانش اگر

 

 .ببینمت اومدم خودم ندادی، وجوابم_
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بودم نکرده درک را حرفش هنوز

 

؟_  چ 

 

 ...ببینمت دقیقه یه پایت  ی بیا !تونخونه دم اومدم_

 

 .بودند شده گرد شوک، و تعجب زور از چشمانم

 ...بود کرده کارچه !من خدای

 

 ...اهورا !وای_

 

 عشقم؟ جونم اهورا؟ جون_

 

 .نزنم جیغ تا بودم گرفته را خودم جلوی زحمت به
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 لوا جان جا؟این اومدی چرا اهورا؟ کردی غلیط چه_

؟یم جدی
 
 گ

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۳۰پارت#

 

 

 

ی من مگه_ ،نیم باور باهات؟ دارم شوچ   !پنجره دم بیا کن 

 

 .کشیدم را پرده و شدم بلند تخت از بالفاصله

 

 تشخیص را ماشینش توانستم تارییک، وجود با جاهمان از

 .دهم

 ...کشتیم مرا فهمید،یم بابا اگر
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 !برو االن همت  ی !اهورا_

 

ی تا_  !رمنیم جاهیچ نبینم، تورو وقن 

 

بان نیامدنش، کوتاه و پافشاری هر با  هم من قلب رص 

 .رفتیم باالتر

 

ایط کم یه عزیزم، نکن لج_  که تو کن درک هم ومن رسر

 .شنایسیم ومن یخانواده

ی برای  اومدی؟ شدی پا چ 

ییم ، تو با ومن اگه دوب  ی ببیت    شه؟یم چ 

 

ی با که هایمحرف تمام
 
 ظاهرا بودم، آورده زبان به بیچارگ

ی هیچ  .نداشت رویش تاثی 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 .ببینم وعشقم خواستیم دلم چون اومدم،_

 !اومدمنیم دادی،یم وتماسم جواب اگه

ی جوریاین خودت  .خواسن 

 

 .کنم قانع توانمیم طورچه را آدم این دانستمنیم

 .گریه زیر بزنم بود مانده کم

 

 بزن زنگ تصویری .کردم غلط من اصال باشه، باشه_

 .زنیمیم حرف

 ...برو فقط

 

 بغلت و نبینم وخودت تا اومدم، جااین تا که حاال نچ،_

 !رمنیم نکنم،

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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 ۱۳۱پارت#

 

 

ی با
 

 .کردم نگاه ماشینش به درماندگ

ی و عجز فاصله همان از توانستیم انگار یب 
 
 را امچارگ

 .ببیند

 

ی خواییم نیام، پایت  ی اگه_ ی کارچ   مثال؟ کن 

 

ییم خودتم .خونتون آمیم_  !آمیم که دوب 

ی امتحان ومن نکن سیع پس  !لوا کن 

ی  .شهیم تموم باالخره و داره حدی منم صی 

، اومدی دیگه دقیقه ده تا اگه ی که پایت    نه، اگه هیچ 

 .کن انتخاب آم؛یم خودم

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی برای گفتمیم اگر ی لحظاب   نفس طورچه بود رفته یادم حن 

 !کردم اغراق نه و گفتم دروغ نه بکشم،

 ...بودم شده آچمز واقیع، معنای به

 .پیش راه نه و داشتم پس راه نه

ایط، آن در یم دیگری کار او، با آمدن راه جز مگر رسر

  بکنم؟ توانستم

 

 !آمیم خودم_

 

 !جوون_

 

ی حرصم  .شد بیشی 

 .برداشتم را شالم و کردم قطع عصبانیت با را تماس

 .شدمیم مطمت  ی مامان و بابا بودن خواب از باید
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ون اتاق از صداب   .چرخاندم چشم خانه در و آمدم بی 

ی هیچ  .بودند خواب مطمئنا و نبود رسوصداب 

 

ی هیج کهاین بدون و رفتم در سمت به آرام آرام  صداب 

ون خانه از و کردم باز را در کنم ایجاد  .زدم بی 

 

ون به را نفسم  اجرا موفقیت با اول مرحله .کردم فوت بی 

 .شد

 

 ...اهورا دیدن بود مانده حاال

 .بگذارم دستش کف را حسابش خواستمیم

 

 .کنم بارش آمدیم در دهانم از چه هر خواستمیم

نیم و شده دوست کش چه با کنم اشحایل خواستمیم

 !بگوید زور من به تواند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۳۲پارت#

 

 

 .رفتم ماشینش سمت به رسییع و تند های قدم با

 

ی در ی  .نشستم و کردم باز را راننده کنار صندیل 

 

 !عشقم اومدی باالخره_

 

ی خواستم  سمت مرا محکم و نداد مجال اما بزنم حرف 

 .کشید خودش

 

 .نکن اهورا_

ی و عصبانیت از صدایم  .بود برداشته خش ناراحن 
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 .شد قبل از ترتنگ دستانش حلقه

 

ی دوست که تو عزیزم؟ چرا_ نیم حاال .ومن بغل داشن 

 خوای؟

 

 .کشیدم عقب داشتم، که ایانرژی تمام با را خودم

 .کند رهایم شد مجبور

 

ی فهیمیم هیچ_ ؟یم کارچ  نیم فکر کم یه چرا آخه کن 

؟  کن 

 

ی_  مگه؟ شدهچ 

 

 .بود کرده داغ رسم

  !خریت؟ به زدیم را خودش یا کرده چه فهمیدنیم واقعا
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ی_ ییم دیگه شده؟چ  ی خواسن   دم اومدی شدی پا بشه؟ چ 

؟ که ما یخونه ییم چ   برای تونهیم کارتاین قدرچه دوب 

 باشه؟ داشته عواقب من

 !کت  ییم بیچاره ومن بفهمن، مامانم یا بابام اگه

 چه کردن تتو یه خاطر به بابام کردم تعریف برات خوبه

ی  .آورد آرتا رس بالب 

 

ی به را دستش  .داد تکان هوا در «بابا برو» معن 

ی برایش هایمجوش و حرص و هاحرف تمام انگار  اهمین 

 .نداشت

 

 شب نصف من که توئه خانواده بازیایامل همت  ی واسه_

م دوست اومدم ی که نبود مهم برام اگه ببینم، ودخی   وقن 

 کردمیم خراب رو تو خواب نه و اومدمیم بود روشن هوا

 !وخودم خواب نه و
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 .برم باید زودم و اومدم یواشیک دزدا عت  ی االن ویل

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۳۳پارت#

 

 

 :گفتم تمسخر با

 

 اونا چون !واقعا ممنونم خییل .کردی لطف آهان،_

 !پس نداره وجود خطری هیچ دیگه خوابن

ییم مجتمع، همت  ی تو ی نفر چند دوب 
 
؟یم زندگ  کت  

 پدر به ببینه، ومن پنجره پشت و باشه بیدار یکیشون اگه

ی مادرم و  واسه کنهیم درد رسشون اتفاقا گه؟نیم یعن 

 !زنیکخاله مسائل همت  ی

ی این  پدرم .شناسنیم وبابام کوچه این آدمای تمام ...هیچ 

ی به که آدماییه این از ا این و تدین و خداپرسن   چی  
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ش ببیت  ی کن فکر حاال .معروفه  تو شب نصف دخی 

 !ستغریبه یه ماشت  ی

ی  .بابا شدن مسخره یدستمایه شهیم همت  ی دیگه، هیچ 

 

ی اهورا،  وجههیچ به که لوا هایحرف از خسته و حوصلهب 

ی برایش
 
 :گفت نداشت، تازگ

 

 !آبرومون بابام، مامانم، یه هم، تو کن ولمون_

، و بزدل قدراین که تو  نفر یه با کردی غلط ترسوب 

 .شدی دوست

ی چه این آخه  .دیگه ایهدوسن 

 ووسایلت نشده نه ساعت هنوز م،خونه بیای شد بار یه

، جمع  من که کردی فکر این به وقتهیچ برگردی؟ نکن 

 شم؟یم حایل چه

ییم ول جسیم و روچ شدید نیاز حس با ومن  به و کن 

ی چه که نیست جاتهیچ  !آرییم من رس بالب 
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ی قدراین بدم؟ انجام ندارم کاری هیچ من کردی فکر  ب 

 برام قدراون و زندگیم اولویت تو گذاشتم رو تو یا کارم؟

 باشم؟ نداشته قرار و آروم نبینمت، اگه که شدی مهم

ی من واسه ییم خودتم لوا، ریخته دخی   ومخود ویل دوب 

ی  .کردم آدیم بد درگی 

ی  !سنگه شسینه قلب،تو جای که دخی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۳۴پارت#

 

 

ی به را این .داشت دوستم اهورا  واقعا اما فهمیدمیم خوب 

ی داشت  ی دوست فقط  بود؟ کاف 

ی حاال اما کافیست کردمیم فکر قبال  شک به که بود مدب 

 .بودم افتاده

 ...لنگیدیم کار جای یک انگار 
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ی مدت یط در بار اولت  ی برای ی به ماندوسن   فکر جداب 

 .نشدم ناراحت و کردم

 

 ...اهورا_

 

ی بهم متوجه
 

ی به را رسش .شد امریختیک  تکان «چیه؟» معن 

 .داد

 

ی واقعا شاید_  ...نکنیم اذیت وهم قدراین باشه بهی 

 

ی چنت  ی من  طورچه .نبودم مطمت  ی هم خودم زدم؟ حرف 

 توانستم؟

 

ییم کارواین داری تو کنم، اذیتت خوامنیم کهمن_  !کن 

 

 .ستناخواسته کن باور کنم،یم اذیتت هم اگه_
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 تا زمت  ی از ...اهورا داریم فرق هم با خییل تو ومن

ی همه کال ها،خانواده فرهنگامون، ...آسمون یم سیع ...چ 

ی ی درک ومن کن  ینیم اما وقتا، خییل کن   !توب 

ی ایط وقت هیچ .نیست خودت تقصی  ی ومن رسر  .نداشن 

ی همه که هم اواخر این  از اوضاع ...ریخته هم به چ 

لم  .شده خارج کنی 

 

 چیه؟ منظورت_

 

 .دزدیدم اهورا از را نگاهم و بلعیدم را دهانم آب

 

 ...باشم تنها خوامیم مدت یه_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۳۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 .زد خونرسدی پوزخند تصورم، برخالف

ی رویم نگاهش   .کردیم سنگین 

 .بود جدی و خشک لحنش

 

میم نشنیده وحرفت_  !گی 

 

 ...اهورا ویل_

 

 :زد فریاد و نداد صحبت یاجازه

 

یم گذاشتیم قرار هم با ما !لوا نداریم اگر و اما و ویل_

 فهیم؟
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 و خونرسد خییل وقت اون کردی، خودت عاشق ومن تو

ی ی از حرف خیالب  ؟یم جداب   زب 

 

ی و شوم دستپاچه شدیم باعث عصبانیش  گم را خودم حن 

 .کنم

ی باشم، رک خواستمیم اگر  .ترسیدمیم او از زد،یم داد وقن 

 

 !گمیم که کنمیم جون دارم اهورا، سخته خودمم برای_

یهمه کنیم تموم کال که نبود این منظورم  دارم فقط رو، چ 

 .بدیم فرصت هم به مدتیه گمیم

 

ی به کردمیم حس ل را خودش سخن  عکس تا کرده کنی 

 .ندهد نشان بدی العمل

 .رسیدیم  نظر به ترسناک چشمانش شب، تارییک در

 

ی مگه_  آرامشته؟ مانع من حضور شده؟چ 
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ی شب بدون که پیش هفته چند همت  ی تا  من به گفت  ی بخی 

ی حاال پس برد،نیم خوابت  شده؟ عوض چ 

 

 .کنم فکر باید ویل اهورا، دارم دوستت هنوزم من_

ام من یخواسته این به کنمیم خواهش  !بذار احی 

 

 را دستم مچ اما بشوم خارج آن از تا کردم باز را ماشت  ی در

 .گرفت

 

 اومده خوشت دیگه ییک از نکنه زدم؟ ودلت دیگه نکنه_

 آره؟ منه؟ کردن رس به دست برای حرفا این یهمه و

 !شدی؟ دیگه پرس یه عاشق

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۳۶پارت#
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  زد؟یم رسش به افکار این کجا از

 ...بود شکاک و بدبت  ی صورت هر در

 

یم خواهش .دارم زمان به احتیاج االن فقط من اهورا، نه_

 .کنم

 

 موقع توانستنیم انگار .برد باال را صدایش هم باز

ل را خودش عصبانیت  .کند کنی 

 

 دیگه روز دو مطمئنم !ستبهونه همه اینا دونم،یم من_

ییم میای
 
یهمه گ  .لوا خوندی کور ویل !تمومه چ 

 !بشه جوریاین تهش ذارمنیم

 

 از بودم خسته من و دادیم تهدید بوی هایشحرف

 !شدیم نصیبم دفعات به روزها این که فریادهایش
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ی هر چرا_ چه مگه باال؟ برییم وصدات رسی    ع شهیم چ 

؟یم داد شهمه که مونهفاصله قدر  تریسیم !زب 

  !آرییم در وشورش داری نشنوم؟واقعا

 

ی و دادمنیم را جوابش معموال  آمدمیم کوتاه هاوقت اکی 

 حاال و نکشد بحث و جر به کارمان شدیم باعث همت  ی

 .نداشت را مقاومت همه این توقع

 

ی خواییم بزنم داد مثال_ ، کارچ  این حاال تا گ از ها؟ کن 

ی نازک قدر   شدی؟ نارنچ 

 

 

ون را نفسم کالفه  .کردم فوت بی 

 را زبانم گفتمیم هرچه و بود شده دیگری آدم انگار اصال

 ...فهمیدنیم
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 .دادم تکان تاسف با را رسم و کردم باز را ماشت  ی در

 

ی از شهیم باعث تپرخاشگرانه رفتار این_  تصمییم درسن 

 .بشم ترمطمت  ی گرفتم، که

ی مدتاین هم تو  !لطفا کن فکر رفتارت به بیشی 

 

ی بارهیک  .داد رویه تغیی 

ی با  تا و آرام رفت،یم ضعف برایش دلم همیشه که لحن 

 :کرد زمزمه مظلومانه حدودی

 

، زندگیم تو اگه لوا_  ازم وخودت .شمیم داغون من نبایسر

ی  ...نگی 

 

ی ثانیه یک اگر ه چشمانش به و ماندمیم بیشی   شدم،یم خی 

، برای دلم و دست  ...شدیم سست قطعا رفت  
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

  ۱۳۷پارت#

 

 

ی پس  .شدم خارج ماشت  ی از و گفتم لب زیر خداحافیط 

 

ی  اما کنم حس خودم روی توانستمیم را نگاهش سنگین 

 .برنگرداندم سمتش به را رسم

 

ی با نهایت در و ماند جا همان در لحظه چند  و کند رسعن 

 .کرد عبور آرام

 

ی صورت به بار چند و بستم را چشمانم  عمیق نفس پیاب 

 !نکنم گریه و شوم مسلط خودم به بتوانم تا کشیدم
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 ایستاده مقابلم که کش دیدن با کردم باز که را چشمانم

 .رفتم عقب قدیم و کشیدم ایخفه جیغ ترس از بود،

 

 کرد؟یم چه جااین راستت  ی

 

 اندر عاقل نگاه پرسیدم، که خودش از را سوال همت  ی

 .رفت مجتمع سمت به و انداخت سفییه

 

 .افتادم راه رسش پشت حرص با

ی توانستمنیم  .شوم خیالب 

  ...افتادمیم دردرس به بدجور کرد،یم باز دهان اگر راستت  ی

 

 کردما؟ سوال کهاین مثل_

 

 .داد فشار را آسانسور یدکمه عوض در و نداد را جوابم
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 داشتم؟ من که بود شانش چه این

 .بودم داده آتو ترینشانبدقلق به آدم، همه این میان از

ی   ...زد حرف کلمه چهار او با شدنیم حن 

 

  ...بودم تو با_

 

 منتظر و شدم همراهش هم من شد، آسانسور اتاقک وارد

 .کردم نگاهش

 

ی ی با و کشید پوف   دادیم تمسخر بوی پایش رستا که لحن 

 :گفت

 

ی ببت  ی_  پس مجتمعه، این تو من، یخونه ...عموجون دخی 

ی احت برای شه،یم تموم کارم وقن   یه و خوابیدن و اسی 

 از باید نیست، صالح به زیاد گفتنشون که کارا رسی

منده .کنم استفاده کوچه همت  ی  هماهنگ باهات که رسر
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ی و بودم نکرده  پرس دوست اون با راحت خییل نتونسن 

ی قلوه و بدی دل جلفت  !بگی 

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۳۸پارت#

 

 

 .ماندم شوکه ایلحظه

  بود؟ کرده فکر چه خودش پیش

 .دادمیم حق او به حدودی تا که چند هر

 .کردمیم را قضاوت همت  ی بودم، او جای اگر هم من شاید

 .شدمیم پیاده اهورا ماشت  ی از که بود دیده حایل در مرا

ی که شب وقت این گ؟ هم آن
 
 خانواده اطالع بدون قاعدتا

 ...شده انجام دزدگ و
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ی خواستم  بالفاصله و شد باز آسانسور در اما بزنم حرف 

ون جاآن از  .رفت بی 

 

 جز دیگری یچاره واقع در افتادم راه رسش پشت هم من

 نداشتم کردنش مجاب

 

 من؟ دنبال افتادی چرا_

 

وع طورچه دانستمنیم  .کنم رسر

ا آدم به انگار که هم نگاهش یم باعث بدتر و گفتیم نارس 

 .شوم دستپاچه شد

 

 ...من ...آخه_

 

ون شلوارش جیب از را کلید  :گفت و کشید بی 
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ی کش به من_  !گمنیم چی  

 

ی نفس ناخودآگاه  .کشیدم راحن 

 .مطلب اصل رساغ بود رفته راستیک خودش

س و زدیم ترآرام قلبم حاال  .داشتم تریکم اسی 

 .داشتم اطمینان حرفش به اما چرا، دانمنیم

 .کرد عبور فکری ذهنم از

  «!رساندنیم آسیب من به راستت  ی»

 

 :پرسیدم تردید با و کردم تر را لبم

 

ی لحظه یه شهیم ممنون،_ ؟ صی   ...دارم حرف کن 

 

ی
 

 .باریدیم پایش تا رس از خستیک
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 هااین یهمه اما بوتیک رودیم بود گفته که آمد یادم

 .شوم منرصف زدن حرف از شدنیم باعث

 

ی شدنش آواره و آرتا به توانستمنیم .نبود خودم دست ب 

 باشم اعتنا

 

ی شهیم_
 

ی؟ رو آرتا قراره ِگی بیک  بی 

 

ی همان با ی به که چشماب   تعلل با و کرد نگاهم زد،یم رسچ 

 :داد جواب

 

 !امشب همت  ی_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۳۹پارت#
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 :پرسیدم تعجب با

 

؟_  امشب؟ همت  ی چ 

 

 داد تکان تایید به را رسش تنها

 

ی چه ایه؟عجله چه ...آخه_  ...یهوب 

 

 به کند، رها در پشت مرا بود ممکن آن هر کردم حس

 .ببندد رسش پشت را در و برود اشخانه

ی
 

ی به اشکالفیک  .شدیم حس خوب 
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م وداداشت دست تونمنیم روشن روز تو چون_  و بگی 

م ون بی   .بی 

 !منه با بینهیم و شهیم پیداش ییک

 

  ...داشت حق

  بود؟ نرسیده خودم فکر به چرا

 

 ...دیگه کن درک منم ویل ایخسته دونمیم ببخشید،_

 ...داداشمم نگران

 

ی  :گفت و کشید پوف 

 

 !دادیم اهمیت بهت قدرهمت  ی اونم کاش_

 

 زد؟یم طعنه داشت
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 چیه؟ منظورت_

 

 .هم تو کن شل کردی، هالک وخودت_

 !داداشم داداشم، یه

؟یم رفتار باهاش چرا هابچه مثل  کن 

یش همه االن اون  هم فکر تو به اصال خودشه، فقط درگی 

ی کردی ول وزندگیت همه تو وقتاون کنه،نیم  دادی گی 

 !آرتا به

ی آرتا  خورده؟ چ 

ی آرتا  پوشیده؟ چ 

 بمونه؟ تنها نکنه کجاست؟ االن

 

ی رویم هایشحرف خواستمنیم  تصورم و بگذارد تاثی 

 .شود عوض برادرم به نسبت
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 مادرم و پدر با باال طبقه مشخصه، جام من .داره حق_

ی دارم
 
ی کنم،یم زندگ  نیست مشخص تکلیفش که اوب 

 !من نه آرتاست،

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۴۰پارت#

 

 

 

ی اما داد، تکان تأسف با را رسش  .نزد حرف 

 :گفتم کرد، باز که را در

 

 .بشن نبودنم متوجه ممکنه وگرنه خونه برگردم باید من_

 

 .بودم نگرفته وجلوت من اولم همون از !برو خب_
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 !نبود راستت  ی دیگر احتماال گرفت،نیم رو آدم حال اگر

 

خونه آدرس شهیم .برم باهاتون تونمنیم که اینه منظورم_

؟ برام تو  بفرسن 

 

ی باشه،_  !دمیم امب 

 

 چرا دانستمنیم اما بود نمانده دیگری حرف هیچ ظاهرا

 .دادنیم رضا رفت  ی به هنوز دلم

 

 هم دستت، بیوفته آدرس هم .بزن رس یه بیا فردا_

 خوبه؟ بشه، رفع نگرانیت

 

 ...کردیم برخورد نرم قدرهمت  ی همیشه اگر شدیم چه
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 .رمیم دیگه من پس خوبه،_

 

 !باشه_

 

 .ایستادم حرکت از باز اما رفتم قدیم

 .کردنش معطل همهاین بابت کشیدم خجالت

 

 کردم؟ ...یانه کردم تشکر ازت نیست یادم_

 

ا این _  !نیست الزم چی  

 

 ...بود ایپیچیده آدم کردم،نیم درکش

 

ییم کمک چرا کهاین_  !فهممیم روز یه اما دونم،نیم رو کن 
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۴۱پارت#

 

 

 آمد و رفت متوجه و بودند خواب چنانهم خوشبختانه

 .نشدند من

 .کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاقم به پاورچت  ی پاورچت  ی

 

 .بردنیم خوابم زدم،یم غلت چه هر

یحرف مدام یم مرور ذهنم در بودم زده اهورا به که هاب 

 .شد

 

 پیش ماه یک گذاشتم؟ دلم روی پای که بودم من واقعا

ی ی چنت  ی توانستمنیم حن   .کنم تصور را چی  

ی اصال  اهورا؟ یا من بود، که تقصی 

 .داشتم دوستش شک بدون
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ی هیکلش و قد تیپش، اش،چهره
 
 .بود امعالقه مورد تماما

 

 .افتادم راستت  ی حرف یاد به بارهیک

 جلف؟ بود گفته اهورا به

 .رفت هم توی هایاخم

 .پوشیدیم لباس مد روی زیادی فقط اهورا

ین از هایشلباس تمام   پرسی ترینکم و بودند برندها بهی 

 !رسیدیم خودش به قدرآن

 

ی ی تا و دادیم اهمیت هم جزئیات ترینکوچیک به حن   جاب 

 شده مدلینگ پیشنهاد او به هم چندباری دانستمیم که

 .نکرد قبول اما بود

 

 بگوید کش آمدنیم خوشش و زدیم تیپ خودش دل برای

یچه  .کند تنش چی  
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ی  قبل هاساعت از شدمیم مجبور داشتیم، قرار هم با وقن 

 نسبت تا بگردم هایملباس بت  ی وسواس با و بگذارم وقت

 .نرسم نظر به شلخته او به

 

ه هاینگاه نفر دو ما ترکیب نهایت در  را زیادی یخی 

 .کشیدیم سمتمان

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۴۲پارت#

 

 

 به توانستنیم که کردیم حسادت او به راستت  ی احتماال

ی  .باشد او خوشتین 

 !را اشسلیقه نه و داشت را اهورا یحوصله نه حتما
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ت آن با کردم تصورش دیگر بار یک  پر و گشاد هایتیرسر

 هایساعت و جت  ی شلوارهای و انگلیش هاینوشته از

 اهورا با آسمان تا زمت  ی تیپش اسپورت، و بزرگ صفحه

 .داشت فرق

 

وی خاض مد هیچ از  مثل هم تیپش انگار .کردنیم پی 

ی خودش ی و حالب   .بود حوصلهب 

 

 .دادم تکان راست و چپ به را رسم

 وسط راستت  ی .کنم فکر بینمان اتفاق و اهورا به بود قرار

 کرد؟یم چه مغزم

 

ی هرچه  او به توانستمنیم شدم،یم غرق افکارم در بیشی 

 .بدهم حق

 خودش حرف حرف، فقط خواستیم و بود عجویل آدم

 .باشد
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 همیشه را او باید صورت هر در و دادنیم توضیح مهلت

ی چنت  ی واقعا ویل گذاشتم،یم اولویت در  بود؟ میرس چی  

ی و شدید هایعصبانیت بدتر همه از لش قابل غی   کنی 

 ...بود

 

ی ها،بحث همت  ی وسط بار یک ترسیدمیم  .آوردیم رسم بالب 

 

 کردم؟یم کارچه باید پس

ی چه نفهمیدم که کردم فکر قدرآن  شد گرم چشمانم زماب 

 ...برد خوابم و

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۴۳پارت#
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 راستت  ی

 

 .کردم باز را چشمانم بدی، رسدرد با

ی  .شدم بلند جا از زحمت به و گفتم آچ 

 

 با مقابلم که پرسی شوم متوجه تا کشید طول لحظه چند

 .آرتاست خوابیده، بازنیمه دهان

 

 نانم .دادم تکان تاسف به را رسم و شدم بلند کنارش از

بازی این نبود، آبم نبود، ی کردن کمک و هاخی   در که هاب 

 اصال بود؟ چه دیگر شدیم دردرس خودم برای فقط آخر

 و هم جان به بیوفتند گذاشتمیم داشت؟ ربیط چه من به

 !کنند پاره را دیگریک

 

 دور را دیگریک استخوان بخورند، را هم گوشت ها،این

 ...اندازندنیم
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ی همه که آخر در  !بودم مطمت  ی شکست،یم من رس چی  

 

 .نکردم آن به توجیه که خورد زنگ بار چند خانه تلفن

ی که نداشتم شک  این شماره کش او جز وگرنه بود مرتض 

 .نداشت را خانه

 

ی روی که تماس  در فریادش و داد صدای رفت، پیغامگی 

 .پیچید سالن

 

،اون دونمیم کهمن_ ، بده جواب جاب   مگه الو؟ راستت  

ی ییم حرف یارو اون با نگفن  ی گمرک تو بارمون زب   نکنه؟ گی 

ی پس  شد؟چ 

ر جوری بد نرسن، موقع به اگه راستت  ی  ...پرس کنیمیم رص 

 نیست معلوم روزا این اصال نیست؟ خیالت عت  ی چرا تو

 کجاست؟ حواست
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؟ .کار به دینیم دل .رییم زود آی،یم دیر  پاشو راستت  

 .منتظرتم بوتیک بیا

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۴۴پارت#

 

 

 قرار در چهارچوب در آرتا که رفتم هالباس کمد رساغ

 .گرفت

 

ی قبل روزهای به نسبت صورتش روی کبودی  شده کمی 

 .بود

 

 نه؟ فرعیته، شغل این_

 

ی حال این با چیست، منظورش نشدم متوجه  .نزدم حرف 
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ی شلوار
 

ی هاده بت  ی از و آوردم در را خانیک  داشتم، که جین 

ه بار این  .کردم انتخاب را ترینش تی 

 

ی_  هوم؟ اصلیته، کار رو کاور یه لباس مغازه این یعن 

 

 .زدیم حرف زیای متاسفانه

 

 وقت؟اون چیه اصلیم کار_

 

 بگو؟ خودت دونم،نیم_

 

اهن  جاهمان چنانهم او و کردم انتخاب را مشیک پی 

 .بود ایستاده

 

ی بخواهد و کند فضویل کارم در کش کهاین از
 
 را امزندگ

 !کردیم را همینکار داشت آرتا و بودم منتفر کند، رو و زیر
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 را لباسش ییقه .ایستادم اشقدیم یک در و رفتم جلوتر

 .رفت عقب گرفتم، که

ی چه ترسید؟یم من از  !بهی 

 

اهنش ی با را پی   خواستمیم واقع در .کردم مرتب تند حرکاب 

ی  .کنم مرور ذهنم در دور یک اول را حرف تا بخرم فرصن 

 توجیه که باشد ضعیف قدرآن نه تا کنم کار لحنم روی

 و کولش روی بگذارد را دمش که جدی قدرآن نه و نکند

 .کند فرار

ی برود بود خدایم از که هرچند  بودم داده قول اما کارش ب 

 !وقتهیچ .زدمنیم قولم زیر من و

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۴۵پارت#
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ییم_ ؟ جااین گ تا قراره دوب   بموب 

 

ی .داد تکان راست و چپ به را رسش فقط
 
 ترسیدیم ظاهرا

ی  .شود عصبانیتم باعث و بزند حرف 

 

ی تا_ ی فضویل من کارای تو که وقن   !نکن 

 

ی ی یخنده و داد خودش به تکاب   قصد  انگار .کرد مضطرب 

 .دهد جلوه عادی را چی  ی همه داشت

 

ی شدی؟ ناراحت_ ی پرس خیالب   .کردم شوچ 

 

 .شدم کارم مشغول دوباره و گرفتم فاصله ازش کیم
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ی تو با من_  سیع باشه، خودت کار به رست .ندارم شوچ 

ی فضویل نکن ی جزئیات وارد بخوای یا کن 
 
ی من زندگ  .بشر

 

ان  چه یا کند کارچه دانستنیم ظاهرا .بود مانده حی 

 .نشود بدتر این از که بگوید

 .برداشتم را سوییچ و انداختم آینه در خودم به را آخر نگاه

 

 شد، تگشنه اگه .کشهیم طول کارم .آمنیم شب تا من_

 .خیابون رس فودیفست به بزن زنگ

 .خونه دم آرنیم خودشون

ه رو ششماره  .قرمزه کارت همون .می  

 

 :داد جواب آرام

 

 .مریس باشه،_
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۴۶پارت#

 

 

 

ی چندقدم هنوز  .دیدم را لوا که بودم، نگرفته فاصله بیشی 

 دنبال و چرخاندیم اطراف به را تردیدش از پر و گیج نگاه

 .گشتیم امخانه

 

ی این داشت ایحوصله عجب  !دخی 

 هایشقدم رسعت به و شکفت گلش از گل من دیدن با

 .افزود

 

 !سالم .دیدمت شد خوب چه وای_
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 .سالم_

 

 ذوقش توی نگرفتم، تحویلش چنانآن کهاین از احتماال

 :داد ادامه انرژی پر هم باز اما خورد

 

؟_ ی صبح خوب   .بخی 

 

 ...مریس_

 

 ادامه نباشد، ایکلمهتک هایمبجوا تمام کهاین برای

 .دادم

 

ی هم تو صبح_  .بخی 

 

ل توانستمیم گ را زبانم نیش دانمنیم  ...کنم کنی 
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ی و کار_
 
 تو؟ نداری زندگ

؟ دنبال همیشه چرا  داداشن 

 

 :گفت مظلومانه و کشید خجالت کیم

 

م، یاد وجاش خواستم فقط-  .همت  ی بگی 

 

 داشت؟ نداشت، اشکایل که کردنش اذیت کیم

 

؟_  همت  

 

 .داد تکان رس تردید با
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 همون ست؛ویالییه خونه اون تو فهمیدی، که حاال خب_

 .قدیمیه

ییم پس  !بریس تدیگه کارای به و بری توب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۴۷پارت#

 

 

ی .ببیند را برادرش ندهم اجازه بود ترسیده  زبان به اگر حن 

 .دادیم لو را چی  ی همه چشمانش آورد،نیم

 

ی_  ببینم؟ رو آرتا شهنیم یعن 

 

ی نیامد دلم  .کنم اذیتش این از بیشی 

ی شبیه   ...بود هابچهدخی 
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 !شهیم_

 

 راه رسم پشت خانه، به رفت  ی جای به تصورم خالف بر

 .افتاد

 

 ...شدم کنجکاو کمیه راستش_

 

 .داشت تعجب ،جای پرسیدنیم اگر

ست  ی قصد خانه در که بود پرسی همان خواهر حال هر به

 !داشت را کردنم جت  ی

 

 ...خونه این_

 

 !مادرمه و پدر یخونه_
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 .کرد نگاهم قبل از ترگیج

 

 .ساختمون اون از بشن جدا که بود این قصدشون_

یسه ی تنها تاب 
 
 !مزاحیم هیچ بدون کنیم، زندگ

 

 .انداخت پایت  ی را رسش و گزید را لبش

 

 .بیامرزدشون خدا_

 

 هایسوال پرسیدن از دست تا کردم روشن را ماشت  ی

 .بردارد دیگر احتمایل

 

 .رمیم بعدش داداشم، به زنمیم رس یه من پس_

ی گرفتم وقتتم ببخشید
 
 .شده دیرت حتما
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 .کردم تایید را اشجمله و شدم ماشت  ی سوار

 

 !شده دیرم آره،_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۴۸پارت#

 

 

ی ی رسیدم، بوتیک به که زماب  ی و مرتض   مشغول هردو یحن 

ی به دادن جواب  .بودند مشی 

 

ی به اهن چند .شدم نزدیک مرتض   مختلف هایجنس با پی 

ون ی نشان و بود آورده بی   .دادیم دخی 
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اهنامون این_  .عالیه جنسشون پی 

 بت  ی شده مد استامبول خود تو تازه .ستترکیه اصل

 .مناسبیه گزینه خییل خوای،یم کادو برای اگه .جوونا

 

ی اهن به تردید با دخی   .کردیم نگاه پی 

 

ه آخه یانه، آدیم بهش دونمنیم_  .خودش ستسی  

 

ت یه براش !که نداره کاری_  اول بخر، سفید یساده تیرسر

اهن این بعد بپوشه، اونو  .روش وپی 

 آدیم بهش و روشنه هم شیکه هم .نبنده هاشم دکمه

 !قطعا

 

 .نشست هایملب روی نیشخندی ناخودآگاه

ی  .بود بلد خوب را کارش مرتض 
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ی تنها نه اهن  ی به را بود مانده دستمان روی که پی   مشی 

ت یک کننده، وسوسه پیشنهادی با بلکه کرد، غالب  تیرسر

 .فروخت هم را

 

ی به سالیم  .پرسیدم و کردم یحن 

 

 طوره؟ چه فروش_

 

 نظرم به بیان، جدید جنسای اگه ویل بدنیست سالم،_

 این کشید طول قدراین چرا .شهیم برابر دو فروشمونم

 دفعه؟

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۴۹پارت#
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ی دارن عادت بار،یه وقت چند هر کال .کنمیم حلش_  گی 

 .بخوابونن رو جنسا و بدن

 

ییم هرکار داداش، باشه_  .بجنبون دست فقط کن 

 

ی ی از بود، شده فارغ باالخره که مرتض  ی هامشی   خداحافیط 

 .آمد سمتمان و کرد

 

 اشچهره و کرد اخم بالفاصله شد، که چشمم در چشم

 .رفت فرو هم در

ی  !داشتم کم را او کردن قهر  فقط .کشیدم پوف 

 

 بوتیک تو پا باالخره و دادن افتخار راستت  ی آقا عجب چه_

 .گذاشت  ی
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یلباس کردن تا با را خودم  به دادن نشان برای که هاب 

ی ون مشی   .کردم مشغول بود، آورده بی 

 

 !داشتم کار_

 

 .اصال بدونم وهمت  ی خوامیم من چیه؟ کارت دقیقا_

 کجاست؟ حواست هست معلوم راستت  ی

 

 !جا همت  ی_

 

 !رییم زود آی،یم دیر .من داداش نیست !دیگه نه_

ه ذهنت ی به روزا این نیست معلوم .درگی  یم فکر داری چ 

ی  !اصال کن 

 

ت ی تیرسر  .رفتم بعدی رساغ و گذاشتم جایش رس را آب 
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ی مشکالت رسی یه_
 
ی اومده، پیش خانوادگ  .شدم اونا درگی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۵۰پارت#

 

 

 .زد پوزخند نهایت در و کرد نگاهم لحظه چند

 .بود نکرده باور را حرفم

 

، وراستش خواییم_
 

ی اصال نیک  بیای که نه نگو؛ هیچ 

ی هم به مهمل  !بباف 

 

 !گفتم جدی_

 

ی مگه_ ی ارتباط در کسهیچ با اصال که تو شده؟ چ   .نیسن 
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ی کنهیم دعوتت بزرگت مادر که اینه تهش نیم تو و مهموب 

 هوم؟ کنه،یم قهر اونم ری

 

 ...ایهدیگه موضوع .نه_

 

 :پرسید کنجکاوی با و نشست کنارم

 

؟ پس_  گفته؟ چرت پشتت یکیشون باز چ 

 

 !نیست جدیدی چی  ی که اون_

 

 .بود شده کالفه دستم از

ی ی و درست اعصاب کال مرتض   .نداشت درماب 

 ...کردیم قایط بارهیک
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ی !دیگه بنال خب دِی _  شده؟چ 

 

ی  .بود گرفته فاصله ما از و شده خودش کار مشغول یحن 

 وقتهیچ و کردنیم فضویل .آمدیم خوشم اخالقش از

 صحبت چه برادرش و من بت  ی بیاورد در رس نداشت سیع

ی  .شدیم بدل و رد هاب 

 

 !قدییم خونه آوردم رو آرتا_

 

 .شد ریز چشمانش و نزدیک هم به ابروانش دقت رس از

 

 کیه؟ آرتا_

 

 !عموم پرس_
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ت با  : پرسید حی 

 

؟_ ی مجتمع اون آدمای از ییک باید چرا چ   بیاری رو کوفن 

 !قدییم؟ خونه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۵۱پارت#

 

 

 خودم از بارها گذشته روز چند در که بود سوایل این

 .بودم پرسیده

؟ هست خودت به حواست ی راستت   ؟یم چه که مراقن   کن 

ی دادی قول خودت به کهآن نه مگر ی اگر حن   باد زماب 

 نروی؟ سمتشان انداخت، هاآدم این حوایل را کالهت

 کشیدی؟ خط دورشان هاسال کهآن نه مگر

؟ نادیده را حضورشان عمر یک مگر  نگرفن 
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ی چه حاال پس ی به را هاآدم این از ییک که افتاده اتفاف 
 

 زندگ

 دیه؟یم راه اتشخض

 

 ...داشت کمک به احتیاج_

 

 .نبودم مطمت  ی هم خودم جوابم از

ی احتماال منطف  ی ترینغی   وگرنه بزنم توانستمیم که بود حرف 

ی چشمان که  !شدنیم درشت حد آن تا مرتض 

 

ی !رست به زده_ ی یعن   کمک به احتیاج حرفت؟ این چ 

 فداکار؟ دهقان شدی هم تو داشت،

 

ی نفر یک کاش  .کردیم ساکت را مرتض 

 

ییم_
 
ی گ  خاطربه بود مونده کم باباش کردم؟یم کارچ 

 .بکشتش بزنه دستش، روی تتوی ی
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 .کنم جمعش شدم مجبور

 

ی فعال نفر یک حداقل کاش  .کردیم دور من از را مرتض 

یحرف با را آدم دادیم دق ی که هاب    ...بود درست شکب 

 

ی یه اگه !درک به_ چه باشه، بد حالت اگه بیاد، تو رس بالب 

، تب شب یه ...دونمیم ، کن  ی آنفوالنزاب  ی، چی    به بگی 

 مگه؟ هست آدما این از کدومهیچ جای هیچ

ی اگه تو  !فهمهنیم ساختمون اون تو کسهیچ هم بمی 

ه،یم بو مدت یه بعد جسدت چرا، البته  شنیم مجبور گی 

ه چه ببیت  ی  !خی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۵۲پارت#
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ی آوری یاد نیست الزم دونم،یم خودم_  !کن 

 

 گرفته حرصش بدجور .آمدنیم در خونش زدی،یم کارد

 .بود

 

ی همه خوبه_ ی خودت رو چ  ییم من از بهی   حاال و دوب 

ییم شیک خییل
 
 .تخونه دادی راه رو شونییک گ

 

ییم_
 
ی گ ون؟ بندازمش کنم؟ کارچ   بی 

 

؟ داره ربیط چه تو به !دقیقا_  خداب 

ی هر  خودشون بذار نیست، تو مشکل افتاد، هم اتفاف 

 .کت  ی حلش

 

 ...بودم داده قول من .بکنم کاری چنت  ی توانستمنیم
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 ...شهنیم_

 

 ممکن هرلحظه کردمیم فکر که بود ایگونه به اشچهره

ی بود  .بنشاند صورتم روی مشن 

 

 تو، گردن افتهیم هاکوزه کاسه همه تهش دونمیم کهمن_

 !درک به ویل

ییم وخودت کار صورت هر در !دیگه بازیلج  بذار .کن 

به  !پرسمیم حالتو آمیم خوردی، که رو شرص 

 

 .گذاشتم اششانه روی دست و شدم بلند صندیل روی از

آن چرا دانستمیم من اما بود تلخ و تند هایشحرف شاید

 .خوردیم حرص قدر

 

ی که آمدیم حساب به کش تنها او  .بود دیده را امکش ب 
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ی  گرفته تصمیم مشتاقانه خودش که بود کش تنها مرتض 

 !بماند کنارم و باشد دوستم بود

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۵۳پارت#

 

 

 ...نباش نگران !هست حواسم من_

 

ه لحظه چند  .شدیم هم یخی 

 و مطمئنم حرفم از قدرچه بخواند چشمانم از خواستیم

 .وجه هیچ به ...نبودم مطمت  ی که بود این موضوع

 

ی و طاقت دیگر دانستیم  .ندارم را قبل صی 
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ی استوار ظاهرم فقط که دانستیم آن درون از و مانده باف 

، هر یا حرف هر با که امشده سست قدر ی هر با توهت   ب 

ایم، ی احی   .شودیم گم من از قسمن 

 

ی تقریبا که دانستیم ی من از چی    همت  ی برای و نمانده باف 

 ...بود دلواپسم

سید سوایل دیگر و داد تکان رسی  .نی 

ی جایک به کدام هر ه هدفب   .بودیم شده خی 

 

ی صدای ون فکر از شد باعث یحن   .بیایم بی 

 

، داداش_ ی دوم یشعبه راستت    شد؟چ 

 

 .باشد ادب با قدرهمان خواستیم دلم داشتم، برادر اگر
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ی تمام در  تکه را دیگریک برادرش با بود مانده کم که مدب 

ین کنیم، پاره و ی کوچکی   را جو که حاال و نکرد دخالن 

ی داشت سیع بود، دیده سنگت  ی  .بکشد پیش بحن 

 

 شایدم ماه، این آخر تا بشه، جور کارا اگه ...فکرشم تو_

 .کنیم افتتاح رو دوم یشعبه تونیمیم دیگه، ماه

 

ی انگار بیچاره پرس ی و من از بیشی   .داشت هیجان مرتض 

 

 هم ومن شهیم کردید؟ انتخاب هم رو جاش واقعا؟_

ید  جا؟اون بی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۵۴پارت#
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 .الزمیم کمک بدجور !آرمیم در پدرتم .برمتیم_

 

 .خندید مظلومانه

 

 فروشنده؟ بذارید خوایدیم رو گ جااون .چشم_

ی داداش ومن  ...گردونیمیم رو جاهمت  ی زور به مرتض 

 

 .نبود مهم هم چندان بودم، نکرده فکر موضوع این به

 

نت تو ذارمیم آگیه یه_  .شهیم پیدا رسی    ع روزنامه، یا اینی 

 

ی ین جان به دستمال و کنپاک شیشه با که مرتض   ویی 

 :گفت بردارد، را مانده جا به هایانگشت اثر تا بود افتاده

 

 .نکن استخدام رسیدو راه از هرگ من، نظر به_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .مهمه خییل اول روزای

ی آدم و زبون و رس خوش فروشنده دوتا  کنیم، پیدا حساب 

 .افتهیم راه خییل کارمون

 طرف یا داشتیم، داستان قدرچه دیدی که هم جاهمت  ی

 عت  ی یا بزنه وجیبمون خواستیم نداشت وجدان کال

ی بود وایساده ماست ی بگه خودش مشی   .خوادیم چ 

شون ی نیست  ی بلد اکی   .دارن مشکیل یه و کت  ی جذب مشی 

 لباسا، کیفیت بودن باال و مغازه خود بودن شیک از جدا

  .باشیم داشته هم خوب یفروشنده یه باید

ی شقیافه هم
 
 هم نزنه، ذوق تو و باشه خوب نسبتا

ی بازیزبون تو و باشه خوشتیپ  !نذاره کم چی  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۵۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !بوسهیم وخودت دست آدیم، چنت  ی کردن پیدا پس_

 

اض با و کرد پرت سمتم را دستمال  :گفت اعی 

 

، مرد_  وداداشم که شناختمیم معتمد آدم اگه من حساب 

 بیارم داشتمبرنیم

 

ییم_
 
ی گ ی تا کنم؟ کارچ   مونمیم خودم بشه، پیدا ییک وقن 

 خوبه؟ جا،اون

 

ی باالخره ی از چنانآن .شد شیشه خیالب   زدیم  برق تمی  

 .کند برخورد آن به رس با نبود، حواسش کش اگر که

 

ی وسواس  ترینمرتب در همیشه بوتیک شدیم باعث مرتض 

 .باشد ممکن حالت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به جااون بذاریم رو تو کافیه فقط !عالیه نه، که خوب_

 در صد شدنمون ورشکست وقت اون فروشنده، عنوان

  !تضمینیه صد

 به فیس پوکر مدت تمام که کنم تصورت االن از تونمیم

یا  !کردن باد دستمون رو جنسا و زدی زل مشی 

 

ی  .خندید زیر به رس یحن 

 

ییم فکر هم تو_ ی یفروشنده من کن    نیستم؟ خوب 

 

خنده شدت کردیم سیع که حایل در و انداخت باال شانه

ی اش  .کرد هالباس رسگرم را خودش نشود، بیشی 

 

ی کشید،نیم خجالت من از اگر
ا
 را برادرش حرف احتمال

 .کردیم تأیید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۵۶پارت#

 

 

، غرولندهای برخالف  قابل کمک من حضور مرتض 

ی به و کرد نیم هاآن به توجیه  یم بر کارها پس از خوب 

 .آمدند

 

ی از که دانستمیم ی ب   را من داشت عادت .ترسیدیم خی 

 .ببیند خودش کنار همیشه

ی  اش وکله رس تا رفتمیم فرو خودم الک در کیم بود کاف 

  .شدیم پیدا

 

 رفیق به شود تبدیل شد باعث سماجتش همت  ی اصال

 .سختم روزهای

 ...رفیقم تنها واقع در
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  .کردم حس امشانه روی را دستش سنگین 

 

ی که باز_  .فکر تو رفن 

 

ی یه یاد_  .افتادم چی  

 

سید دیگری سوال و داد تکان رسی  .نی 

 

ی_  .بخوریم ناهار راحت ببندم، رو مغازه کن صی 

 

ی_  هست؟ چ 

 

 .آورد یم غذا خودش با روز هر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 یم او و خوردمنیم هم وعده یک روزی بود، من به اگر

 ...دانست

 

 .مریمه مامان دستپخت .کتلت_

 

 .نکنه درد دستش_

 

ی درست غذای یه داره دوست خییل بیچاره_ ه وحساب   و بی  

ا واین خورشت ویل کنه همراهم  و بریزه ترسمیم چی  

 مون؟خونه میای گ پس و، کیفم کنه کثیف

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۵۷پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ی تنها اشخانواده و مرتض   یشانخانه به که بودند کساب 

 .کردندیم دعوتم

 

 .شه خلوت رسم کمیه آمیم_

 

 .هست حواسم دی،یم الیک یوعده ماهه یه _

 

ی ی شد، ملحق مانجمع به که یحن   یلقمه برایش مرتض 

ی پرو   .داد دستش به و کرد درست پیماب 

 

 برایم حال به تا کشچه کردم فکر ایلحظه چرا دانمنیم

 کرده؟ لقمه غذا

 !کسهیچ :بود مشخص که جواب

 

یداداش_  .گهیم راست مرتض 

 .منتظرته وقته خییل مامان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .گذرهیم خوش بهت بیا

 .باهم کنیمیم بازی فوتبال دفعه اون مثل

 

 .آدیم هفته همت  ی تو .نزن حرف پر دهن با_

یم زور به بندمیم وپاش و دست درآورد، اصولم و ادا

 .برمش

 

 موبایل لرزش با بودم، برده دهانم نزدییک تا که ایلقمه

 .کشیدم عقب

 

ی  .کرد نگاهم سوایل مرتض 

 

ی _
 
 . بخور وغذات فعال ، بده جواب بعدا

 

 .بود غریبه یشماره انداختم، موبایل یصفحه به نگایه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی و کارم یواسطه به  را ام شماره هاخییل بازاریان، با آشناب 

 .داشتند

 

 بله؟ _

 

 !آرتا مادر جز به داشتم را هرکش صدای شنیدن توقع

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۵۸پارت#

 

 

؟ _  راستت  

 

 .بود خودش بودم مطمت  ی

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 شب آن در اشطعنه غرورو از پر صدای گایه هم هنوز

،  .پیچیدیم گوشم در کذاب 

 

ی بود؟ گفته چه من به  همچت  ی یک یا کار؟ و کسب 

ی  ...چی  

 

 .هستم خودم بله _

 

ی نگاه به توجیه و شدم بلند جا از ی پرسشر  .نکردم مرتض 

 

ی _  .آرتا و لوا مادر افشانم من جان؟ راستت  ی خوب 

 

  تاحاال؟ گ از ؟«جان راستت  ی» بودم شده

 

 داشتید؟ من با کاری ممنون _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .دادیم را جوابم تردید و مکث با

  ...بود معذب یا داشت رودروایش انگار

 

 بهم که خوامیم و دارم ازت سوایل یه راستش پرسم، آره _

ی وواقعیت
 

 .بیک

 

 نباشم، تلخ نبودم بلد اما بشنوم را هایشحرف خواستمیم

 .نزنم طعنه توانستمنیم

 

 شما؟ پرس شدم تاحاال گ از _

 و پدر به داشتید تاکید قبل یدفعه رفته یادتون کنم فکر

 !نداشتنم مادر

 

ی از پر لحنش
 
مندگ  البته شد؟یم خنک من دل اما بود رسر

 ...نه که
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی جدی وشب اون حرفای وای؛ ای _  من جان، راستت  ی نگی 

ی اونم و بودم شده لوا نگران واقعا یب   بود رفته تو با خی 

ون  .بی 

ی حرف یه آوردم جوش ی دل به زدم، ربطب   .عزیزم نگی 

 

ی پرسش پای اگر یم برخورد نرم طورهمت  ی هم باز نبود، گی 

 کرد؟

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۵۹پارت#

 

 ...نیست مهم_

 

 نگذشته من برای اما گذشته ها،گذشته بگویم خواستم

 .بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

م درز را حرفم دادم ترجیح پس   .بگی 

 

ی  :پرسیدم ، نگفت که چی  

 

 داشتید؟ کاری_

 

 .داد را جوابم لحظه چند از بعد

 .بزند را حرفش طورچه داشت شک انگار

 

ی باباش و آرتا دعوای جریان در حتما_  .هسن 

 .کردی کمک بهش و اومدی شب اون خودت

 

 !بله_

 

ی آرتا از االن، تا موقع اون از من_  .ندارم خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دهنیم وتلفنام جواب

ی ازش لوا که دونمیم  پرسم،یم ازش هربار ویل داره، خی 

ی جواب  !دهیم تحویلم ته و رس ب 

 دوست؟ کدوم آخه ویل دوستاشه، پیش گهیم

 آدم که آویزونن و عالف آدم مشت یه شونهمه

 .خودمه پرس همت  ی حسابیشون

 

ی مشکالت .بود رفته رس هایشحرف از امحوصله
 
خانوادگ

ی هیچ اش  .نداشت برایم جذابین 

 .مطلب اصل رس رفتیم زودتر کاش

 

 خب؟_

 

 هست؟ توئه، پیش آرتا کنمیم فکر من_

 ...بگو وراستش کنمیم خواهش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۶۰پارت#

 

 

ی او از گفتمیم و کردمیم تکذیب باید  مادر اما ندارم، خی 

 ...نگران و بود

 

ی منه پیش بدونید اگه_  گیدیم باباش به کنید؟یم کارچ 

 بزنتش؟ بازم بیاد

 !من وقت رس بیاد دفعهاین شایدم

 

 !نه که معلومه_

یش مبچه بیاد دلم ممکنه جوریچه آخه مادرم، من  چی  

 بشه؟

ی اومده رسش بال این آرتا کهاین از کردی فکر  ام؟راض 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دونمنیم و کنمیم خودخوری قدرچه دونهیم خدا واال، نه

ی یا بگم گ به  ...کنم کارچ 

ی آدم ی خودش آبروی بزنه، هم حرف  ی تنها ره،یم بیشی   چی  

 .کجاست بشم مطمت  ی که اینه خوامیم که

 .باشه مونده امن و خوب جای یه

 توئه؟ پیش

 

د، را آرتا خواستیم اگر  .کردمنیم مقاومت بی 

 .قرار و قول بابای گور اصال

 شود سی  ی امخانه دم نفرشان یک  هرروز کهاین یحوصله

 .نداشتم ببیند، را او بخواهد و

 

 !آره_

 

 .زد دیگری حرف تصورم، خالف بر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بمونه؟ جااون قراره گ تا_

 

 .کردم اخم ناخودآگاه و شدمیم گیج داشتم

 

 .خواست دلش خودش وقت هر تا دونم،نیم_

 

ی_  باشه؟ پیشت فعال ذارییم یعن 

 

 ...آره_

 

 .جان راستت  ی کمکت از ممنونم_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۶۱پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ی  زن، این واقعا .باشم شنیده درست که داشتم شک حن 

ی افشان همان
 

 بود؟ همیشیک

ی وقتهیچ که کش  نگاهم دادنیم زحمت خودش به حن 

 .کند

 

 باباش با باید .نشه مزاحمت زیاد دمیم قول البته_

 و آرتا دنبال بره .پایت  ی بیاد شیطون خر از تا کنم صحبت

 .خونه برگرده کنه راضیش

 .شکسته غرورش جوونه، اونم حال هر به

ش خواهر من، پیش ی که تو و کوچیکی   ارتباط ما با حن 

 ویل باشه ناراحت اگه کنمیم درکش ...نداری هم نزدییک

 ...دهنیم وجوابم اصال کنم، صحبت باهاش ذارهنیم

 

 .کرد رها کارهنیمه را حرفش

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بود منتظر انگار  .بزنم حرف 

ی  .شدم منظورش متوجه کردم، فکر که بیشی 

 

 کند صحبت آرتا با حضوری تا خواستیم خانه از آدریس

 .بدهم او به را آدرس بود محال اما

ی جز به حال به تا ی اش،خانواده و مرتض   یخانه نشاب 

 .بودم نداده کس هیچ به را اممادری

 

 کنید؟ صحبت رو در رو باهاش دارید دوست_

 

 :داد جواب زدهذوق

 

 حضوری اگه ویل نده وتلفنام جواب شاید !خییل_

ه، نادیده ومن تونهنیم ببینمش، یم طوریچه فقط بگی 

 ببینمش؟ تونم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دیگه بده، وتلفناتون جواب که کنمیم صحبت باهاش_

ی  .خودتون با کردنش راض 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۶۲پارت#

 

 

 داشت، فرق بود، نظرش مد که چه آن با جوابم که این با

وع ی دعای به کرد رسر  !کردن خی 

 

 .بود ایمسخره حال عت  ی در و مضحیک وضعیت

 

 زن؟ این کردیم خوب آرزوی من برای حال، به تا گ از

 

 .دادم فاصله گوشم از را موبایل و کردم تشکری

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی رفتم، بوتیک سمت به دوباره  و بود داخل جدیدی مشی 

ی ی یحن  چه بود بلد برادرش، مثل هم او کرد،یم اشراهنماب 

ی و کرده گریم بازار طور  کند، خرید به مجاب را مشی 

 !من برعکس درست

 

 بود؟ گ_

 

ی  و کردنیم نگاهم که پرسید حایل در را سوال این مرتض 

 .بود هالباس کردن مرتب مشغول

ی ی نداشت، وجود خاض کار اگر حن   .ماندنیم کارب 

 

 .افشان_

 

 :کردم اضافه کرد، نگاهم که سوایل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .آرتا و لوا مادر_

 

 ارتباطات و ها تماس این داشت حق .ماند مات ایلحظه

ی هم خودم برای
 
 .داشت تازگ

 

ی_ ییم که مطمئن  ی داری دوب  ؟یم کارچ   کن 

 

 :گفتم خودم با لب زیر

 

 ...امیدوارم_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۶۳پارت#

 

 لوا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ب هر با  از و بیاورم ایبهانه توانستم بود، که زوری و رص 

 .شوم خارج خانه

 

 این برای و کنم فکر اهورا و خودم یرابطه به بود قرار

 .داشتم آرام فضای یک به احتیاج کار،

 

 .کردم انتخاب بود، ماننزدییک در که ایکافه پس

ی هایشمزیت از ییک ی خلوب 
 

 هم عیبش و بود اشهمیشیک

ی و غذاها پایت  ی کیفیت  من برای چند هر ...هانوشیدب 

 .نبود مهم

 

 دلچسب فضای به و دادم سفارش طبییع آبمیوه یک

ه اطرافم  .شدم خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی درختان و هاگل ی یمحوطه در را زیباب   کاشته شاپ کاف 

ی به که بودند  .کردیم زیادی کمک محوطه آن زیباب 

 

 ...اهورا از دیگری پیام هم باز .کردم چک را موبایلم

ی نکردم؛ بازش  .نشدم هم کنجکاو حن 

 .گفته چه که بزنم حدس توانستمیم

 

 در یا و دادیم اس ام اس یا زدیم زنگ یا !دادنیم امان

 .خوردیم چشم به هایشپیام مجازی، مختلف هایبرنامه

 

ی  .گذاشتم کنار را موبایل و کشیدم پوف 

ی واقعا   بود؟ که تقصی 

ی درک که اهورا  با من یا نداشت؟ موقعیت از درسن 

ایط  سامانم؟ به نا رسر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۱۶۴پارت#

 

 

ی اول روزهای همان از  مجبور دیدار، هر برای مان،دوسن 

 مشکوک امخانواده تا کنم هم رس دروغ هزار شدمیم

 .نشوند

 

ی خاطر به قرارهایمان از خییل یم کنسل بابا هایدادن گی 

 .شد

ی  که کردمیم جمع را حواسم باید بودم، پیشش که هم وقن 

 .بدهم را جوابش حتما زد، زنگ کش خانه از اگر

 

ی  دیگر !ماندیم پاسخ بدون هایشانتماس از ییک بود کاف 

 .بود تمام کارم

ی و مرگ و قتل سناریوهای اقسام و انواع  در برایم را می 

 .ساختندیم ذهنشان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یدوست وقت هیچ که داشتم قبول را این  که آیلایده دخی 

 تحت مسئله، این از زیادی بخش اما نبودم خواست،یم او

ل  .بکنم کاری توانستمنیم و نبود خودم کنی 

 

ی  رس به و بپیچانم را امخانواده که شدمیم موفق اگر حن 

ی یا رستوران و کافه در قرارمان  باز بروم، اهورا یخانه حن 

وی یاجازه او به بوسیدن، از بیش تا توانستمنیم هم  پیرسر

 .بدهم

 

ی من با متفاوت کامال ایخانواده در که دانستمیم
 
 زندگ

 .میکرد

 به مسخره و افتاده پا پیش او برای که مسائیل از خییل

ی و مهم کامال ما یخانواده در رسید،یم نظر  .بود حیاب 

 

ی ها بودن باکره که دادم توضیح برایش وقن   از قبل تا دخی 

 لحظه چند ابتدا بود، منم ما فامیل در قدر چه ازدواج،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برایش بگویم و بزنم خنده زیر بود منتظر انگار ماند مات

 !امکرده تعریف جک

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۶۵پارت#

 

 

 :گفت و زد قهقهه هردویمان جای خودش بعد

 

ی چنت  ی به دادن اهمیت» ی چی  
 

 «.ستدیوانیک

 

 .نبود همت  ی فقط مسئله

 .داشتیم نظر اختالف چی  ی همه در تقریبا

 

 .داشت هم حق .کردیم فکر امروزی کامال او
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  و پدر همراه تا بیاید پیش کوچک تعطیالت یک بود کاف 

 .کند سفر مختلف کشورهای اقسام و انواع به مادرش

ی ی حن 
 

 .بود گذرانده کانادا در را اشبچیک

 

 و خریدیم معروف برندهای از قیمت گران شلوار برایم 

 این توانمیم طورچه کردمیم فکر باید خوشحایل جای من

 کنم؟ تن بود، پاره پاره جا چند از که را شلوار

ون خانه از گذاشتنیم دید،یم تیپ آن با مرا بابا اصال  بی 

 .بروم

 

هیچ را اشهدیه چرا نشود ناراحت کهاین برای نهایت در

 توالت در و چپاندم کیفم در را شلوار کنم،نیم تن وقت

ی و کردم عوض پارک  جوریآن تیپم رسیدم، کافه به وقن 

 لبخند و آمدیم خوش اهورا مذاق به که بود شده

ی  .زد پررضاین 

 

 غلط؟ کدامشان و بود درست کارهایم از یک کدام
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از را همه کردمیم تالش باید که بودم من این همیشه چرا

ی خودم  کسهیچ که بود این ترجالب و دارم؟ نگه راض 

ی من از هم  ...نبود راض 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۶۶پارت#

 

 

ی افکارم یرشته  عقب مقابلم خایل صندیل که شد پاره وقن 

 .شد کشیده

 

 !دیدم را اهورا تعجب، کمال در و گرفتم باال را رسم

 

 هستم؟ کجا دانستیم کجا از بود؟ کرده پیدا مرا طورچه

ی که من  نداده هم را هایش تماس از کدامهیچ جواب حن 

 ...بودم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی جااین تو_ ییم کارچ   اهورا؟ کن 

 

ی و نشست صندیل روی  :گفت من تعجب به توجهب 

 

 .خوشگلم سالم_

 

 کردی؟ تعقیبم_

 

ی انگار_  جاش؟ رس برگشته عقلت ...بهی 

 

 دنبالم؟ افتادی .بده ومن جواب !اهورا_

 

 ایقروچه دندان و شد محو لبش روی از لبخند باالخره

 .کرد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی_  تعقیبت شمیم مجبور ذاری،نیم ارتبایط راه هیچ وقن 

 .کنم

 

 استدالیل چه دیگر این .بکشد سوت رسم بود مانده کم

 بود؟

 

ییم اصال_ یم؟ فاصله مدت یه هم از گفتم چرا دوب   بگی 

 باشیم؟ ارتباط در نخواستم چرا که متوجیه

 

ی چرا فهممنیم .نیستم متوجه نه_
 
یم و آرییم در ادا جدیدا

ی همه خوای  !هم به بریزی رو چ 

ی واسه  خودت؟ و من بت  ی بندازی فاصله خواییم چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۶۷پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ی کارات این ؟ یعن  ی که چ   بشه؟ چ 

ی یه ؟ بیخود خیال و فکر بشین   کن 

 جدا ازم ترراحت کهاین برای گردییم بهونه دنبال نکنه

؟  یسر

 

 ما سمت نفر چند توجه و رفتیم باال رفته رفته صدایش

 .بود جلب

 .انداختم ترپایت  ی را رسم و کشیدم خجالت

 

ی تصمیمای و تند اخالقای همت  ی من مشکل_  هست یهوب 

ییم که ی .گی  ییم رفتار احسایس وقتا بیشی  این جای به کن 

ی که  .بری پیش منطف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی تو_  که کردی، فکر کارام و من به بدبینانه انقدر نشسن 

 از اخالقام کهمن وگرنه شده بزرگ چشمت پیش چی  ی همه

 .بود همت  ی اول روز

؟ مشکل من با قبال چرا  نداشن 

 

ی تو اهورا_ ینیم حن  ل وصدات عصبانیت موقع توب   کنی 

ی  .کن 

 .ترسوندی ومن شدت به بار چند

 ...کردی کبود ودستم

 .کنهیم نگران ومن اینا

، اگه
 
ی بلند دست روم دیگه، بحث یه برای بعدا ؟ کن   چ 

ی قایط اگه ی یه و کن  ی پرت سمتم چی   ؟ کن   چ 

ی یه اصال اگه  ...بیاری خودت رس بالب 

 .کردم فکر اینا یهمه به من 

ی همه اول، روزای خب  .رفتیم پیش آروم چ 

 .شناختمنیم کامال واخالقات هنوز من
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم با اومدیم پیش کم همت  ی واسه بود ترکم ارتباطمون

ی رفتارات این یه جدیدا ویل کنیم بحث یم چشمم به بیشی 

 !خوره

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۶۸پارت#

 

 

، نشه تکرار بدم قول اگه_  ها؟ چ 

 

ی رسی    ع قدراین کهاین از  تعجب بود، داده موضع تغیی 

 .کردم

 

ی معلوم کجا از_  .اهورا آخه بتوب 

 .کن فکر حرفام به کمیه لطفا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کنمیم عوض ورفتارم تونم،یم_

 خوبه؟ روانشناس، پیش رمیم بخوای تو اگه اصال

 

ی رساغ کهاین  کند، عوض را رفتارش کند سیع و برود دکی 

ی یک اما بود خوب خییل یم باعث که بود وسط این چی  

ی شد  .بمانم ناراض 

 

یم عقلم اما بدهم دیگری فرصت او به گفتیم قلبم

 !دهانم توی بزند خواست

 

 :دادم جواب لحظه چند از بعد و کردم تر را لبم

 

ی تو اینه موضوع_
ا
 رفتارت نداری قبول خودت اصل

 درمان و روانشناس پیش بری بخوای اگه و نیست مناسب

،  !خودت نه منه برای فقط کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 شده چفت هم به هایشدندان و مشت می  ی روی دستش

 .بود

 

 .شدم دقیق اشچهره به و بلند را رسم نگران

 .کند قایط دوباره ترسیدمیم

ل زور به را صدایش  .نرود باالتر که بود کرده کنی 

 

ییم بهونه بیخودی داری تو_  .گی 

 !بگو بهم وراستش کلمه یه

 نه؟ یا خواییم ومن

 

 ...ببت  ی اهورا_

 

 :غرید و پرید حرفم میان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !یانه؟ خواییم لوا، بده وسوالم جواب_

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۶۹پارت#

 

 

ی چنت  ی در نداشتم دوست  م قرار موقعین   .بگی 

 بارها قبال که چرا .بدهم را سوال این جواب خواستمنیم

ی جواب به هنوز و بودم پرسیده خودم از  نرسیده درسن 

 .بودم

 

 ...من_

 

 نه؟ یا آره !لوا کلمه یک_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که انگار و آمدیم باال سنگت  ی نفسم .بستم را چشمانم

ء ی و ریز یسر  .سوختیم باشد، رفته فرو چشمانم در تی  

 

 .کردم لمس را چشمانم و بردم باال را دستانم ناخودآگاه

 

 لوا؟_

 

ی تا .گزیدم محکم را لبم  ...بود ممکن که جاب 

د دردم خواستمیم غصه از  .بگی 

ی خاطر به احتماال ...چرا دانمنیم   خواستمیم که جواب 

 ...بشکند بود قرار دانستمیم که دیل خاطر به بدهم،

 

 ...خوامنیم_

 

 بت  ی از چشمانش غرور و شکست لحظه همان که دیدم

 .رفت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی صندیل روی جاهمان انگار  .شد نابود کل به شاپکاف 

 

ایط این با که اینه منظورم_ یم اگه ...اگه .خوامتنیم رسر

، درمان خوای  فقط نه چون بکن خودت دل برای کن 

ی اطرافت، آدمای که مطمئنم من،  دارن، دوستت که اوناب 

 .کارات این با شنیم اذیت

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۷۰پارت#

 

 

 نزدیکه بهت که هرگ ت،صمییم دوستای ت،خانواده

ی شهیم داغون که کن باور ، حد از بیش بار یه وقن   خوب 

ی باور طرز به بار یه ی اینکردب  ی پیش قابل غی   خشن و بین 

 .پرخاشگر و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 شنید؟یم اصال گویم؟یم چه دادیم گوش

 

ایط خودم من اهورا_ ی رسر ی .ندارم خوب 
 
 خانوادگیم زندگ

 .مشکله رسارس

 ضعیف اعصابم واقعا ...دعوا و بحث و جر حال در مدام

 .شده

ییم راست تو شاید
 
یم رابطه وارد باهات نباید اصال من و گ

 .شدم

 پر وزندگیم توی خألهای که شم دوست تو با خواستم

 بدتر حالم من هیچ، نشدن پر اونا ویل ...وکمبودام کنم،

 ...ریختم هم به واقعا شده،

 نه؟ باشه، جوریاین نباید درست رابطه یه و

 ...دیگه کنه خوب وآدم حال باید

 کم برات جاها خییل من دونمیم ...نیست خوب من حال

 .گذاشتم

ی پای بذار  .تجربگیمب 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شه حریمم وارد دادم اجازه من که بودی پرسی اولت  ی تو 

 

 .بگویم چه دانستمنیم دیگر

 که زدیم فریاد درونم حش او، و خودم بد حال وجود با

ین  .گرفتم را تصمیم بهی 

 

 .شدم بلند جا از و برداشتم را کیفم

 .کردم رها خودش حال به را اهورا

 ...شدیم تنها باید .کردیم فکر باید هم او

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۷۱پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از هم باز بودم، کرده تمام را چی  یهمه خودم کهاین با

ی  .بود بد شدت به حالم زیاد ناراحن 

 

 .بودم ریخته هم به و کردیم درد وجودم تمام

 .بود شده عزادار بدنم انگار

 و نداشت جان پاهایم .زدیم تند قلبم و داشتم تهوع حالت

 .رفتیم سیایه هم چشمانم

 

 .بروم خانه به توانستمنیم بد، حال این با

 کنم باز زبان که کردندیم پیچمسوال قدرآن بابا و مامان

 .شدیم بدتر هست، که همت  ی از اوضاع و

 

 صورتم گ نفهمیدم و رفتمیم راه هاخیابان در رسگردان

 .شد اشک از خیس
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  چه اما کردمیم حس خودم روی را عابرین نگاه سنگین 

ی  داشت؟ اهمین 

ی تنها  .بودم برده بت  ی از خودم دستان با را امدلخویسر

ی به گشتمبریم باید حاال
 
ی زندگ  .قبل نکبن 

 .کردمیم بحث مامان با باید هم باز

 .کردیم نصیحتم صبح به صبح

 را هاآن ایغریبه نگذارم و بپوشانم را موهایم گفتیم

 .ببیند

 زدیم غر جانم به توانستیم تا زانویم باالی مانتوی بابت

 وقت یک که کنم کم را آرایشم تا افتادیم راه دنبالم و

 .نرود آبرویشان

 

 .کردمیم لج همیشه مثل هم من

 انداختمیم راه داد و جیغ و هایملب به مالیدمیم قرمز رژ

ی که
 
 !بگردم طوریاین دارم دوست است، خودم زندگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۷۲پارت#

 

 

ی از ایخالصه این
 
ی هیچ اوضاع .بود اممسخره زندگ  فرف 

ی فقط بود نکرده
ا
 .دادیم امدلداری اهورا قبل

ایط گفتیم  .ماندنیم طوراین رسر

 به تا آوردیم در بازی مسخره قدرآن و کافه کشاندمیم

 .بیوفتم خنده

  ...نداشتم هم را او دیگر حاال

 

 .کردم باز را موبایلم قفل

 ...کردمیم دل و درد و زدمیم حرف کش با باید

 

 نرسیده، اول بوق به هنوز اما گرفتم را سالومه یشماره

 .کردم قطع را تماس
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 من و ستنخوری درد به آدم اهورا بود گفته بارها او

 .بودم نداده اهمیت

 چه؟ زد،یم رسکوفت اگر

 

 .بود دوستم تنها .گرفتم را اششماره دوباره

ی  .کند درکم توانستیم بقیه از بهی 

 بود؟ کجا بار، دو بار، یک .بخورد بوق گذاشتم باراین

 

 پیش در را رفت  ی راه دوباره و کشیدم آیه .نداد را جوابم

 .گرفتم

 

 .کنار گذاشتم را کردن فکر

 سکته نبود بعید هیچ و ترکیدیم رسم دادمیم ادامه اگر

 .بکنم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 آن به پا حال به تا که پارگ از رس آمدم، که خودم به

 .آوردم در بودم، نگذاشته

ی  .دادم تکیه آن به و نشستم هانیمکت از ییک روی جانب 

 

ی بچه سمت به توجهم  جلب بودند، بازی مشغول که هاب 

یم دل ته از راحت قدرچه !حالشان به خوش .شد

 .بودند خوشحال و خندیدند

 .شوم کودک و برگردم عقب به توانستمیم هم من کاش

 و کنم بازی هایمعروسک با مهیم، یدغدغه هیچ بدون

ی با خودم برای  .بسازم خانه مامان، نماز چادر و هاپشن 

 

 مرا موبایلم، زنگ صدای که بود گذشته قدرچه دانمنیم

 .پراند جا از

 نقش صفحه روی آرتا اسم اما باشد، سالومه کردم خیال

 !بود بسته
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۷۳پارت#

 

 

 بود؟ افتاده برایش بدی اتفاق نکند .شدم نگران

 

 داداش؟ الو_

 

؟ سالم،_  خوب 

 

 معمویل و صاف صدایم کردم سیع و زدم ایرسفهتک

 .نشدم موفق هم چندان اما باشد

، آن به بغض
 
ی مگر بزرگ  شد؟یم مخف 

 

؟ خوبم،_  کجاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

عادی امر متوجه  .بود شده غی 

 .شناختیم خوب مرا و بود برادرم حال هر به

 

 ...راستت  ی یخونه_

 

 :پرسید مشکوگ لحن با و

 

ی تو _ ؟ که مطمئن   خوب 

 

 .بود امن راستت  ی یخانه .باشم نگرانش نبود الزم پس

 

ی آره،_  .نیست چی  

 

ی  .نزدم بهم را بینمان سکوت هم من و نزد حرف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت تردید با لحظه چند از بعد

 

  کردی؟ گریه_

 

 .نیاید در اشکم باز تا گزیدم لب

ی فکرش خواستمنیم  .شود من درگی 

 

ی بود، گرفته دلم فقط_  .نیست خاض چی  

 

  بود؟ گرفته دلت چرا_

 

 .نداشت دلیل ...جوریهمت  ی دونم،نیم_

 

 .نکرد باور را حرفم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !لوا جااین بیا پاشو_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۷۴پارت#

 

 

ی وضع آن با  را خودم بتوانم بود محال داشتم، که خراب 

ی هیچ کنم وانمود و دهم نشان عادی  .نیوفتاده اتفاف 

 

؟ بیاد راستت  ی اگه ...نه_  چ 

 

ی نیست معلوم کال !بابا نیست خونه اصال پرسه این_ چ 

ون، رهیم صبح .کنهیم کار  .آدیم شب آخر بی 

ه،یم گرم آدم با کمیه نه زنه،یم حرف کلوم دو نه نیم گی 

ی کنم فکر شکلیه؟ این چرا دونم  !راسته گنیم پشتش هرچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :پرسیدم کنجکاوی با .بود آمده بند امگریه

 

 طور؟چه_

 

ی کار کنمیم حس_ قانوب   شهیم باورت تو .دهیم انجام غی 

 باشه؟ داشته مسخره بوتیک یه فقط

 .نیست عادی که من نظر به

ه، شاگرد یه تونهیم راحت آدم ی خودشم بگی 
 
 دو روزی نهایتا

 .بزنه رس بره ساعت سه

ی راستت  ی ویل
ا
 .خونه مونهنیم کل

 !کنهیم دیگه کار یه حتما پس

ی حاال ی ببینم جااین بیا پاشو .خیالشب   آبجیم شدهچ 

 ناراحته؟

 

 .شدم بلند جا از تردید با و کردم پاک را صورتم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .آمیم دارم باشه،_

 

ی  .گرفتم تاکش و کردم خداحافیط 

ی ذهنم  فکر چی  ی چه به دقیقا دانستمنیم و بود شده درگی 

ی یا آرتا؟ اهورا؟ خودم؟ کنم؟ ؟ بودن مرموز حن   !راستت  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۷۵پارت#

 

 

ی  در و زدم را زنگ .بودم راستت  ی یخانه مقابل بعد، مدب 

 .شد باز بالفاصله

 .بود منتظرم آرتا انگار

 

ی حس گذاشتم،یم خانه این در که را پایم ناخودآگاه  خوب 

 .گرفتمیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 به بارییک باغچه آن دور تا دور که داشت متوسیط حیاط

 .خوردیم چشم

 

 را فضا و انداخته سایه زمت  ی روی بلند و کوچک درختان

 .کردیم تردلنشت  ی

، خانه بافت  .بود زیبا حال عت  ی در و قدییم سنن 

 

ی تنها م، خوب حس خانه این از شدیم باعث که چی    نگی 

 .بود آن صاحبان رسگذشت

ی هم فکرش  احتماال و جوان زوج یک .کردیم امعصن 

 بود، عشقشان یثمره زیبا و کوچک پرسی که خوشبخت

ون شده نفرین ساختمان آن از داشتند قصد  اما بیایند بی 

ندیم هردو آن، جای به  !می 

 ...بود کننده ناراحت قدرچه

 بودند؟ کرده فوت طورچه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ها این به فعال حداقل تا دادم تکان را رسم  .نکنم فکر چی  

ی که بود گرفته دلم قدرآن  و پدر برای توانستمیم حن 

ی اوج در که هم راستت  ی مادر  یک بودند، کرده فوت جواب 

ی دل  .کنم گریه سی 

 

ی در چهارچوب در آرتا  .کرد نگاهم مشتاقانه و شد حارص 

 خییل صورتش کبودی و تورم و داشت لب روی لبخند

ی  .بود شده قبل از بهی 

 

 .بخشیدم رسعت هایمقدم به و کردم شکر لب زیر را خدا

 

 .انداختم آغوشش در را خودم کرد، باز که را دستانش

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۷۶پارت#

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کرد نگاهم نگران و نشاند مبل روی مرا

 

ی_  برم؟ قربونت شدهچ 

 

ی اصیل دلیل توانستمنیم  .بگویم برایش را امناراحن 

 راحت خیال با که قدرآن نه ویل بودیم صمییم هم با

ی شکست از بتوانم  !بزنم حرف او با امعشف 

 

 کردم؟ کات پرسم دوست با گفتم؟یم چه

 کردیم قایط اگر .بود برادرم حال هر به ...توانستمنیم نه،

  چه؟ افتادیم چپ من با و

 

 .گرفته دلم ...که گفتم نیست، خاض چی  ی_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی آن از  .شدنیم قانع هایمحرف با شناخت،یم مرا که جاب 

ی تا دانستیم  .ریزمنیم بهم قدرآن نیوفتد، اتفاف 

 

ی از ...دیگه گرفته دلت که داره دلییل یه حتما آخه_  چی  

؟  آره؟ ناراحن 

 

بهانه باید .آمدم حرف به ناچار به کرد، نگاهم که منتظر

 .آوردمیم ای

 

ی همه انگار .کنهیم عصبیم خونه وضع_  .هم به ریخته چ 

، یه تو  .دیگه جای یه ما جاب 

 با و زنمنیم حرف بابا با من ...متشنجه کال خونه جو

 .رسسنگینم هم مامان

ی یحوصله کنمیم حس  امتحانامه نزدیکای .ندارم هیچ 

ی ویل  .نکردم باز وکتابم الی حن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی زود .شده چم دونمنیم اصال یم مگریه زود شم،یم عصن 

ه  ...اصال نبودم جوریاین قبال من آخه .گی 

 

 گرفته فاکتور را اهورا فقط .داشت حقیقت هایم حرف

اک به برایش را هایمدغدغه یبقیه و بودم  !گذاشتم اشی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۷۸پارت#

 

 

 .گرفت دستانش مابت  ی را دستم و کرد نگاهم دلسوزی با

 

ی فهممیم_ ییم چ 
 
 هم به نصف .کنمیم درکت کامال .لوا گ

ی
 

پوسیده و نادرست افکار خاطر به ما، مشکالت و ریختیک

 !شخانواده کل و بابا .باباست ی

 .شده آروم کم یه ذهنم روزه چند تازه خودمم من
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم رو تو کنم، اجاره خونه یه و کنم جور پول بتونم اگه

 .خودم پیش آرمیم

، خونه اون تو کن باور  به خود مشکالتت نصف نبایسر

 .شهیم حل خود

 

 !شدیم بلند گرم جای از نفسش هم آرتا

 

 ...ذارهنیم بابا_

 

 .داره نگهت تونهنیم که زور به !کرده بیخود_

 راهش تنها ببت  ی .لوا کنمیم فکر دارم خییل روز چند این

  !همت  ی شدنه مستقل

 

ی خواییم_ ؟ کارچ  ییم کن    گرونه؟ خونه قدرچه دوب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی درآمد که کاری یه .لوا کنم پیدا کار یه باید_
 
ی نسبتا  خوب 

 .کنم انداز پس بتونم و باشه داشته

 

 کاری؟ چه مثال_

 

ی با باید .ندارم ایایده هیچ فعال_  شناسم،یم که کساب 

ی اگه بزنم حرف ی ومن داشت  ی رساغ جاب   برای کت  ی معرف 

 ...کار

 

 :پرسید و چرخید سمتم صورتش

 

ی همینا برای فقط_  کردی؟یم گریه داشن 

 

 .دادم تکان رس آرام و دزدیدم چشم

 

 !آره_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۷۸پارت#

 

 

ی آدمای ما !کن باور شه،یم حل_  .هستیم بالیع 

ی برای باید که ماییم این
 
یم تصمیم مونزندگ  .بگی 

 .باش مطمت  ی .مونهنیم طوریاین اوضاع

 

 :گفتم لب زیر و کشیدم آیه

 

 ...امیدوارم_

 

ی دقیقه چند  به در شدن باز صدای که بود نگذشته بیشی 

 .رسید گوشمان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کردم نگاه آرتا به تعجب با

 

؟ کیه؟_  !راستت  

 

ی دونم،نیم_
ا
 ...که اومدیم دیر معمول

 

ی لحظه چند رسگردانیمان  که چرا نکشید طول بیشی 

 .گرفت قرار مقابلمان خودش

 

ی و نداشت را من دیدن انتظار  من به چشمش که زماب 

 .کرد مکث ایلحظه خورد،

 

 .سالم_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کشیده خجالت .شد دیگری سمت رایه و داد را جوابم

 .بودم گذاشته اشخانه به پا او اطالع بدون .بودم

ی باید کردم حس  رسش پشت و شدم بلند جا از بزنم، حرف 

 .افتادم راه

 

 .برم و بزنم رسی یه اومدم مونمنیم زیاد من_

 

 پرسیدم؟ سوایل من مگه-

 

 ...ویل نه_

 

ی قدرچه هر_  !بمون خواسن 

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۷۹پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 .زد صدایم آرتا که بودم ایستاده بالتکلیف جا همان

 

 جانم؟_

 

ییم گ تا_ ی جااین توب  ؟ ومامان و بموب   بپیچوب 

 

 طور؟چه_

 

ی غذای هوس_
 

نیم دردرس باعث موندنت اگه .کردم خونیک

ییم شه، ؟ درست غذا توب   کن 

 

ی چشم اشخواسته از شدیم مگر  کنم؟ پویسر

 .خانه آشی  ی سمت به کردم تند پا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کشید طول کالس گمیم فوقش .نباش نگران !معلومه_

ی  کردی؟ هوس چ 

 

ی تو_ ی هرچ  ی پختت دست .دارم دوست من بی   ی حن   بهی 

 .مامانه از

 

 وفریزش و یخچال برم نیست زشت گمیم .برم قربونت_

ی ببینم و کنم چک  داره؟ چ 

 

 !نیست نه،_

 

 که حایل در راستت  ی .برگرداندم صدا سمت به را رسم

 .بود داده را جوابم شد،یم نزدیکمان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ت و بود کرده عوض را هایشلباس  اسپورت شلوار و تیرسر

ی  .داشت تن به راحن 

 

 صمییم چون شاید .شدمیم دستپاچه هربار چرا دانمنیم 

ی و شدنیم  خاطر به هم شاید کرد،نیم برخورد خودماب 

 ...بود سنگینش نگاه و چشمان

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۸۰پارت#

 

 

 :گفتم و گرفتم او از نگاه

 

 .پزمیم مرغ با پلو زرشک پس_

 

وع و شدم کار به دست  .کردم پز و پخت به رسر
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س کیم  بود، خوب دستپختم کهاین وجود با .داشتم اسی 

 .نیاید خوشش راستت  ی ترسیدمیم

 

ی خانه، همان از کنجکاوی با بعد، مدب   زیرچشیم آشی  

 .کردم نگاهش

ی و بود نشسته آرتا مقابل یم گوش هایشحرف به حرفب 

 .داد

 .زدیم کوتایه حرف یا دادیم تکان رسی هم گایه گه

 

 :گفت شد، ساکت که آرتا

 

 !ببیندت خوادیم مادرت_

 

 رفتمیم رسی    ع وگرنه بودم برنج کردن آبکش درحال

 .نزدیکشان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دمنیم تماسشو جواب من ویل دونم،یم_

 

ی پیش پرسید .زد زنگ من به_  نه؟ یا من 

 

ی تو_ ؟ چ   گفن 

 

 !وراستش_

 

 :پرسید متعجب

 

؟ واقعا_  دادی؟ بهش رو جااین آدرس گفن 

 

 .بکشد دم مرغ تا کردم کم را شعله

خانه از خواستم ون آشی    را حرفشان ترسیدم اما بیایم بی 

 .کنند قطع
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ویل دونهنیم دوتا شما جز کسهیچ رو جااین آدرس !نه_

 !ببینیش قراره زودی به گفتم بهش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۸۱پارت#

 

 

ض آرتا  :گفت معی 

 

ی_ ؟ یعن   !خوامنیم من زدی؟ وحرف این چرا چ 

 

 .دهد ادامه نگذاشت و پرید حرفش میان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مستقل خواییم اگه !کن گوش_ ی ارتباط قطع و بشر  کن 

خانواده که بکن کارو این جوری ویل داره ربط خودت به

 !من رساغ نیان و نیوفت  ی دنبالت ت

ی تا بده انجام الزمه که هرکاری  .بشه خیالتب 

کله و رس هم دیگه وقت چند البد کرده، پیله مادرت االن

 .شهیم پیدا پدرت ی

 راهش کهاین بعدشم .باشم جوابگو تو جای تونمنیم من

؟ ریجکت تماسشو خواییم گ تا .نیست  کن 

 

ی باهاشون دیگه خوامنیم من_
 
 .کنم زندگ

 

 مادرت همت  ی فعال حاال !بگو بهشون وهمت  ی برو خب_

 .پدرت به نسبت تریهنرم آدم که

ی با .رو دالیلت بگو بهش  احتماال افتاده، برات که اتفاف 

 .دهیم حق بهت و کنهیم درکت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بابام .نداره ایفایده بزنم، حرف که قدرمچه هر من_

 .کنهیم عوض ونظرش رسی    ع

 

 ترسیدیم انگار .بود جوری یه مادرت صدای ...نکنم فکر_

 .بده دستت از

 

ی
 

 .دهم تشخیص توانستمیم آرتا صدای در را کالفیک

 

ییم پس_
 
ی گ  کنم؟ کارچ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۸۲پارت#

 

 

 .نیست راهش شدن قایم و کردن فرار نظرم به_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی کهمن  معلومه، که جور اون ویل ندارم مادرت رو شناخن 

ی توقع نباید پس پدرته تابع یم رو داد انجام چهاون از غی 

ی  .داشن 

 .جااون برگردی نیست قرار و داری ایبرنامه چه بگو برو

 

 نبود درست آرتا روش این نظرم به بودم، موافق راستت  ی با

 .دیدیم باید را مامان آخرش و اول و

 

خانه از ون آشی    .دیدم فکر غرق را آرتا و آمدم بی 

 .چرخید من سمت به نگاهش و شد حضورم متوجه

 

ی کهاین برای  :گفتم باشم، زده حرف 

 

ی کم کم غذا_  .بیوفته جا مرغ باید فقط .شهیم حارص 

 

 :پرسید نشستم، که آرتا کنار
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی نظرت به_  بزنم؟ حرف مامان با کنم؟ کارچ 

 

 .کرده کالفه ومن واقعا .آره_

ی دونمنیم پرسه،یم تو از مدام  خب ...دیگه بهش بگم چ 

 .شه راحت خیالش تا ببینش

 خیال دیگه که دستش تو بریز رو پایک آب هم جا همون 

 .خونه برگردی نداری

ی از .داره نگهت تونهنیم که زور به  آخه؟ تریسیم چ 

 

 .نشست صورتش روی اخم حرفم از

 .بود برخورده بهش بودمش، خوانده ترسو اینکه از انگار

 

 بود پر دستش از دلم فقط ترسم؟یم من گفت گ_

 .نداشتم وباهاش زدن حرف یحوصله

 .دارم دوستش و مامانمه بازم کاراش، یهمه با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یم و آرهنیم دووم ناراحتیم ببینمش، اگه دونمیم

 ...بخشمش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۸۳پارت#

 

 

 :پرسید راستت  ی به رو و گرفت نفش

 

من خواست اگه فقط .االن کنمیم صحبت باهاش باشه،_

 جا؟این بیاد بگم ببینه، و

 

 :داد جواب بالفاصله

 

 جااین فقط بذار، قرار باهاش داری دوست هرجا !نه_

 ...نه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی زیادی راستت  ی نظرم به  آدرس مامان مثال .بود سختگی 

 شد؟یم چه فهمید،یم را دومش خانه

ی بابا به خواستیمیم ازش اگر  .گفتنیم واقعا نزند، حرف 

 ...بود محتاط زیادی دیگر او

 

 .نیست مشکیل باشه،_

 

 کردم،یم نگاهش سوایل که من به رو و شد بلند جا از

 :گفت

 

 .بزنم مامان به زنگ یه_

 

 شد،یم تمام زودتر هرچه موضوع این .دادم تکان رسی

ی  .بود بهی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .عزیزم باشه_

 

 خواستم چندبار .راستت  ی و ماندم من فقط شد، که دور

 شدنیم رویم واقع در .شدم پشیمان اما بزنم، حرف

 .بکنم دیگری درخواست

 

 .بود شده خوب .زدم رس برنج و مرغ به و شدم بلند کالفه

 

 :پرسیدم باراین و برگشتم دوباره رسگردان

 

خونه؟ همون تو خورید؟یم غذا کجا_  آشی  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۸۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کمکت آمیم .آره_

 

 ...نیست الزم نه_

 

ی خانه وارد من، به اعتنا ب   .شد آشی  

 

، غذا_  بیگاری ازت نیست قرار ویل .نکنه درد دستتم پخن 

 ...که بکشم

 

 .انداخت هاقابلمه به ایاجمایل نگاه و رفت گاز نزدیک

 .نیاید خوشش دستپختم از ترسیدمیم .داشتم دلهره کیم

 

 :گفت و برداشت را خورشت یقابلمه در
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بوی چه_  !دهیم خوب 

 

 .گرفتم انرژی حرفش از

 

م تونستمیم البته ..زدم ادویه نوع چند بهش واقعا؟_  بهی 

م  .نداشتم رو الزم مواد یهمه ویل بی  

 

 .خوبه خییل همینم نداره، اشکایل_

 

، کیم از بعد و رفت ها کابینت از ییک رساغ  دو گشت  

 به و برداشت خورشت و پلو کشیدن برای مناسب ظرف

 .داد دستم

 

ین و نیامده آرتا هنوز  اما بود زدن حرف برای موقعیت بهی 

ی باز  .شدم خیالب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !بگو_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۸۵پارت#

 

 

 :گفتم تعجب با

 

ی_  بگم؟ چ 

 

 خواستیم انگار که کرد نگاهم جوری و انداخت باال شانه

ی» بگوید  « !خودب 

 

ی همون_ ، خواییم که چی  
 

ینیم ویل بیک
 
خودت و بگو !گ

 .کن خالص و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .رفتم پلو رساغ و گذاشتم می  ی روی را مرغ ظرف

 

ی .شهنیم روم آخه ...خب_ ییم خودت با حتما یعن 
 
 چه گ

ی آدم ی یه مدام و هستم پرروب   ...ازت خوامیم چی  

 

 !من با قضاوتش بزن، وحرفت تو حاال_

 

ی برنج  تزئت  ی سفید برنج روی را بودم کرده جدا که زعفراب 

 چشم نبود الزم کهاین بابت را خدا حال همان در و کردم

 .کردم شکر شوم چشم در

 

ی بازاری حال هر به خب ...شما_  آشنا و دوست ...هسن 

 ...داری زیاد

 

 :گفت دید، که حرفم یادامه برای را مکثم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 خب؟_

 

 .بودم شده رسخ کیم کردمیم حس

 

ی مستقل و شه جدا داره دوست خییل آرتا_
 
 ویل کنه زندگ

 ...داره الزم پول خب

 

 بدم؟ پول بهش خواییم ازم_

 

 شود، ایجاد تفاهیم سوء برایش کهاین از ترسیده

 :گفتم دستپاچه

 

 ...نه ...نه_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نیست جاآن آرتا شوم مطمت  ی تا انداختم دیگری نگاه

 

 بهش مدام .کرد رو کار همت  ی هم بابا .اشتباهه کار این_

 .داد پول

م  نیست حسابش تو هم کم مبلغ یه که بخورم قسم حارص 

 .دونهنیم رو قدرش نکشیده، زحمت پول اون برای چون

 بعد .گردهیم دنبالش و کنه کار خوادیم گفتیم خودش

 ...خوبیه تصمیم دیدم .کردم فکر که

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۸۶پارت#

 

 

 دستم آب لیوان یک کش کاش .بود شده خشک دهانم

 .دادیم

 ...آمدمبرنیم ساده کار این پس از خودم کردمیم حس
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 اتفاق این اگه .بابا یخونه برگرده آرتا خوامنیم من_

ی بابا وقت اون بیوفته،  .کنهنیم تغیی 

ی  !مونهیم هست، که هموب 

 .باشیم داشته اعصاب جنگ باید و گهیم زور بازم

ی جااین عمرش آخر تا تونهنیم که آرتا
 
 .کنه زندگ

 .وایسه خودش پای رس باید

 خییل اگه چون برسه هدفش به تا کنم کمک خوامیم

 درازتر پا از دست و بده وا ترسمیم باشه، فشار تحت

 !خونه برگرده

 

ی_ ی که حرفاب  ی واین ویل درسته گفن  ی من از که نگفن  یم چ 

 !خوای؟

  

 .نشستم مقابلش و گذاشتم می  ی روی را مرغ ظرف

 .زدمیم حرف راست و رک باید نبود، دیگری یچاره
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ییم_ ؟ پیدا کار آرتا برای توب   کن 

 

 مقدمه و رفت  ی حاشیه همهآن از بعد انگار .نخورد جا

،  .بود شده امخواسته متوجه چین 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۸۷پارت#

 

 

 کاری؟ جورچه_

 

 :گفتم حال این با اما نبودم مطمت  ی

 

ی_  !دهیم انجام باشه، هرچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 به رسیدن برای باید شود، مستقل خواستیم واقعا اگر

 .کشیدیم زحمت آن

 

ی ببینم .باشه_  !شهیم چ 

 .براش گردمیم ویل دمنیم قول

 

 .شد مانع آرتا حضور اما کنم تشکر خواستم

 

 .بشت  ی بیا .ستاماده غذا_

 

 .نکنه درد دستت_

 

 غذا کشیدن مشغول و گفتم زیرلب «کنمیم خواهش»

 .شدم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 زدی؟ حرف مامان با_

 

 .آره_

 

ی_  بهت؟ گفتیم چ 

 

 ویل اولش خورد جا .نداشت وصدام شنیدن انتظار انگار_

 ...رفت مصدقه قربون کیل بعدش

 

 ببینیش؟ رییم گ_

 

ی  :گفت و برد دهانش به قاشف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 شاید بسپارم جا چند برم خوامیم هم عرصش .صبح فردا_

م کار  .بیاد گی 

 

 :پرسید راستت  ی باراین

 

 داری؟ تجربه کردی؟ کار حاال تا_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۸۸پارت#

 

 

 خالصه بخوام ویل طوالنیه توضیحش کمیه راستش_

ینس کردم سیع دوبار ییک، بگم،  هم ویل بزنم وخودم بی  

ی مشاور هم و بود کم تجربم  همت  ی واسه نداشتم خوب 

 .نشدم موفق
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  :پرسید تفاوتب 

 

ی خواییم االن_ ؟ کارچ   کن 

 

ی_ ی فعال .گردمیم کار دنبال دارم ...دیگه هیچ   خیالب 

ی  .کنم جمع پول باید و شدم کاری کالس 

 

 .شد جمع لبش یگوشه

 جای باز .کرد مسخره را آرتا دلش در یا خندید دانمنیم

ی از که داشت شکر  !بود گذشته اشکاری کالس خی 

 

 قول به ویل کنم پیدا واست تونمیم من بخوای، اگه_

 !نیست کالیس با کار خودت

 

 کاری؟ چه جدا؟_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بودیم شده گوش پا تا رس هردو،

 کار آرتا برای بتواند رسعت این به کردمنیم هم را فکرش

 !کند پیدا

 

 .واقع در دومه یشعبه .زنمیم دارم جدید بوتیک_

 دارم الزم رو ییک و شهیم تموم دیگه یهفته چند تا کارش

 هستم خودمم .بگردونه رو جااون فروشنده، عنوان به که

 و هافروشنده تعداد شد، شلوغ و گرفت کارمون اگه البته،

وع برای فعال ویل باال برمیم رو ها حسابدار  یه کار رسر

؟ کافیه، دار صندوق یه و فروشنده  هسن 

 

ی-  بفروشم؟ لباس باید من یعن 

 

ی یغرهچشم  :گفتم و رفتم آرتا به غلییط 

 

ی کار .ستپایه_  .نیست سخن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .برمیاد پسش از

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۸۹پارت#

 

 

 قدره؟چه حقوقش فقط .هستم...آره_

 

 تو پاساژ یه اول طبقه .خوبیه یمنطقه تو مغازه_

 .شلوغیه معموال .نیاورانه

ی   به ...تقریبا البته روزن، مد مطابق آریمیم که محصوالب 

 اون ویل شده ترسخت خرید و سفارش کار تحریما خاطر

 .تو نه منه مشکل

ی خوب اگه رفته، هم روی ، بتوب  اون درآمدش بفرویسر

 .نباشه کش محتاج و بندازه راه رو کارت که هست قدری

 .باشه خوب موقت کار یه برای کنمیم فکر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کرد بازی غذایش با سکوت در ایلحظه چند آرتا

 پیشنهاد، این رد یا قبول برای و بود کردن فکر حال در

 .کردیم سنگت  ی و سبک را چی  یهمه

 بستم پلک رضایت ینشانه به که انداخت، من به نگایه

ی
 
 :گفت که بود همان هم او جواب ظاهرا

 

 !هستم من .اوکیه پس_

 

ی خوردن مشغول و داد تکان رسی  .شد غذایش باف 

 

ی کامال ذهنم و بودم شده گیج  .بود شده درگی 

 .بزرگ سوایل عالمت به بود شده تبدیل راستت  ی

 منتظر داشتیم، برخورد هم با که هربار دیدمش،یم هربار

ی آدم آن  اما زدندیم حرف او از که بودم خطرنایک و عوض 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هایمحبت جز چی  ی هیچ ی و علن  علن  یرک البته و غی   گوب 

 .کردمنیم پیدا

 

ی رسی یک متوجه کوتاه مدت همت  ی در
 
ی هایویژگ اخالف 

 .بودم شده اش

 

ی بارزترینشان یب 
 
 .بود حوصلیک

 و بود رک آن بر عالوه و شودیم کالفه زود بود مشخص

ی کش با ی اما نداشت تعارف  یب   را این من و کردنیم هم ادب 

ی یک
 
ی خوب ویژگ  خودم اسایس مشکل که چرا کردمیم تلف 

 «نه» دیگران به راست و رک توانستمنیم که بود این

 !بگویم

 

 از کاری اگر اما رفتنیم الیک یصدقه قربان !بود مهربان

 .کردنیم دری    غ آمد،یم بر دستش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ️❤�� تقدیمتون جدید هایپارت

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۹۰پارت#

 

 

 نزن؟ حرف راستت  ی با گفتیم بابا چرا پس

 خرخره تا کهمن است؟ نحس راستت  ی گفتیم عمه چرا

ان برایش طورچه دانستمنیم و بودم شده مدیونش  جی 

 ...کنم

 

، نکنه درد دستت_  .بود شده خوشمزه خییل مرغش آبچ 

 

ون فکر از  .دادم را آرتا جواب و آمدم بی 
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 .جان نوش نکنه، درد رست_

 

 :گفت و شد بلند جا از

 

 بخورم آرامبخش خوامیم .کنهیم درد کمیه رسم اتفاقا_

ی کمیه شاید  .بشم بهی 

 

 .کردم نگاهش نگران

 

و، کنمیم جور و جمع من بخواب برو تو باشه_  می  

  .رمیم بعدش

 

 .بود شده تنگ برات دلم .اومدی که مریس_

 

 .ببینمت داشتم دوست خودمم حرفیه چه این شم فدات_
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 .کردم حرکت همراهش و شدم بلند جا از هم من

 

ه ذهنم قدراین روزا این کن باور ..ببخشید دیگه_  درگی 

 بد حالم خییل و کنهیم عود رسدردم نخورم قرص اگه که

 .کنم ولت نداشتم دوست وگرنه شهیم

 

 .خونه رمیم زود منم ...نکن تعارف بخواب برو_

 

ی سوی به  سمت من و رفت بود شده ساکن آن در که اتاف 

 .بازگشتم می  ی

 

 بود، مانده غذا از نییم از بیش که را خودم بشقاب

 .برداشتم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۱۹۱پارت#

 

 

 

 لب آن به آمدیم بدش احتماال هم باز بود، تمی  ی که آن با

 .بیاندازمش دور گرفتم تصمیم پس بزند

 

ی چرا_  .شدی خسته .نزن دست تو نخوردی؟ هیچ 

 

 و نیامده جا هنوز حالم و بودم کرده گریه قدرآن روز کل

ی  .بود نمانده برایم اشتهاب 

 :گفتم باشم، آورده عذری کهاین برای و دزدیدم چشم

 

ی .خوردم_  .دیگه شدم سی 

ی ماشت  ی  داری؟ ظرفشوب 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ه  حاالتم متوجه امچهره از کردمیم حس .بود مانده امخی 

 .شدیم

 

 بیام اومدیم پیش کم قبال .نه جااین .دارم خونه ییک اون_

 .جااین

 

 .شد فعال امفضویل هایشاخک

 .بود همت  ی هایمسوال از ییک دقیقا

 

ی_ ی چرا راسن  ؟ ساختمون تو وقتا بیشی  این آخه خودموب 

 .تره باحال خییل جا

 نیست، مدرن دکوراسیونش و داره قدییم بافت درسته

ی حس ویل  .دهیم انتقال آدم به مثبن 

ی همه  .زیباست حال عت  ی در و ساده چ 
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ه نامعلوم اینقطه به و گرفت من از را نگاهش   و شد خی 

ی با  :گفت آرام صداب 

 

 .دارم دوست رو جااین خییل خودمم .آره_

 .داره حرمت برام خونه این چون آم؟نیم چرا

ی توش خوشبخت زوج یه بود قرار روزی یه
 
 ویل کت  ی زندگ

ی تنها من  .خوشبختیه کنمنیم حس که چی  

 خوره؟یم خونه این به کجام من آخه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۹۲پارت#

 

 

 .زدیم من به را هاحرف این چرا دانستمنیم

ی برایش پیش وقت چند تا که من
 
ی آشنا یک رصفا  بیشی 

 و سالم به نهایتا صحبتمان و ارتباط کل و نبودم
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ی دورهیم در فقط هم آن .شدیم منتیه کوتاه خداحافیط 

  !نوردخت مامان های

 

یم امت  ی و محرم مرا کهاین از داشت، که دلییل هر

 .بودم خوشحال دانست،

 که که رسیدمیم نظر به اعتماد قابل پیشش قدرآن حتما

 خوشبخت بگوید و بزند حرف احساساتش از من با

  ...نیست

 

ی همیشه، برخالف و بود غمگت  ی صدایش  پنهان برای تالیسر

 .کردنیم آن کردن

 نقطه اششده فوت مادر و پدر بزنم حدس توانستمیم

 .بودند ضعفش

 

ی موقعیت  به را ذهنم مملو سواالتی از کیم تا بود خوب 

 .بیاورم زبان
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  شدن؟ فوت تصادف تو کنه، رحمتشون خدا_

 

 .کردن تصادف چالوس جاده تو آره، .ممنون_

ی کارشون  .کردن تموم جا در نکشید؛ هم بیمارستان به حن 

 

 .شد هم در تصورش از امچهره

 

 ...حتما نبودی همراهشون تو_

 

ی بودم،_ ون شدم پرت ماشت  ی از شد، چپه وقن  یم و بی   چی  

 ...اونا ویل نشد

 

 .بود گذشته سخت خییل برایش حتما .شد ریش دلم
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نیم گرفت؟نیم را حالم پرسیدم،یم دیگری سوال اگر

؟یم حرف خییل گفت  حال، این با ...نبود بعید او از زب 

 .کنم امتحان را شانسم گرفتم تصمیم

 

ی_   هست؟ یادت ازشون چی  

 

ی  .نشستم مقابلش و بودم شده هاظرف خیالب 

 

 متلیک نه و کرد نگاهم چپ چپ نه تصورم برخالف

 .انداخت

 .نداشت کردن بحث یحوصله انگار

 

کم زمان مرور به که محو تصاویر رسی یه فقط خییل، نه_

 بودن، شکیل چه رهیم یادم وقتا یه ...شنیم هم تر رنگ

 ...بیاد یادم تا ببینم وعکساشون باید حتما
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۹۳پارت#

 

 

ی کهاین  چه مادرت و پدر ات،خانواده نیاوری خاطر به حن 

 ...بود ترسناک هم تصورش هستند، شکیل

 

ی اگر  حاال که بود کوچک قدرآن داد، دستشان از که زماب 

ی  بزرگ کجا پس بیاورد، یادشان به توانستنیم درست حن 

 شده؟

 

 من اما بیاورم خاطر به را راستت  ی کودگ کردم سیع

 داشتم، ذهن در چه هر و بودم ترکوچک او از چندسال

ی از  .بود اشنوجواب 

 

ی کجا فوتشون، از بعد_
 
 کردی؟یم زندگ
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 خودمون؟ مجتمع همت  ی

 نوردخت؟ مامان با

 

ی .بودم مادریم مادربزرِگی پیش !نه_ ی باهم دوتاب 
 
یم زندگ

 .کردیم

 رو خونه خوانیم گفت  ی هاش بچه و کرد فوت که تا

 .بفروشن

ده، موقع اون  .بود مساله چهارده سی  

 

 نامشخص اینقطه به باشد، افتاده گذشته یاد که انگار

ه ی و حرست لحنش در و مانده خی 
 

 توانستمیم را دلتنیک

 .کنم حس

 

ی زن خییل مادربزرگم _  از بعد دونستیم .بود مهربوب 

 .شمیم در به در من فوتش
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د همه به بار چندین  تا حداقل من کرد، فوت اگه که سی 

 ...نداد اهمیت کس هیچ ویل بمونم جااون سالگیم هیجده

 

ی  بود دشوار هم، بود گذشته او به چهآن کردن درک حن 

ی کرده تجربه او جای برسد چه  ...بایسر

 

 کردن؟ جوریاون چرا بودی، شونزاده خواهر خب_

 

 .داد تکان رس تاسف با و زد پوزخندی

 

، هم رو عزیزانت شهیم باعث پول !پول خاطر به_  بکشر

ون ی که انداخت  ی بی   !نیست چی  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۹۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :پرسیدم کنجکاوی با

 

ی بعدش_  شد؟چ 

 

 .کردن پیداشون و گشت  ی پدریم خانواده دنبال خودشون_

ی یه داییم  .کرد تحمیل بهشون ومن حضور جوراب 

 به این از کردیم، بزرگش ما سالگیش چهارده تا گفت 

 !خودتون با تونیم،نیم دیگه وبعدش

 

ت از ی چه بگویم؛ چه که بودم مانده حی   باید ...بزنم حرف 

 دادم؟یم اشتسیل

 .داشتم راستت  ی به حس چندین واحد آِنی در

، آن از ویل بود سوخته دلم  .بودم شده زده شگفت بیشی 

ی او  .داشت نیاز تمجید و تعریف به ترحم، از بیشی 
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ی ظاهری و قوی محکم، قدرآن بود توانسته طورچه  ب 

  باشد؟ داشته نقص

 

ی در  برای انسان عمر هایسال ترینحساس که نوجواب 

 نخواستنتش رس بر آمد،یم حساب به شخصیت تشکیل

 ...بود افتاده راه معرکه و دعوا

ی
 
 .رفتیم بت  ی از آدم غرور و نفس به اعتماد تمام طبیعتا

 

 آره؟ کرد، قبول ایرج بابا_

 

 .نداشت ایدیگه یچاره_

ی و گرفته قدرچه که یادمه خوب شوچهره  .بود ناراض 

ی رفتار هم بقیه  .نداشت  ی بهی 

 .بود نوردخت مامان نداشت، مشکیل باهام که کش تنها

 

 .بودم نشده قانع هنوز
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 اومد؟یم بدشون تو از چرا آخه_

ی که تو  ی پیششون حن 
 
 ...کردینیم زندگ

 

 موضوعات این به راجع کردن صحبت بود مشخص

 .بود شده کالفه و دادیم آزارش

 

  :گفت گرانهتوبیخ

 

 ...پرسیایم سوال خییل_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۹۵پارت#
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 از تربیش امکنجکاوی حال این با کشیدم، خجالت کیم

ی که بود آن  .بشوم هایمسوال خیالب 

 

ی  صحبت یادامه برای بتوانم که این برای اختیار،ب 

 .شد مظلومانه صدایم و لحن کنم، مجابش

 

 ...دهنیم جواب کش وسواالمی خونه تو آخه_

 

 .شد بلند جا از و داد تکان رسی

ون پنجره از  .کرد نگاه را بی 

 

 های آپارتمان جز به مقابلمان، یمنظره و بود تاریک هوا

یماشت  ی و طبقه چندین یم عبور بار یک لحظه هر که هاب 

 .نبود دیگری خاص چی  ی کردند،
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 کس هر .دادمنیم رو بهشون وقتهیچ خودمم من_

یم گارد بهش نسبت بشه، صمییم باهام کیم خواست

ی که داشت  ی خاض اخالقای .گرفتم ی هرچ   گذشت، بیشی 

ی  .بیام کنار باهاشون نتونستم بیشی 

ی همه خوانیم ی .کت  ی تحمیل آدم به وچ  ، چ 
 

ی بیک  چ 

، ی بپویسر ی کارچ   ...و بکن 

 بزرگ محیط همت  ی تو اول از که داداشت یا تو مثل ییک

ایط این پذیرش براتون شاید شدید،  ویل نبود سخت رسر

ی برای ی کردم،یم داشتم، دوست خودم هرکار که من   غی 

 درجه هشتاد و صد ومرفتارا و اخالقا بخوام بود ممکن

 .کنم عوض

ی یه دیدیم ومن دفعه هر خودت پدر همت  ی یم بهم گی 

 .داد

؟نیم نماز چرا   خوب 

ی؟نیم روزه چرا  گی 

 جوریه؟این موهات چرا

ی یه من موهای مدل واسه  .ببت  ی و بیا که انداخت راه دعواب 
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 ...غمگت  ی چشمانش و بود تلخ اشخنده اما خندید

 

ی_ ی یتیم وقن   گرگ باید .بگن زور بهت خوانیم همه بایسر

ی ی تا بایسر  .بیای بر پسشون از بتوب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۹۶پارت#

 

 

 بود؟ چه لحظه آن در احساسم

ی توصیف    ...ناشدب 

ی غم
 
 زد،یم حرف اشیتییم از که پرسی برای قلبم در بزرگ

 .بود نشسته
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ی به کار ...خالصه_  دیدن،یم ومن رسی هر که رسید جاب 

 .افتادیم راه دعوا بساط و بند

 .دادمیم وجوابشون آخه منم

 .نبودم خوری رسی تو آدم وقتهیچ

 و مامان یخونه برم داد پیشنهاد خان ایرج مدت یه بعد

ی بابام
 
 .کنم زندگ

 .دوم طبقه همون

 

ی_ ؟ االن تا موقع اون از یعن   تنهاب 

 

 .داد تکان مثبت نشانه به رسی

 

 واسه من یا شام یا ناهار برای بار دو روزی فقط آره،_

 آوردیم برام نوردخت مامان یا پایت  ی رفتمیم خوردن غذا

 .باال
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 ارتباطمون و اومد ترکم شد، شدید دردش پا که بعدش

 .حداقل به رسید

 .اومدمیم بر خودم نیازای پس از !بودم گرفته مودیپلم منم

 

ی شدنیم باورم
 
ی همت  ی به اشزندگ

 
 همهآن پس .باشد سادگ

ی  گرفت؟یم نشأت کجا از بود، رسش پشت که حرف 

 

سم نتوانستم  .نی 

 

 زیاده؟ حرف قدراین رست پشت چرا پس_

ی ی یهمه یعن  اب 
 الکیه؟ گنیم که چی  

 

ی و انداخت باال شانه  :گفت خیالب 

 

ی مگه_  !رسم؟ پشت گنیم چ 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۹۷پارت#

 

 

یحرف از شدنیم رویم  قدرشانچه نبود معلوم که هاب 

ی دروغ، قدرچه و بودند حقیقت  .بیاورم زبان به حرف 

 

ی_ ؟نیم خودت یعن   دوب 

 

 !وبعضیاش فقط_

 

ی کالفه  گوشم پشت بود، افتاده صورتم روی که موب 

 .انداختم
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ا خییل خب_ ی گفت  ییم مثال ...گنیم چی   ی قاچاقچ   !هسن 

ا این از و حرومه درآمدت میدونمچه یا  ...دیگه چی  

 .راستش نشدم قانع من

ی باهاشون خواست  ینیم چون فقط
 
، زندگ یم رفتار بد کن 

؟  کت  

 بردهیم سهیم و بوده خانواده این پرس پدرت، حال هر به

 .منال و مال همه این از

ی نظر از که ایخونه تو که طبیعیه  خودته، مال قانوب 

ی بخوای
 

ی زندگ  .کن 

ی قدراین که شدیم مگه  ...باشن منطق ب 

 

 .زد هایمحرف به پوزخندی

 

؟_  واقعا؟ نه، قاچاقچ 
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ی را آن شدیم که ایخنده .خندید باراین  شمار به عصن 

 .آورد

 .بدهد توضیچ تا ماندم منتظر

 

 که اینه خاطر به ش،همه !رسه؟یم ذهنشون به طورچه_

 .کنم دنبال بسته چشم رو اونا کار نخواستم

 !کت  ییم لطف بهم دارن کردن فکر

 .کن کار بازار تو بیا گفت  ی بهم گرفتم، که ودیپلمم

 رو داشت  ی زیادی تاکید تعمه شوهر هم تو، بابای هم 

 .مسئله این

 نظرشون زیر خواستمنیم ویل نبود، کردن کار با مشکلم

 .باشم

 تربیتم و بیارن بار ومن جوریاون اصطالح به خواستمنیم

 !خوانیم خودشون که کت  ی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۱۹۸پارت#

 

 

 کن؟ کار ما پیش بیا گفت  ییم چرا کردی فکر

لشون از ترسیدنیم  بار زیر وقتهیچ !شم خارج کنی 

 !کردم ومخود کار .نرفتم

 

ی_ ی یعن   کردی؟ کارچ 

 

ون سنگت  ی را نفسش  :گفت و داد بی 

 

ی حرفامون_   کنم؟ درست قهوه شد، طوالب 

 

 .خوردیم زیاد قهوه ظاهرا
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 دیده قهوه خوردن حال در را او هم قبال که یادآوردم به

 .بودم

 خواستمیم فقط دارم، مشکل قهوه طعم با که نگفتم

 .بزند حرف

 

 .باشه_

 

 مسلیط طرز به را کار این و شد کردن آماده مشغول

 .دادیم انجام

 

 :گفت حال همان در

 

 .باشم مستقل کامال خواستمیم_

 کردمیم شاگردی و کاریخرده رساغ رفتم بازار همون تو 

 !خوردنیم حرص هم اونا و مختلف هایمغازه تو
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی داشت، افت براشون  خونه تو خواست  ییم زور به حن 

 بهم کاری بقیه، برخالف نوردخت مامان ویل دارن نگهم

 .نداشت

ی   .ایستادم خودم پای روی که بود اومده خوششم حن 

 .بوده مادرم و پدر مال گفت و داد رو جااین کلید یواشیک

 چهار سه، بعد باالخره و کردم جمع لباس تیکه چهار منم

ون زدم جااون از سال  .بی 

ی حس  ...واقعا داشتم خوب 

 .داره وجهنم حکم برام آدماش و ساختمون اون

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۱۹۹پارت#

 

 

ی گذشت، که مدت یه  رسم از دست و شدن خیالمب 

 .برداشت  ی
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ی  .ذاشت  ییم رسم به رس ترکم دیگه برگشتم، وقن 

ی صورت به حداقلش  .کردننیم مخالفت کارام با علن 

 

 :گفت و ریخت فنجان در را قهوه

 

ی با_  خوری؟یم شکر و شی 

 

ین طورآن حتما  به را رسم پس شدیم خوردن قابل و ترشی 

 .دادم تکان تأیید

 

 چرا دارن، خصومت و مشکل باهات قدراین اگر خب_

 پیششون خواست  ییم و بری جااون از  نداشت  ی دوست بازم

؟  بموب 

 

یهمه کردن عادت چون_ ل رو چ   .کت  ی کنی 
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ی من از دور دورا دنیم ترجیح   کهاین تا باشن داشته خی 

 .بزنه غیبم کال

ی ، اذیت اگه و ندارم تعارف باهاشون دیدن که وقن   ول کت  

 .شد ترکم دخالتشون رم،یم و کنمیم

 

 .نوشیدم قهوه از کیم

ی وجود با طعمش و دادیم ایالعادهفوق بوی  شکر و شی 

 .نبود تلخ چندان

 

ی عجیبه،_  ...نیست یادم رو بحثا این از دونه یه حن 

ی  یم تدرباره که غریبه و عجیب حرفای یادمه که هرچ 

  .گفت  ی

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۰۰پارت#
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 داره البد گفت  ییم بیارن، در کارام از رس ذاشتمنیم چون_

 .کنهیم خالف

 

 .داد تکان تاسف با را رسش و زد ایخندهتک

 

 !مادرمه اصلیشون مشکل گذشته، اینا یهمه از_

 

ی_ ؟ یعن   چ 

 

ی_  زیادی شباهت هم ظاهری نظر از و پرسشم چون یعن 

 .آدنیم خوششون منم از دارم، بهش

 

 بعید من از .بودم خورده را قهوه کل آمدم، که خودم به

 !بود

 

ی مادرت با مشکلشون_  بوده؟ چ 
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 زیاد زدن حرف از که انگار و داد تنش به قویس و کش

 :گفت بارهیک باشد، شده خسته

 

ی_  چته؟ تو خیال،ب 

 

 .بود کرده عوض کامال را بحث

ی خییل اطالعات  کل داد،یم ادامه اگر و گرفتم او از خوب 

 .شدیم شفاف برایم گذشته اتفاقات

 .بود قلق بد کیم که حیف

 

ی ارصار  دیگر بود معلوم ظاهرش از که چرا نکردم، بیشی 

 .زندنیم حرف هم کلمه یک

 

 :گفتم و زدم راه آن به را خودم
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یم !من؟_  .نیست چی  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۰۱پارت#

 

ی پراز نگاه  .انداخت من به حرف 

ی» بگوید خواستیم انگار ی خودب   «!جان دخی 

 

ی_ ؟ قدرهمت  ی همیشه یعن   داغوب 

 

 «داغون؟» گفتیم من به

 !رودروایش و تعارف کیم از دری    غ

 

 چنت  ی نظرم به و نداشت مشکیل ظاهرم اما نبود کنارم آینه

ی ی صفن  یب   !بود انصاف 
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؟یم ومن_
 

 .خوبم هم خییل من گ

 

ی روی نیشخند  .زد اعصاب 

 ...بیاورد در را حرصم توانستیم بدجوری او

 

ی_  !کردی گریه ساعت چند زدیم داد چشات دیدمت، وقن 

 .بودی خودت تو و بود گرفته حالت انگار هم مدت تمام

، شکیل این عادی روزای ، وراستش خواینیم نیسن 
 

 بیک

 .نکن فرض احمق ومن حداقل

 

 :گفتم ناخودآگاه شد بلند که جا از

 

 کجا؟_
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 اشتباه من و خوبه حالت که هم تو اتاقم، تو برم خوامیم_

 !شدم متوجه

 

 .رفت و کشید را راهش

 .برود خواستنیم دلم اما چرا، دانستمنیم

 ...شکل این به نه حداقلش

 

 ...نکردی اشتبایه تو_

 

 بگویم؟ چه داشت توقع واقعا

 اما بود زده حرف اشگذشته از هم او که بود درست

ایط  .داشت فرق من رسر

 

 کننده ناراحت و عجیب قدریاون تو مشکالت راستش_

ی من که بود ی اسم شهنیم روم حن  ی وذهنم که چی    درگی 
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 بذارم خوردم، غصه خاطرش به ساعت چند و کرده

 ...مشکل

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۰۲پارت#

 

 

 

 تای یک و برد فرو اسپورتش شلوار جیب در را دستانش

 .داد باال را ابرویش

 

 کردی؟ کات پرست دوست با_

 

 !خال وسط بود زده دقیقا

 .ماندم مات باز،نیمه دهان با تعجب از
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 بود؟ فهمیده کجا از

 

 .خندید العملم عکس دیدن با

 از چشمانش و بود شده جالب برایش موضوع انگار

 .افتاد برق شیطنت

 

ی ببینم کن تعریف حاال خب_  شد؟چ 

 

 .بردارد رفتارش این از دست شاید تا رفتم ایغرهچشم

 

 !نکن جوریاین_

 

 جوری؟چه_
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ی تئاتر اومدی انگار_ عالقه مورد فیلم سینما اومدی یا ببین 

 .بشه پخش قراره ت

 

 .بشیند مقابلم تا کشید را صندیل و خندید باز

 

 !دیگه بگو_

 

وع کجا از دانستمنیم  .کنم رسر

 

 ....قبال دیدی رو اهورا_

 

 :گفت و پرید حرفم میان

 

 !قرتیه بچه همون_
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ی پدر چه فهمیدمنیم
 

 .داشت اهورا با کشتیک

 

ی_  !پوشهیم لباس روز مد طبق فقط نیست، قرب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۰۳پارت#

 

 

 !قرتیه آدیم همچت  ی من، نظر از_

 .بگو شوبقیه ...حاال کن ولش

 

ی   .شدم او با کردن بحث خیالب 

ی شناخت یک به داشتم تقریبا  رسیدمیم شخصیتش از کاف 

 .آمدنیم کوتاه دانستمیم و
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 توانستمنیم جورههیچ بود، این اهورا به راجع نظرش اگر 

 !کنم عوضش

وع پس   .کردم کردن، تعریف به رسر

 

ی در که زیادی خألهای و گفتم خودم از
 
 .داشتم زندگ

 کردم؟نیم را کار این من چرا بود، گفته خودش از که حاال

 

ی هیچ نداشت  ی از ...هایم محبت کمبود از  خانه در دوسن 

 هاینکردن حمایت و بابا توسط مکرر هایشدن توبیخ از

  .مامان

ی از
 
ی را وجودم تمام ناخواسته که ایافرسدگ  و کرده درگی 

ایط این از فرار برای اهورا انتخاب  !رسر

ی تا و جزئیات با را همه  تعریف شود، خشک زبانم که جاب 

 .کردم

 برای را بود آمده پیش چهآن دیگر باریک خواستمیم انگار

 .کنم مرور خودم
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 پیدا را کار ایراد و برریس را دیگران و خودم هایواکنش

 .کنم

 

ی لیوان  .داد هل من سمت به می  ی روی را آن و کرد پر آب 

 اشکایل بگوید و دهد امدلداری سالومه مثل بودم منتظر

 نگاه اما بکند کاری چنت  ی بود ممکن هرکس .ندارد

 :گفت و خاراند را اشچانه گرفت، من از را متفکرش

 

 !زدی گند_

 

 داشتم؟ توقیع چه .کشیدم آیه

 ...دیگر بود راستت  ی

 را هایمحرف یهمه و بود داده خرج به حوصله کههمت  ی

 .داشت شکر جای بود، داده گوش

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 ویل نداشت، اشکایل بودی زده گند خودت به فقط اگه_

ی خودت با هم رو دیگه ییک  !کردی درگی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۰۴پارت#

 

 

 ...دونمیم_

 

ی چاله از وخودت_  !چاه تو انداخن 

رو جلوی گنیم ویل ی جا هر از رص   همت  ی !منفعته بگی 

  !داره شکر جای اومدی، خودت به که

 

، مقابل روزی شدنیم باورم راستش ی پرس راستت    که عموب 

ی شکست از بود هاغریبه چونهم برایم  بزنم حرف امعشف 
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 راهکار خودش رک بیان با البته و تمسخر بدون او و

 !بگذارد جلویم

 

سم سوال یه_ ؟یم وراستش بی 
 

  گ

ی داشته تعارف خودت با کهاین بدون  !بایسر

 

 !سوایل؟ چه_

 

؟ دوست رو پرسه این واقعا تو_  داشن 

 

ی با .فهمیدمنیم سوایل چنت  ی پرسیدن از را منظورش  گیچ 

 :گفتم

 

 !معلومه خب_
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ی  :داد ادامه و گفت نچ 

 

ی که من نظر به_  .نداشن 

 یه چشم به آدم، اون به شاید که کردی فکر این به حاال تا

ی و کردی نگاه فرار راه ی دوست خودت که چی    رو داشن 

 !هست واقعا که آدیم اون نه داری، کنارت کردی تصور

ی ویل ی هرچ  ی اون دیدی گذشت، بیشی  یم تو که چی  

، وانتظارش واقعا و خوای  اون با آسمون تا زمت  ی داشن 

 !خورد ذوقت تو و کنهیم فرق شخص

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۰۵پارت#

 

ی چنت  ی .دادم تکان راست و چپ به را رسم  حقیقت چی  

 .نداشت
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 فرار راه دنبال که کنمنیم انکار من .نیست طوراین_

  ...اهورا ویل بودم،

 

ی خوامنیم که من !باشه_ ی ثابت بهم رو چی    .کن 

 

 توانستمنیم خاطر همت  ی به باشد؛ او با حق ترسیدمیم

ی   .کنم فکر هایشحرف به حن 

 

 .شدم بلند جا از که بودم من باراین

 

 .شده دیرم خییل خودمون؛ یخونه رمیم دیگه من_

 

 شدی؟ ناراحت_

 

 :گفتم بردارد، رسم از دست که این برای و دزدیدم چشم
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ی آرتا از من، قول از .نه_  .کن خدافیط 

 

 .افتاد راه رسم پشت

 

 .بود خوشمزه شام، برای ممنون_

 

 .زدم لبخند زحمتبه

 

 .اجازه با جان، نوش_

 

 لوا؟_

 

 .کردم نگاهش و کشیدم آیه
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 لحظه، آخرین تا او و کنم فرار دستش از خواستمیم من

 .گرفتیم حرف به مرا

 

 کردی، انتخاب بد که رسیدی نتیجه این به تهش اگه_

 .نکن اذیت وخودت

 .کت  ییم اشتباه همه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۰۶پارت#

 

 

 

یل اما کنم، فکر راستت  ی هایحرف به خواستمنیم  کنی 

 .نداشتم ذهنم روی

 

 دادم؟یم تشخیص باید طورچه
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 !داشتم؟ او به حش چه نبودم، اهورا عاشق اگر پس

 

ی حد به رساندم خانه به تررسی    ع هرچه را خودم  دیر کاف 

 .بدهم پس جواب بودم مجبور و کرده

 

ی چند باید کردم خیال  .شوم پیچسوال ساعن 

 !بود یمانخانه شمیم بودم؛ آورده شانس اما

 

ایط مامان او، لطف به ی رسر  .نداشت بازجوب 

 

 .نکردم پیدایش اما گشتم فرهاد دنبال و کردم سالیم

 

 کجاست؟ کنکوه فرهاد پس _

 

 .آمد اتاق داخل به همراهم و خندید
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .تنهام ماموریت، رفته نیستش_

 

 تو وگرنه شده پیدات جااین همینه واسه پس آهان،_

ینیم دل شوهرت از عادی حالت  خوردی؟ شام !کن 

 

 .بودم مامانت مهمون .آره _

؟  توچ 

 

 .پیشم بشت  ی بیا خوردم، منم _

 

 .نشست تخت روی کنارم و داد تکان رسی

 

 .زده حرف آرتا با گفتیم بود خوشحال خییل مامانت _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .جریانم در آره، _

 

 .کرد دعوت شام ومن و زد زنگ ذوقش از_

 .تنهام دونستیم

ی آرتا و بابات یرابطه  نشده؟ بهی 

 

ی با و کشیدم آیه
 

 :گفتم خستیک

 

 .ذارهنیم پیش پا غده، که بابام !نه_

 .بشه جدا خوادیم فعال گهیم و دلخوره هم آرتا

 

ی و بحث عادیه که هاخانواده بت  ی حاال _  .بیاد پیش درگی 

ییم ی آروم وداداشت توب  ه؟ سخت زیاد تا کن   نگی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۲۰۷پارت#

 

 

 

 .شمیم تونمنیم نه، _

 .نبود عادی بحثشون اوال چون

 !کرد بلند دست روش بابا

ی اون به پرس گ آخه 
 
  زنه؟یم رو گندگ

ی بعدم  بذاره پیش پا باید شکونده، وغرورش جوریاین وقن 

ی منت و  نه؟ یا کنه کشر

 ...انگار نه انگار اصال بابا ویل

داره و ظاهرسازیه همش دونمیم البته ی مامان خی   پیگی 

 !آرهنیم خودش روی به فقط ببینش، قراره و آرتاست

 

ی  :کرد زمزمه لب زیر و گفت نچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...بابا ای _

 

 .خونه این به برگرده ندارم دوست خودم من تازه _

 

 :پرسید تعجب با

 

 چرا؟ _

 

 بودم، ترراحت و بود کنارم همش جوریاون کهاین با _

ی تو پول خاطر به و بشه مستقل بتونه دمیم ترجیح  یا جین 

ا این و خونه  .نکت  ی دخالت زندگیش تو یه بقیه چی  

 

ی انشاهللا _ ه هرچ   راستینه؟ پیش هنوز بیاد، پیش خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یه شمیم .آره _  بگم؟ چی  

 

 .بگو جانم، _

 

 .مخسته خییل ...شدم گیج خییل من _

 

 .کردمیم نگرانش هایمحرف با داشتم ظاهرا

 

ی _  مگه؟ شده چ 

 

 .رسیدیم ذهن از دور خییل برام که کردم کاری یه امروز_

 .بربیام پسش از وقتهیچ کردمنیم فکر 

 

ی مگه _  کردی؟ کارچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی به کردم فکر قبل ساعت چند به  صندیل و شاپکاف 

ی به مقابلم،  قول به یا و بود پوشخوش همیشه که اهوراب 

، ی بچه راستت    !قرب 

ی جواب به  ...اهورا کردن طرد به دادم، که منف 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۰۸پارت#

 

 

 و داره مشکل گفتم بهش خوامش،نیم گفتم اهورا به _

ه  !کنه درمان بره بهی 

 

 باال ابروانش و نکرده باور را حرفم هنوز انگار تعجب از

 .بودند پریده

 

 ُرک؟ قدر همت  ی _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 شهیم شخالصه اما زدم، حرف باهاش خییل !آره _

 .گفتم بهت که همون

 

 .شدی ناراحت خییل حتما ...عزیزم _

 

ی وقت که بودم من فقط دانمنیم  مهربان کش اگر ناراحن 

ی کرد،یم برخورد  طورهمت  ی هم بقیه یا شدمیم تراحساساب 

 ...بودند

 .آورد فشار گلویم به بغض بود، که هرچه

 

 .کردم گریه و رفتم راه خیابون تو خودم برای یه ...خییل _

ی چندساعت، بعد  چشمام و نداشت جون دیگه پاهام وقن 

 .شدم آروم کمیه بود، نمونده اشیک براش دیگه

 .پیشش رفتم زد، زنگ که آرتا دیگه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .انداخت دورم دست و کرد ترکم من با را اشفاصله

 .کند بغلم کامل کشیدیم خجالت انگار

 .زیاد خییل نه اما بودیم، صمییم تقریبا کردمیم درکش

 

 .گذاشتم اششانه روی رس

 

 گذشت؟ خوش _

 

 رو مطلق آرامش جاهیچ که جاستاین مشکل .نبود بد _

 .کنم پیدا تونمنیم

ی جوری یه جااین ی شم،یم عصن   بخاطر آرتام پیش وقن 

م دیگه جور یه مشکالتش  .درگی 

ی
 
ی زندگ  .بستبن به رسید که خودمم عاطف 

 

 .نگو جوری این _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟ ناامید خواییم االن همت  ی از سالته چند مگه  بایسر

ی دوران اصال  که همینه برای چیه؟ واسه پس دوسن 

ی پیدا شناخت  .مقابلت طرف از کن 

ی  .نه یا خورینیم دیگههم درد به ببین 

ی خب  احتما و نداری آرامش آدم، این کنار دیدی وقن 

ی آینده
 

ین داشت، نخواهید قشنیک ی تصمیم بهی   بوده جداب 

 ...دیگه

ی زنندهآسیب ی رابطه یه تو ی که موندی،یم باف   !بشه؟ چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۰۹پارت#

 

 

یه چرا دونمنیم فقط وحرفات دارم قبول خودمم _

 ...جوریم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !جوری؟ چه _

 

 :گفتم مغموم

 

 ...شدم تنها _

 

ی لحن با و کرد ناز را موهایم  :داد جواب مهرباب 

 

ی باورکن_  .نیست بد اونقدرم تنهاب 

 

 شمیم؟ _

 

 جونم؟ _

 

 فرهادی؟ عاشق تو _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 نقش لبخند توانستمیم اما دیدم،نیم را اش چهره کهاین با

 .کنم حس را هایشلب روی یبسته

 

 !معلومه _

 

ی عالئم _  چیه؟ عاشف 

 

 :گفت و خندید گیج

 

ی _ ؟ یعن   چ 

 

 نه؟ یا بودم اهورا عاشق بدونم خوامیم _

 

ی _ ؟نیم هنوز یعن   دوب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ویل عاشقشم که بودم مطمت  ی تقریبا عرص همت  ی تا _

 ...االن

 

 ...بدم توضیح واحساسم برات چطوری دونمنیم ...خب_

ی ارتباط  رفته که قبل یدفعه مثال عمیقه خییل ما بت  ی قلن 

 زیادی خییل یدلشوره بود؛ ظهر دمای دم ماموریت بود

 .گرفتم

 ...بود چشمم جلوی فرهاد همش

ی   نبوده بیخود مدلشوره شدم متوجه زدم، زنگ بهش وقن 

 .کردن تصادف دیگه ماشت  ی یه با همکاراش و خودش و

ی نه؟ یا هست یادت دونمنیم  باند با ودستش برگشت وقن 

 .بود بسته

ی و تیپ و ظاهر تو دونمیم کهاین با  مایل، وضعیت حن 

ی نفر هزاران ممکنه  نظرم از اما باشن، هم فرهاد از بهی 

ین و ترینجذاب اون  !دنیاست مرد بهی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۱۰پارت#

 

 

ی اون انگار بگم، بخوام خالصه خییل  .وجودمه از جزب 

 .شهیم بد حالم منم بشه، مریض اگه 

 ببینیم، رو دیگه هم ویل باشیم، داشته بدی روز یه اگه 

 .شهیم عوض مونروحیه

  ...ایموابسته دیگههمبه خییل

ی
ا
ی تونمنیم اصل

 
ی رو فرهاد بدون زندگ  انگار کنم تصور حن 

 !بوده من با اولش همون از

 

 تواندیم کردمیم حس و بود جالب برایم شمیم هایحرف

 .کند کمک هم من به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

وع رسعت به ذهنم  و احساسات تمام .کرد پردازش به رسر

خاطره بت  ی از و کردم مرور را اهورا به نسبت عواطفم

 .آوردم یاد به را ترینشانرمانتیک هایمان،

 

ی چنت  ی اهورا با رابطه زمان در ایلحظه هیچ
 

 و وابستیک

ی  .نداشت وجود من در اشتیاف 

 

ی_   پرسیدی؟ که شد چ 

 

  .اهورا و خودم یرابطه با کنم مقایسه خواستم_

 

 رسیدی؟ هم اینتیجه به_

 

ینتیجه و زدن حرف برای  .داشتم تردید گی 

  .بیاورمش زبان به نداشتم دوست انگار
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  .شمیم شدم گیج خییل من_

 

  عزیزم؟ چرا_

 

ییم_ ی امشب راستت  ی دوب   گفت؟ بهم چ 

  

؟_   راستت  

 

ی آره_  .اومد بعدش اونم آرتا، دیدن رفتم وقن 

 

  زدی؟ حرف باهاش پرست دوست درباره_

 

 هیچ که راستت  ی با کرد نیم باور و بود شده شوکه انگار

 شخض یمسئله چنت  ی به راجع نبودیم، صمییم کداممان

  .کنم صحبت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی نفهمیدم اصال_  خودم به که یهو شه؟یم باورت شد چ 

ی همه دیدم اومدم،  ...کردم تعریف براش رو چ 

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۱۱پارت#

 

 

 

 خب؟ اوه_

 

ی ماجرای از برایش
 
ی راستت  ی زندگ  از قسمت آن و نزدم حرف 

ی   .گرفتم فاکتور بودم، گذرانده که را شن 

 

ی و دارم پرس دوست دونستیم قبل از خودش_ ی حن   اتفاف 

 شمیم؟ ..بودش دیده هم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 جانم؟_

 

ی از_ ون، اومدم شخونه از وقن  ی یه به دارم بی   دیگه چی  

  .کنم یم فکر

 

؟_  چ 

 

 و ترسیدمیم آدم این از الیک عمر یه من، حداقلش ...ما_

 .کردمیم قضاوت

 !ترسمنیم ازش دیگه من و خوبیه آدم

 

 ...نرو تند زیادی دیگه حاال_

 

 !گمیم راست کن باور_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 داشته آمد و رفت باهاش هم فرهاد و تو اگه مطمئنا

 !رسید یم من حرف به باشید،

 

 !ترسناکه تصورشم_

ی فرهاد بابای و مامان  چه بشنون؛ واسمش خواننیم حن 

 !ارتباطیم در باهاش بفهمن که این به برسه

 

 !کنهیم اشتباه عمه_

ی کاش  حداقل زنه،یم حروم و حالل از حرف قدراین وقن 

 هم شکست  ی دل و زدن الیک تهمت که باشه یادش اینم

 !گناهه

  

 .شده معذب کیم کردم احساس .نگرفت را حرفم دنباله

 در داد یم ترجیح و بود مادرشوهرش عمه حال هر به

  .کند سکوت مواقیع چنت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی_ ی بهت راستت  ی نگفن   گفت؟ چ 

 

 .نکردم ارصاری هم من و کرد عوض را بحث

 

ی و او شانخود تا 
 
 هیچ من حرف دیدند، نیم را اشزندگ

ی   .کردند نیم باور را آن و نداشت ارزیسر

 

 !نداشتم دوست رو اهورا هم اول از شاید گفت_ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۱۲پارت#

 

 

 

ی تو_ ؟ چ    گفن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کردم فکر امزدهشتاب رفتار به

 

 ...ویل نرفتم بار زیر ...من_

  

  آره؟ افتادی، شک به االن ویل_

 

 .بلعیدم صدا پر را دهانم آب

 ...نه یا راستت  ی کند لعنتت خدا بگویم دانستمنیم

 

 .بودیم خوب خییل هم با ما من_

ی بدمون روزهای البته
 
ا ی خییل اخی   ...شد بیشی 

 

 .نیست بودن عاشق برای ایکننده قانع دلیل کهاین ویل_

 پرسیدی؟ فرهاد و من بت  ی یرابطه از همت  ی واسه 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

   

 .برداشتم اششانه روی از را رسم کالفه

 

ی تو که حش این از کدوم هیچ من_  اهورا، به رو گفن 

 .نداشتم شدت این به حداقل

 .نیستم مطمت  ی االن ویل عاشقشم کردمیم فکر 

 !مدت؟این داشتم حش چه پس نبودم، عاشقش اگه

 

 حوصله با و آرام مدت تمام توانستیم طورچه دانم نیم

  .باشد

 

ی که سنگ جونت، از دور عزیزم خب_  .نیسن 

 !داری احساس

 وابسته بهش و شده نزدیک بهت که بود پرسی اولت  ی

 .شدی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بهش احسایس چه بگم مطمت  ی تونمنیم من  این و داشن 

یه  هم خییل ویل بریس نتیجه به خودت باید که چی  

  .نداره اهمیت

 

 .کردم نگاهش منتظر

  .کردیم آرامم هایشحرف

 

ین کردی احساس که کردی کاری تو_  .انتخابه بهی 

ون  !نداشت برات ایفایده هیچ که ایرابطه از اومدن بی 

 

 ...شمیم چشمم جلوی آدیم اهورا چهره شهمه_

  .شکسته دلش کنم یم احساس

 

ی بشکنه دلش عزیزم_  آینده دیگه وقت چند که اینه از بهی 

ی یه آرامش و
 
ید دیگه هم از رو خوب زندگ  .بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ه بشید جدا هم از عشق احساس با االن  ی تا بهی   که وقن 

 متنفرید؟ هم از

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۱۳پارت#

 

 

ی نظر به هایشحرف  .آمدیم منطف 

ی برای را مغزم توانستمیم کاش فقط   کنم خاموش ساعاب 

 .شوم راحت کیم تا

  

  .کنهیم درد رسم_

 

ی باید_ ی روز .بخواب  ی رس پشت رو سخن   .گذاشن 

  بیارم؟ قرص یه برات خواییم داری، درد خییل اگه

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی خییل پیشنهاد   .بود خوب 

 

  .مریس باشه،_

 

ون اتاق از و شد بلند جا از   .رفت بی 

  .کند پیچشسوال مامان ترسیدمیم

 پیدایش بعد لحظه چند اما داشت زیاد هاعادت این از

 .شد

 

ی مامانم_ سید؟ چی    نی 

 

  .خندید شناختم،یم را مادرم دقیق طورآن که این از

 

 .خوامیم خودم برای گفتم ...اتفاقا چرا_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  .گرفتم او از را قرص و کردم تشکری 

 

  .ازت ممنونم_

 

  .نداره حرفارو این که آوردن قرص یه .کنمیم خواهش_

 

 .نیست اون بابت فقط منظورم_

ی حوصله با که همت  ی ی و نشسن   کردی، تحمل وهامپرحرف 

  .خیلیه

 

 :گفت مهربانش لحن همان با

 

ی دوست تو .حرفیه چه این عزیزم_  به دادن گوش و من 

ین دیگه،هم دالی و درد  هم برای دوستا که کاریه کمی 

 .دنیم انجام

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی وقت هر پس _ ، غیبت شوهرت مادر از خواسن  یم کن 

ی ی حساب من روی توب   .کن 

 

ی شب گفت  ی از بعد و خندید ون اتاقم از بخی    .رفت بی 

 

 .بستم را چشمانم و کشیدم دراز تخت روی

 .شد خواب گرم چشمانم رفتهرفته

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۱۴پارت#

 

 راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ارصارهای توانستمیم ی و مرتض  خانه به رفت  ی برای را یحن 

م نادیده شان   .نه را مادرشان تماس اما بگی 

 

ی کردمیم مقاومت طورچه  پرمحبتش و گرم صدای با وقن 

ی از یب    کرد؟یم گله اممعرفن 

 

ی را در  .کرد باز برایم یحن 

  

  .زدیم نفس نفس .بود دویده انگار

 

  .راستت  ی داداش اومدی خوش_

 

  در؟ دم تا اومدی خودت چرا .ممنون_

 

 ویل پیچهیم زنگ صدای فقط شده؛ خراب آیفونمون_

ی  .کنهنیم باز زنیم،یم رو دکمه وقن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی معطل که اومدم بدو بدو  .نشر

  

  .شدیم خانه وارد و گذشتیم حیاط از دیگریک با

 

ی_ است این کردن درست خوراکش که مرتض    .چی  

 

 روز چند بعد هربار ویل کرده درستش چنددفعه اتفاقا_

 ...چیه ایرادش دونمنیم .افتهیم کار از دوباره

ی کال .خرهیم وتصویریش دونه یه گفت داداش  این خیال ب 

  .بشیم باید ییک

 

ی  .بودند منتظرم و ایستاده خانوم مریم و مرتض 

  .کردم سالم شانجفت به هایمکفش درآوردن حت  ی در 

 

  .اومدی باالخره عجب چه .پرسم اومدی خوش_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .شد یم رو و زیر دلم خواند، یم پرسش مرا که بار هر

ی چه با بود، زنده هنوز مادرم اگر کردمیم فکر خود با  لحن 

 زد؟یم صدایم

 زبان به را نامم فقط هم شاید یا عزیزم؟ پرسم؟ گفتیم 

  .آوردیم

ی   ...بود زنده اگر بود؟ مهربان قدراین هم او یعن 

 

ی دست ون فکر از آمد جلو که مرتض   .آمدم بی 

 .رفتیم اتاقش سمت به و دادم دست او به

ی  .آمد رسمان پشت هم یحن 

 برادرش اگر البته باشد ما جمع در داشت دوست همیشه

 !گذاشتیم

 

 نشونت داری دوست باحاله خییل کردم؛ دانلود بازی یه_

 بدم؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۱۵پارت#

 

 

ی_   هست؟ چ 

 

ون را موبایل  :گفت باهیجان  و آورد بی 

 

اندازیه .داداش خفنه خییل_  !تی 

ی باید
 
نت با حتما ی بازی اینی  ، اگه .باهاش کن   برات خواسن 

 .سازمیم اکانتم گوشیت روی ریزمیم

 .کنیم بازی تونیمیم باهم بعد

یم ناشناخته رسزمت  ی یه وارد ما تیم که جوریهاین بازیشم

ات باید و شه ای همه کال و تجهی    داخل بخور درد به چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یم کنیم جمع را شهر  هنوز آدم رسی یه داخلش ویل بی 

  .جااون از کت  ییم محافظت که نزنده

ی و بکشیمشون باید ما  فرار بعدشم و برداریم بینیمیم هرچ 

 .کنیم

 

ی_   بشیم؟ دزد یعن 

 

 :داد توضیح باجدیت و بود گرفته جدی را سوالم

 

 .متفاوتن ها نقش_

ی
ا
ییم مثل ی محافظ توب  ی اگر بایسر  .خواسن 

 به اونا نکنیم، کارو این اگه ویل دزدیمیم که درسته بعدشم

 .کت  ییم حمله ما

 

ی  کالفه بود دادن گوش حال در مدت تمام که مرتض 

  .کرد قطع را حرفش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

است؟ این اهل آخه راستت  ی _  چی  

، برو
 
 .ببند رست پشت دارم لطفا

 

 :گفت آرام و برگرداند جیبش به را موبایل

 

  «چشم»  

 

 .کند ناراحتش نداشتم دوست

 را کارها این حوصله اصال .نبودم بازی نوع هیچ اهل

  .زدیم ذوقش توی نباید ویل نداشتم

 

  .کنیمیم بازی دست یه بعدا_

 

ون اتاق از و خندید   .رفت بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 من به نگایهنیم ببندد را در کهاین از قبل آخر یلحظه

 .انداخت

  .مانمیم حرفم پای شود مطمت  ی خواستیم انگار

  .شود راحت خیالش تا زدم چشمیک برایش

 

ییم همش چرا_  ذوقش؟ توی زب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۱۶پارت#

 

 

  .کرد نگاهم چپ چپ

 

ی اندازه به مامان_   .نکن بدترش دیگه تو کرده؛ لوسش کاف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی_ ی یحن 
ا
  .نیست لوس اصل

 

ی_   .نیومده بار ما جامعه مناسب اصال هست، که هرچ 

 

 .مهربونه و پاک_

  .شهیم پیدا مشخصات این با آدیم ترکم دیگه

 

 !همینه ضعفش نقطه دقیقا_

ی خوب ذات وصداقت گرگن؛ همه دیگه االن  چند سیچ 

  داداش؟

 

ی_   .بخوره گول راحت کنمنیم فکر باهوشه یحن 

 

  .داد تکان تاسف با را رسش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...براش ترسمیم دونم،نیم_

ی حاال   .خیالب 

؟ مرد دینیم تلفن جواب چرا   حساب 

  

 .دیگه تونمنیم حتما_

ییم زنگ موقع بد    .زب 

 

 !عجب_

ی بعد ییم وقن  ی زنگ یه نباید گرفتم، تماس بین  ی بزب   ببین 

  داشتم؟ چیکارت

 

 ایاضافه وقت هیچ روزها این اما کند گله داشت حق

 .نداشتم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی خییل شلوغه، رسم کن باور_   .بوتیکم انداخت  ی راه درگی 

 

ی ویل کنم کمکت دارم دوست_  .ستتجربهکم یحن 

ی رو مغازه نیست بلد   .بگردونه تنهاب 

  

  .آمیم بر پسش از خودم_

 

؟یم بازش گ دقیقا .زنمیم رس یه_  کن 

  

ی_
ا
  .فردا احتمال

 

 گرفته نظر در استخدام برای را کش چه گفتمیم باید

  .بودم

 

ی_   .کردم جور خودم هم فروشنده راسن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت باتعجب

 

؟ _
 
 کردی؟ پیداش طوریچه جدا

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۱۷پارت#

 

 

  .بود آشنا آره_

 .گفتمیم را کش چه که بزند حدس توانستنیم هنوز

 

؟یم رو گ آشنا؟_
 
  گ

 

 ...آرتا_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی اخم و شناختش رسعت به   .کرد غلییط 

 

 واسمون قراره تپرورده تن و خورمفت عموی پرس_

 بفروشه؟ لباس

 

 :کرد غرولند حرص از پر و زد پوزخندی

 

ی اون ترکیب شد عایل_  از کیم دست که تو با عرضهب 

 !عالیه خییل نداری، ابوالهول یمجسمه

ی قشنگ  یه هرچ   !پرونیدیم مشی 

 

 .بود گرفته امخنده وضعیت این در چرا دانمنیم 

 

 .هست حواسم نه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  !ونیشت ببند _

 

ی امخنده  .شد بیشی 

  

 :گفتم حال همان در

 

 .هست خودمم رسمایه نیست؛ که تو پول فقط_

 !که کنم بدبخت وخودم تونمنیم

  .کنمیم اخراجش نیست، کار اهل دیدم اگه

 

، کاری همچت  ی یعرضه اگه تو_ یم تخونه از داشن 

ون نداختیش   .بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ونش خواستمیم اگه_ ی کار کنم، بی   خودم ویل نبود سخن 

 !نخواستم

 

 بود نکرده درک انگار مرا حرف

 

 شدی؟ ابروش و چشم عاشق چرا؟_

 

 .رفتم فرو فکر به اما من بود پرسیده تمسخر با او

 

ی عجیبیه حس_  .مرتض 

ی هفته سه دو، این تو یم سالم بهم ییک و خونه رمیم وقن 

  .خورم یم جا کنه،

 داره ییک و نیستم تنها نشده باورم هنوز خودمم انگار

ی باهام
 
ی جز به .کنهیم زندگ  رس بهم اومدییم که وقتاب 

،   .بودم تنها خودم فقط خونه تو همیشه بزب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تعریف خاطره هم وقتا یه ببینیم، فوتبال هم با زنهیم صدا

 ...کنهیم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۱۸پارت#

 

 

 

ی هایشیطنت از
 

 .لوا و خودش بچیک

یسخت مسافرتاشون، از  ...پدرش گی 

  

  بخوری؟ حرست آدیم خوشت_

 

 !نیستم تنها که آدیم خوشم ویل نه،_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  .داد تکان تاسف با را رسش

 

ی دونمنیم_  .بهت بگم چ 

،یم وخودت کار صورت هر در که تو   به وای فقط کن 

  .بره در کار زیر از پرسه که حالت

 

ی خواستم  .شد باز در که بزنم حرف 

ی   :گفت و انداخت من به نگایه یحن 

 

 رس بیایید کنم صداتون گفت مامان .شده آماده ناهار_

  .سفره

 

ون اتاق از داشت قصد ی که برود بی   را جلویش مرتض 

  .گرفت

 

ی_
ا
  قهری؟ مثل

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 فقط شدم بزرگ وقته خییل کنم؟ قهر که مبچه مگه !نه_

ییم بچه ومن هنوز تو که جاستاین مشکل   !بین 

 

ی نداد فرصت ی مرتض    .شد دور و بزند حرف 

 

 !شدن عجیب قدرچه نوجوونا_

  

 بود، مانده مبهوت هنوز که او کنار و شدم بلند جا از

  .گذشتم

 

ی آپدیت باید وخودت_   !رفیق کن 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هزارم بار برای و کرد جا به جا دیگر باریک را مانکن

 :پرسید

 

ی جااین جاش نظرت به_   نیست؟ بهی 

 

 وجاش یه چرا .نرو ور باهاش قدراین .خوبه هم خییل _

؟یم عوض   کن 

 

 قرار و آرام و بود شده آتش روی اسپند شبیه صبح از

 .نداشت

ی گذاشتیم، پا که بوتیک به ی شدت اشقراریب   بیشی 

 .گرفت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۱۹پارت#

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی و مالید هم به را دستش   .خندید عصن 

 

س کم یک_ ی .نه دارم اسی   باشم، صادق بخوام ...یعن 

س خییل   !دارم اسی 

 

 .کردمنیم درکش

 

س_ ؟ برای اسی    چ 

 

ت با باشم، زده را ممکن حرف ترینعجیب که انگار  حی 

 :گفت

 

 زمینه تو من رسیم یتجربه اولت  ی این معلومه، خب_

  .لباسه فروش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی و رسیم فروخت  ی لباس_   مگه؟ داره رسیم غی 

 

ی
 
 .بودم کرده کور را ذوقش ظاهرا

  .کرد مخالفت درهم هایاخم با

 

ی قدرچه_ ی ب  ون بری دیگه بار یه شهیم .تو ذوف   نقش بی 

ی ؟ بازی رو مشی   کن 

  

 !خندهیم بهمون ببینتمون هرگ !نه_

ی کنم بازی نقش نیستم بلد من  ی کن صی   واقیع مشی 

  .بیاد

 

 داره؟ فایده چه آخه جوریاون_

  .برسم نظر به ایحرفه و باشم مسلط خوامیم
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ی کردم باز دهان  .نداد مجال اما بزنم حرف 

 

ی وحالم بخوای دیگه بار یه_  ی و بگی 
 

 فروخت  ی لباس بیک

س همه این  نیست پیچیده اصال فروخت  ی لباس نداره، اسی 

  !دیگه برو !تو نه من، نه حرفا، این و

 

ون را نفسم کالفه  ون مغازه از و کردم فوت بی   .رفتم بی 

  .شدم وارد مکث لحظه چند از بعد و ایستادم در دم 

 

ی
ا
ی مثل ی را من داشت سیع او و بودم مشی    .کند راهنماب 

 

  کنم؟ کمکتون تونمیم اومدید خوش سالم_

 

ی انگار که بود رفته فرو نقش در جدی آنقدر
 
نیم مرا واقعا

  .شناخت
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  .گرفتم بود، گرفت  ی شکل حال در که ایخنده جلوی

 

 .خواستمیم شلوارجت  ی بله_

 ببینم؟ جدیدو هایمدل تونمیم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۲۰پارت#

 

 

 لوا

 

 

 داشتم دوست .بود بوتیک افتتاح و آرتا روزکاری اولت  ی

 .بودم گرفته گل برایش خاطر همت  ی به و کنم سوپرایزش
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ی که طورهمان
ا
 و بزرگ خییل پاساژ گفت، راستت  ی قبل

ی   .بود شلویع 

 

 دقیق آدرس آن در که آرتا پیام و موبایل به دیگری نگاه

 .انداختم بود، داده

 

ی یمغازه مقابل بعد، دقیقه چند 
 
  .بودم ایستاده بزرگ

  .ببینم را داخل بتوانم شد یم باعث آن ایشیشه در

 

 .بودند داخل دویشان هر

ی
 
ی داشت سیع آرتا ظاهرا  .بدهد راستت  ی به را چی  

ی 
 
  کردم؟یم اشتباه من یا فروخت یم لباس داشته واقعا

 

ی احساس لحظه یک برای  خودم روی را کش نگاه سنگین 

 .کردم حس
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 .نبود به روی کش توجه اما چرخاندم اطراف به را رسم 

  .شدم وارد و دادم تکان رسی

 

ی شلوار آرتا ون که جین   در خود جای به را بود آورده بی 

  .کرد سالم و برگرداند قفسه

 

  .بود شده خوشحال من دیدن از انگار راستت  ی

 

 .کرد دیوونم کن گرم وداداشت رس کم یه !خداروشکر_

ی نقش دارم ساعته یه   !کنمیم بازی را مشی 

 

 .گرفت ام خنده ناخودآگاه

ی .بود جالب موقعیت آن در راستت  ی تصور
 
ی زمان ظاهرا  تاثی 

 .بودند شده ترنزدیک دیگرهم به و گذاشته را خودش
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی تا دو چرا؟ نقش_  کم کم خودش بیاد، که واقیع مشی 

ی تا چند صبح از .افتهیم راه   داشتید؟ مشی 

 

، زده بادکنک به سوزن که انگار  .رفتند وا دو هر بایسر

  

 :پرسیدم تعجب با

 

ی _
 
  نداشتید؟ واقعا

 

ی شازده که داشتیم دوتا چرا_  خودم و بود دستشوب 

 !انداختم راهشون

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۲۱پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  نیست؟ کم دوتا_

 

ی چرا دونمنیم .افتضاحه_  !شهنیم پیدا مشی 

 

ی خواستمنیم  .شود بیکار برادرم نشده، هیچ 

، از    .کردمیم فکر هم راستت  ی به ناخودآگاه طرف 

 

ی باید شاید_ ی تبلیغات بیشی    ...کن 

 

 .خاراند را رسش و کشید آیه

  

ی دونمنیم دیگه واال_   .کنم کارچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی حضور حت  ی همان در  صحبتمان بت  ی وقفه باعث مشی 

  .شد

 

 .زدیم زل آرتا به و چرخیدیم هردو

 .رسیدیم زدهوحشت  نظر به 

ی
 
  .بود پریده هم رنگش که خصوصا

 

  !اومدید خوش سالم...س_

 

یم نگاه بوتیک به کنجکاوی با و بود ساله یس حدودا مرد

  .کرد

 

 درسته؟ اومدید تازه شما سالم_

  .دیروز تا بود خایل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

وع امروز بله،_  .کردیم کار به رسر

  خواید؟یم خودتون برای هست؟ نظرتون مد خاض چی  ی

 

 :گفت و خندید مرد

 .چراغیتونمهم کنم خرید نیومدم من _

  .بغیل مغازه 

 

 :داد ادامه و خندید .کشیدیم آیه همزمان سه هر

 

ی کفش همت  ی _ ی فرویسر   .روبروب 

ی کمیک، اگه   .نکنید تعارف داشتید، الزم چی  

 

شده چفت هم به هایدندان میان از زحمت به راستت  ی

 :گفت اش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  .ممنون _

 

 خایل .خودم یمغازه برگردم من .کنمیم خواهش_

  .بکنم  سالیم یه تا گذاشتمش

ی ی اگه ...راسن  ی .نشید ناراحت کمه مشی 
ا
 روز چند این کل

 .وضعه همت  ی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۲۲پارت#

 

 

  .شهیم درست دیگه روز چهار سه، تا مسافرتن مردم

 

ی چه دانستنیم و رفت   .برداشت دوشمان روی از وزب 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت بود شده راحت خیالش کیم که آرتا

 

ی شکر رو خدا خب _
 
  .نیست بد هم قدرااون اوضاع ظاهرا

 

 یا کنم مطرح را آن دانستمنیم بود رسیده ذهنم به فکری

 .نه

 در دارم قصد کند خیال و شود ناراحت راستت  ی ترسیدمیم

 .کنم دخالت کارش

  .کنم سکوت فعال دادم ترجیح 

 

 :پرسیدم و رفتم آرتا کنار

 

؟ _   خوب 

 

ی آره_
 
م واقعا  فکر ویل رسهیم نظر به مسخره دونمیم .بهی 

  .دمیم انجام مفیدی کار دارم کنمیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  مسخره؟ چرا_

 

ی صبح از آخه_
 
ی تقریبا نیم که جوریاین خب ویل کارمب 

 ...مونه

ی
ا
 روز چند این از بعد ویل بودم بابا آویزون همش قبل

ی تعطییل،
ا
  .شهیم خوب اوضاع احتمال

 

ی_
ا
  نیست؟ موقع بد کردید؟ باز االن چرا اصل

 

 قدراین دیگه کردنیم فکر البته .گفت راستت  ی خود_

 اگر شنبه از که بندازه راهم کم یه خواستیم باشه خلوت

و همه بتونم خودم نبود خودش هم   .کنم هندل چی  

 

ی کار .مطمئنم .آیبریم پسش از تو_   .نیست سخن 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 دلگریم به قدرچه که شوم متوجه توانستمیم نگاهش از

 :گفت و گرفت را دستم داشت نیاز

 

ی چه _   خونه؟ از خی 

 

ی خودت که مامان از_   .ارتباطید در هم با و داری خی 

 

  .همش زنهیم زنگ آره_ 

 

 بابا ویل_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۲۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟ _  باباچ 

 

ی را فکرش خواستمنیم  .کنم درگی 

ی  :پرسید باز ندادم، که جواب 

 

؟ بابا لوا، _  چ 

 

 ...خونه بیای که خوادیم _

 

 .گرفت چشم من از و زد پوزخندی

 

 !بیام تا بشینه _

 

فاصله و نیای کوتاه هم هفته چند از بعد کردنیم فکر _

ی حفظ تو  .کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .جااون برگردم محاله بگو بهش _

 

نیم و نیستم ارتباط در باهات زیاد گفتم بهش من نه، _

ی دونم  .کجاب 

 

 چرا؟ _

 

 هالباس مشغول دیگری سمت که راستت  ی به نگایه نیم

 .کردم بود،

 

 خوامنیم ...طوریه چه اخالقش شنایسیم که رو بابا _

 .کنه درست دردرس راستت  ی واسه

به وزندگیش هم بشیم گردنش وبال هم نیست درست 

 .بریزیم هم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .داد تکان تأیید به رسی

 

 !کردی خوب _

 

 .کنهیم پیدات آخرش و اول ...ویل _

هیم درد رسم کنم،یم فکر که موقع اون به  ...خدا به گی 

 

ه راستت  ی به کش ذارمنیم من _  !بده گی 

 

 .کند پیدا ادامه بحثمان که نشد

ی یک و مسن زن حضور  شد باعث بوتیک، به جوان دخی 

 .شود جلب هاآن به حواسمان

 

ی واقعا باراین  .بود آمده مشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مشغول آرتا
 
یم مگر کردم فکر من و شد دو آن به رسیدگ

ل را بابا شود ، به شدنمان نزدیک اگر کرد؟ کنی   به راستت  

ر  چه؟ شود؛ تمام او رص 

 

 ️❤��ذارمیم فردا یا شب تا داریم پارت بازم احتماال

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۲۴پارت#

 

 

یس تمام برخالف  خوب خییل داد، ما و خودش به که اسی 

ی با ی و برخورد مشی    .کردیم راهنماب 

 

؟ خواییم تو رم،یم دارم من_   بموب 

 

 .گرفتم او از را نگاهم راستت  ی صدای با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  

 باید وگرنه بزنم بهتون رسی یه بودم اومده فقط .نه_

  .خونه برگردم

 

 .رسونمتیم .بریم باهم بیا پس خب_

  

ی ...باشه_   بمونه؟ تنها آرتا یعن 

 

ی یغره چشم  .کشید را لباسم آستت  ی و کرد نثارم غلییط 

  

  !بریم بیفت راه_

 

ی حداقل_  ...کنم خداحافیط 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کنم گمش ترسیدمیم .شد خارج مغازه از نمانده منتظرم

ی آرتا با رسعت به پس   .دویدم دنبالش و کردم خداحافیط 

 

 لبه قسمت و گذاشته رسش روی برعکس که کالیه آن با 

 پیدایش زود خییل بود پوشانده را گردنش پشت دارش،

 .کردم

 

 .زدیم تیپ تخس پرسهای شبیه

 !رهنما یخانواده برای ممکن حالت ترین بیار در حرص 

 

؟ وکشیدی وراهت طوریهمت  ی _ ی نباید رفن  یم صی 

  !گفتم خوبه بیام؟ منم کردی

 

 .کردمیم گله چرا دانمنیم

 چنت  ی ناخودآگاهم در ویل نداشتم را حقش اصال شاید

 !هست من به حواسش او که بود شده ثبت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  .بود آورده وجود به را توقع این خودش واقع در

 

 نگایه من به چشمش یگوشه از تنها و چرخاند را رسش

  .انداخت

 

  .نداشتم رو برادری خواهر بازیای لوس یحوصله_

 

 !نیست بازی لوس اسمش_

ی .محبته و عالقه
ا
 به نسبت قدراین نیست درست اصل

ی همه ی چ  ییم وخودت کار و خیایلب    .کن 

 

، بپا_ ی من واسه خوادنیم نیوفن  اب  ی سخی   !کن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۲۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

یپله به اشاشاره   .بودم نشده اشمتوجه من که بود برف 

 

 لحظه هر .بود زمت  ی روی دیگرم پای و پله روی پایم یک

ی هم از پاهایم یفاصله   .شدیم ترگرد چشمانم و بیشی 

 

 و دادم دست از را تعادلم اما کردم جدا زمت  ی از را پایم

 مانع پشت از فشاری که بیایم فرود رس با بود نزدیک

  .شد افتادنم

 

  !باش مراقب گفتم خوبه_

 

 آرام نفسم و زدیم امسینه به زیادی شدت با قلبم هنوز

 .بود نشده
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  سامان نابه وضع این از طورچه را خودم دانستمنیم حن 

  .دهم نجات

 

 امشانه روی را رسم از که شایل گرفت  ی با شدم متوجه

  .بود داشته نگه مرا افتاده

 

 لحظه آن در و پیچیده گردنم دور دار طناب مثل شال

  .مانستیم جالدها شبیه راستت  ی

 

ی و دست  کند رهایم تا زدم پاب 

 

 !کن ولم_

  

 و بودیم رسیده هاپله انتهای به اما کرد را کار همت  ی دقیقا

  .شدیمیم خارج آن از باید
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ی شده چه و رفته کجا راستت  ی ببینم آمدم تا
 
ون به تقریبا  بی 

 .شدم پرت

 

 .زدم ترس از بلندی جیغ و بستم را چشمانم

 

ی دیگر بار این
 
به قطعا ی هرچه اما .شدمیم مغزی رص   صی 

ی کردم،   .نبود برخورد از خی 

 

 و متاسف یچهره که کردم باز را چشمانم از ییک متعجب

 .دیدم مقابلم را راستت  ی خندان حدودی تا

  .بود چسبیده سفت را بازویم

 

ی_ ی چته؟ وخودت کشن    !پرت حواس قدراین هم دخی 

 

 را خودم کیم تا کشیدم عمیق نفس و زدم پلک بار چند

 .کنم آرام
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ی تمام زمان مدت ی پله در که اتفاقاب   یس به شاید افتاد برف 

 من از هم رس پشت بیاری بد قدرآن و کشیدنیم هم ثانیه

 !بود بعید

 هایقدم با بار این البته دویدم دنبالش دیگر بار یک

ی تمرکز و شمرده  !بیشی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۲۶پارت#

 

 

ون پاساژ از  .شدیم پارکینگ وارد و آمده بی 

 اما گشتم ماشینش دنبال چشم با شد، که متوقف

ی نتوانستم   .کنم پیدا چی  

 

  .دیگه بیا_
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 دهانم در سوالم اما توست ماشت  ی کدام بگویم خواستم

 بر و بر و شد رنگ سیاه موتور یک سوار که چرا ماسید

  .کرد تماشایم

 

  توئه؟ موتور این_

 

 !آره_

 

ی_ ی برسونیم خواییم گفن   موتور همت  ی با منظورت یعن 

 بود؟

 

  .رفت هم توی هایشاخم 

 

 موتور سوار داره افت واست نکنه چشه؟ مگه !اره_

؟   بشر
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ی   .رفتم جلو و دادم خودم به تکاب 

 

 .نشدم موتور سوار تاحاال فقط من ...نه نه،_

 

ی !که نداره کاری_
 
 سواری ماشت  ی از حالش خییل اتفاقا

ه  .شد دیر بیوفتیم راه پشتم بشت  ی !بیشی 

 

ی هر با و دادم تکان رسی  قرار رسش پشت بود، که زحمن 

 .گرفتم

 که داشتم مشکل بگذارم کجا را پاهایم باید کهاین با کیم 

 .داد توضیح برایم

 

سم آمدم   بگذارم کجا و کنم چه را هایمدست حاال که بی 

  .افتاد راه و کرد روشن را موتور اما نیوفتم تا
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ی رسعت خاطر به باره،یک  کشیده پشت به موتور ناگهاب 

ی دو نیوفتم، که این برای و شدم  سفت را راستت  ی دسن 

  .چسبیدم

 

 را کسهیچ عمرم تمام در که گرفتم را او جوری پشت از

 !بودم نکرده بغل عمیق قدرآن

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۲۷پارت#

 

 

 

 .شد هم بدتر وضع شدیم، که شلوغ هایخیابان وارد

 .کردیم عبور رسعت با هاماشت  ی بت  ی از

 را چشمانم نداشتم، را وضع این دیدن تحمل که من 

 .بودم بسته
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ی با  :گفت بود، معمول حد از بلندتر که صداب 

 

ی شدم خفه_ ؟ ولم چیه نظرت دخی   کن 

  

 عبور، حال در مردم و هاماشت  ی هیاهوی و بوق صدای

  .دهم جواب بلند صدای با هم من شد باعث

 

 .ترآروم کم یه خدا تورو !کنمنیم_

 ...کنمیم سکته خونه، برسم تا من 

 

ی_  اطمینان روندنم ومن به که اینه برای ترست بیشی 

  !نداری

 

  .دیدنیم رفتم،یم غرهچشم اگر و بودم رسش پشت حیف
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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  !دیگه برو آروم کمیه شوماخر، جنابعایل اصال_

 

ی که چرا بود کرده لج من با که انگار  را پایش قبل از بیشی 

د گاز پدال روی   .فرسر

 

 :زدم داد

 

  !راستت  ی_

 

  .خندید بلند باراین

ی که بود این فقط هدفش هم شاید  ...بخورم حرص بیشی 

 

ی لذت .شهنیم هیچیت_   !بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تو بتونم که باشم خندیده هاممرده تموم ارواح به من_

ی از وضع این م لذت چی    !بی 

 

ینیم قدر_  !دیگه دوب 

 .بشن موتوری همچنت  ی سوار آرزوشونه مردم

 .ستالعاده فوق رسعتش

ی پیست برمتیم بار یه شهنیم خیابون تو حاال   چه ببین 

ی  !داره رسعن 

ییم پرواز داری انگار   !کن 

 

ی  ...بود ترسناک هم تصورش حن 

 

ی خواب تو_ ی موتورت با دیگه من ببین   !بیام جاب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۲۲۸پارت#

 

 

 

 :گفت بلند و نشنید را صدایم

 

؟ _   چ 

 

  .بردم گوشش نزدیک ناچار به را رسم

 

ی هیچ دیگه موتور این با من_ ستوب   !آمنیم قی 

 

 .گذشت او هایگذاشت  ی رس به رس با راه تمام

 ترسم شدت از گذشت،یم زمان چه هر تعجب کمال در

ون اولیه انقباض از تنم و شدیم کم   .آمدیم بی 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  

 خانه به آرامش در و کرد کم را رسعت هم راستت  ی

  .رسیدیم

 

 :گفت و داشت نگه کوچه رس

 

ی _   .پایت  ی بی 

 

 برایم دردرسی و نبیند همراهش مرا کش اینکه برای

 .کردیم امپیاده زودتر نشود درست

 

 شدیم،یم نزدیک خانه به چه هر که بود ایمسئله این

ی را ذهنم  .بود کرده درگی 

 

 رس برایش تا بودم ایبهانه دنبال و بگویم رک نمیشد رویم

  !بود چی  ی همه به حواسش خودش انگار اما کنم هم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .آمدم پایت  ی موتور از تعلل با

 ...بودم ناراحت 

 بقیه برخورد تا بودمیم قوی قدرآن که داشتم دوست 

 .داشتنیم اهمیت من برای

  .کردیم شیشه در را خونم فهمیدیم بابا اگر اما 

 

 ...ممنون_

 

؟ برای _  دیگه؛ اومدمیم داشتم رو راه همت  ی خودمم چ 

  .خوادنیم تشکر

 

 ...بود کیل منظورم نه_

یم اشتباه بهت راجع قدرچه که فهمیدن یم هم بقیه کاش

  .کت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی لبخند   .کرد عبور کنارم از و زد تلچ 

 

 دیگر بار و گرفتم پیش در را خانه راه آهسته هایقدم با

 را رسم هرچه اما کندیم نگاهم کش کردم احساس

  .ندیدم را کش چرخاندم،

 

 .چرخاندم قفل در را کلید و انداختم باال ایشانه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۲۹پارت#

 

 

یم آماده ساالد هم من و بود شام پخت  ی حال در مامان

 .کردم

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی آن از  و انواع نبودم، چرب غذاهای خوردن اهل که جاب 

 برایم تا کنم درست بودم گرفته یاد را ساالدها اقسام

  .نشود تکراری طعمشان

 

 بعد داشت خیال .کردمیم چت سالومه با حال همان در

 .کند سفر ترکیه به امتحانات از

ی که بود نوشته
 
ی حتما  .خردیم هم سوغاب 

 

 اما بدهم را جوابش داشتم قصد و گذاشتم کنار را چاقو 

  .کرد جلب را توجهم بود رسیده برایم که جدیدی پیام

 

ی یم حال داری خوب من بدون»  ی کن 
 
  «!ظاهرا

 

 .نشست صورتم روی اخم .بود اهورا فرستنده

  داد؟یم پیام چرا دیگر بودیم، کرده تمام مثال ما
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 :نوشتم برایش

 

  « !شم؟نیم منظورت متوجه» 

 

ی  .برداشتم رو کاهو و گذاشتم کنار را گویسر

 حساسش خواستمنیم کرد یم نگاهم چشیم زیر مامان 

 .کنم

  

  .آمد جدیدی پیام بعد لحظه چند

 

ی روم عیب تا صد و کردی کات من با»   رس که گذاشن 

ی نداشته خر ؟ حال و عشق راحت و بایسر  کن 

ی آدم دونستمیم باید   «!ستبهانه حرفات همه و نیسن 

 

 و عشق کدام !احمق یپرسه .بود گرفته حرصم دستش از

  حال؟
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 .رفتم اتاقم به و کردم تمام رسعت به را ساالد سازیآماده

  .بدهم را جوابش درست شدنیم مامان چشم جلوی 

 

؟یم چیه پرتا و چرت این !رست به زده» 
 
 بری بود قرار گ

، کار اخالقت رو ی وقتاون کن  ی نشسن   نتیجه این به تنهاب 

یم که اینه خاطر به باشم، باهات نخواستم اگه که رسیدی

 بشم؟ دوست دیگه ییک با خواستم

 شدنت؟ اصالح بود این 

 .نیست خودت دست تو 

 «!داری پارانوئید شکایک،

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۳۰پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ینیم» ی گولم حرفا این با توب   !لوا بزب 

ی آدم چه فهمیدم من ی کثیف   برای مدت این تمام و هسن 

ای فیلم من  !کردییم بازی رو ندیده مهتاب آفتاب دخی 

 !گردییم پرس یه با داری دیدم خودم چشمای با

ی   «!بودی نشسته موتورش ترک امروز همت  ی حن 

 

 !بودم نکرده اشتباه پس

ی تمام  گرفته، نظر زیر مرا کش کردمیم حس که مدب 

  !کردیم را کار این اهورا

 

 .شود بلند دود رسم از بود مانده کم

  !بود آورده در را شورش دیگر

 

ی به بازی اس ام اس با ماجرا این گرفتم را اششماره  جاب 

 .رسیدنیم

  .کند کاری چنت  ی نداشت حق که کردمیم اشحایل باید 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .شنیدم را صدایش خورد که بوق دو ییک،

ی گفتنش «الو»  .ندهم مجالش دیگر تا بود کاف 

 

؟نیم خجالت تو_  کشر

ی
 
ی که من؟ دنبال افتادی راه واقعا  چند این تمام بشه؟ چ 

 کردم خیال ویل کنهیم نگاهم داره کش کردمیم حس روز

 !زدم توهم

ی به کارات این با خواییم    اهورا؟ بریس چ 

 

ی_  .کردم باور وحرفات احمق من 

 !منه از مشکل واقعا شاید کردم فکر 

ی  و عیب اون یهمه ویل ی من از که ایراداب   این برای گرفن 

ییم و بودی شده خسته ازم که بود  دیگه ییک با خواسن 

ی   !بی 
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 .خندیدم ناباوری و حرص از

  

یم عمومه، پرس شدم موتورش سوار که کش اون_

؟یم چیه حرفا این فهیم؟  رست؟ به زده زب 

ای از کدوم هیچ با خودت تو  ارتباط در فامیلتون دخی 

؟   نیسن 

 

 :زد فریاد دیگر باراین

 

 بود چسبیده چطوری دیدم خودم !لوا نزن گول منو _

ی دیدم خودم !بودی کرده بغلش بهش یم باهاش داشن 

ییم کردی خیال اگه .خندیدی ی ومن دل توب   اون و بشکن 

 !خوندی کور دیگه پرس یه با بری وقت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۳۱پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ی هایحرف دست از رسم ی غی   اشخودخواهانه و منطف 

 .کشیدیم سوت

 

ی ی آن فقط و کند گوش حرفم به نبود حارص   قبول را چی  

  .خواستیم خودش که کردیم

 

ی خیال خواییم تو_ ی پرس یه که کن  یب   معصویم و تقصی 

ش دوست و شده ظلم بهش که  کرده؟ خیانت بهش دخی 

؟یم آروم وخودت جوریاین  نیست، مهم برام !بکن کن 

ی تماس نه من با دیگه فقط  .کن تعقیبم نه و بگی 

یهمه اهورا بفهم   !تمومه بینمون چ 

 

 .بود کوبیدن هاون در آب هایمحرف تمام انگار

 :گفت و زد پوزخندی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی بچه_ ؟ قدراین کجاب 
 

 زرنیک

ییم کردی فکر ی غلیط هر توب  ؟ خواسن   بکن 

 با خودت واسه ذارمنیم من !لوا کن وا گوشاتو خوب

ی حال و عشق راحت خیال  !بخندی من ریش به و کن 

، من برای باید فقط تو   !من فقط فهمیدی؟ بایسر

 

 را «من فقط» و رفتیم باالتر صدایش گذاشت،یم هرچه

 .گفت بلندی بسیار فریاد با

 

 .دهم فاصله گوشم از را موبایل شدم مجبور که طوری به

ی لحظه، هر  ت بیشی   کرد؟یم جوریاین چرا .کردمیم حی 

  

ی_
 

 !بجوشه توش سگ رس نجوشه، من واسه که دییک

ی مال یا تو ی کسهیچ برای یا من   !نیسن 
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ی .شناختمیم را بخشش این  خشمگت  ی و جدی طورآن وقن 

ی از  .ماند یم حرفش پای که بودم مطمت  ی زد،یم حرف چی  

 

 داشت ترس کم کم ماندن آرام برای تالشم تمام وجود با

 :بگویم توانستم فقط کردیم غلبه من بر

 

یت باید ایدیوونه تو _  !تیمارستان کت  ی بسی 

 

 .کردم قطع را موبایل و

 

 .پریده رنگم که بودم مطمت  ی و زدیم تند هنوز قلبم

 

یدست با  لیست بلک وارد را اششماره لرزید، یم که هاب 

د تماس نتواند دیگر تا کردم  .بگی 
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 بالکش هم هارسانپیام و اجتمایع هایبرنامه تمام از 

 .دهد پیام نتواند تا کردم

 ...بود نشده کم تنم لرز هنوز وجود این با

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۳۲پارت#

 

 

 .بخورم آرامبخش قرص شدم مجبور بخوابم، کهاین برای

 

 !گرفتمیم جدی را تهدیدش باید قدرچه دانستمنیم

ی واقعا بود ممکن  بیاورد؟ رسم بالب 

ی ماجرا این از کش به بود الزم   بزنم؟ حرف 

ی هایگزینه اصال که بابا و مامان  .نبودند خوب 
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ی شدنیم رویم هم آرتا به  گفت  ی که هم سالومه .بزنم حرف 

ی نگفتنش یا نیم بر دستش از کاری که چرا نداشت فرف 

 !آمد

 

ی شمیم با شاید   دادمیم ترجیح که هرچند کردمیم مشورب 

م نادیده کال را تهدیدهایش و اهورا  ...بگی 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 راستت  ی

 

ی همراه و بود و رسیده باالخره جدید بار ی و مرتض   یحن 

ی در را زیادی بخش
 
ی سوم یک و بودیم چیده اول شعبه  باف 

 .آوردیم دوم شعبه به را مانده

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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یکارتن  کیم تا گذاشتم ایگوشه بود دستم در که را هاب 

م نفس  .بگی 

ی من، خالف بر ی و مرتض   و تحرک حال در رسعت به یحن 

ی به جا  .بودند جاب 

 

ی   روی که آرتا به رو زد،یم نفس نفس که حایل در مرتض 

ی و بود نشسته اشصندیل  :گفت کردیم نگاهمان تفاوتب 

 

ی خسته_  !داداش نبایسر

 

ی منظور متوجه که آرتا ی به بود نشده مرتض 
 
 :گفت سادگ

 

ی خسته شما .نکردم کاریهیچ صبح از کهمن_  .نبایسر

 

ی  ناخودآگاه کرد، نگاهم چپ چپ و برگشت که مرتض 

 .خندیدم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت لب زیر و آورد در را ادایم

 

 !راحت خیالت زرنگیه و کاری بچه خییل_

 

احت یکم .هم تو بشت  ی بیا_  .کن اسی 

 مونده؟ قدرچه

 

 زیاد فعالیت از .نشست پایه چهار صندیل روی کنارم

 .بود کرده عرق

 

  .مونده کم_

 

 :گفتم آرتا به رو
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی_ ی به زحمت ب  ییم کمک یحن   داخل؟ بیاره رو هاجعبه کن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۳۳پارت#

 

 

ون بوتیک از کمک برای و شد بلند جا از رسعتبه  بی 

 .رفت

 

 خوبیه؟ یبچه گفتم دیدی_

ی بهش یه باید نیست وارد هنوز فقط 
 

ی بیک  تا کنه کارچ 

 !بیاد دستش کم کم

 

 اطراف به نگایه و داد تکان «بابا برو» معنای به را دستش

 .انداخت
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 :گفت حرص با

 

 !اوله یشعبه از ترشیک خییل ییکاین_

 

 .بهت که گفتم_

 

 !سالم_

 

ی نازک صدای با ی دخی   بود، گذاشته مغازه در پا که جواب 

 .برگرداندیم سمتش به رس هردویمان

 

ی ی به نگایه ابتدا دخی   .کرد من به سپس و مرتض 

ی رویم مکثش   .بود بیشی 

 

 دارید؟ خواستم،یم کراوات_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .دادم را سالمش جواب و شدم بلند جا از

 

ی چه بله،_
 

 خواین؟یم رنیک

 

 :گفت ناز با و مالید هم به را قرمزش هایلب

 

 .بیاد بهش ایسورمه کنم فکر ...اوم_

 

ون را رنگ ایسورمه هایکراوات از مدل چند  و آوردم بی 

 .گذاشتم پیشخوان روی

 

 جنس، به راجع توضیچ کردم،یم اشاره که کدام هر به

 .دادمیم آن کیفیت و قیمت
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ی دست   را آن ناخودآگاه نشست، دستم روی که دخی 

 .کشیدم عقب

ی  .کردمنیم درک را کار این معن 

 .آوردنیم خودش روی به اما بود نشسته صورتم روی اخم

 

 گردنتون دور و کنید امتحانش کنم خواهش شهیم_

 بندازید؟

 

 بله؟_

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۳۴پارت#
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 نه؟ یا آدیم بهتون ببینم خواستمیم_

 .بخرم داداشم تولد برای خوامیم رو کراوات این

ی به که هرچند   به اگه ویل نیست شما جذابیت و خوشتین 

 !آدیم اونم به احتماال پس بیاد، شما

  

ی به چشمم ایلحظه  جلوی زحمت به که خورد مرتض 

 .نزند خنده زیر تا بود گرفته را خودش

  

ی_  !بفرمایید شهنیم خانم، نخی 

 

ی_ ی یعن  ونم شما کنم خرید اومدم آقا؟ چ  ؟یم بی    کن 

 

ی _ ی وخرکیات عشوه هم شما !نیست  ی فرویسر  دیگه جای بی 

  !کن خرج
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 جا و کنم صحبت او با رصی    ح قدرآن نداشت توقع انگار

 .خورد

 

ی طرز چه این واه،_   مداریه؟مشی 

 

ی  :گفتم حوصلهب 

 

 !کنه حواله دیگه جای روزیتو خدا برو خانم، برو _

 

 .کرد ترک را بوتیک کرد،یم غرولند لب زیر که حایل در

ی خنده صدای   پیدا دستم دم چی  یهیچ شد، بلند که مرتض 

 .کنم پرت سمتش تا نکردم

  

 !زهرمار_
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی_  فقط ...دهیم شانس کیا به خدا ببت  ی توروخدا !لیاقتب 

ی ِکیس بلدی وب    !بی 

 

 که شانس، ذارییم رو پالستییک عروسکای این اسم اگر_

  .باشم بدشانس دمیم ترجیح من

 

ی نچرال که نه حاال_ ینیم رو هابیوب   وخودت برو !پروب 

  !کن خر

 

ی شدن وارد با  و کنم سکوت دادم ترجیح آرتا و یحن 

  .ندهم ادامه را بحثمان

 

 مشغول آرتا به نزدیک من و رفت کاری رساغ کس هر

 خجالت بدون خواست، کمیک یا داشت سوایل اگر تا شدم

 .بخواهد خودم از
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ی هرحال به  ی و مرتض   با و آرتا نه بودند من دوستان یحن 

  .نداشت خاض ارتباط هاآن

 

  .قشنگه کنیم؛ مانکن تن کنار، بذار واین_

 

اهن  :گفت و گذاشت کنار را پی 

 

ی یه _  بگم؟ چی  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۳۵پارت#

 

 

  !بگو_
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 .افتاد یادم بچگیمون از خاطره یه_

 

  خاطره؟_

 

 هم با زیاد ویل بودیم سال و سنهم تقریبا که این با !آره_

 .نداشتیم ارتباط

 یادت دونمنیم ...البته بودم کنجکاو بهت نسبت من

 ببینمت تا پایت  ی اومدم هم بار دو ییک ویل نه، یا هست

  .خوردمیم کتک بدجور و فهمید بعدش بابام بار هر ویل

ی تو طرف یه از  بابام طرف این از و کردییم محیل ب 

 همت  ی خاطر به رصفهنیم اصال دیدم رسید؛یم وحسابم

  ها؟موقع اون میاد یادت ومن .نیومدم تنها دیگه

 

 !نداشتم توحوصله آره،_
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 بود کرده عادت وقت چند این در لحنم به انگار که آرتا

 .نشد ناراحت دیگر

 :گفت و خندید عوض در 

 

 وکدوم هیچ که هم تو .پرسیدمیم سوال یه یادمه_

 !دادینیم جواب

 

 .انداختم باال شانه تنها

 

 رفتیم یادمه  .منظورمه که نبود ایخاطره این البته_

ی همراهمون بار اولت  ی برای انزیل ویالی  اومدییم داشن 

 .سفر

ی کس هیچ کنم فکر  ی بیای باهامون نبود راض   !خودت حن 

 شهنیم گفتیم چون اومدی نوردخت مامان ارصار به ویل

ی تنها   !بموب 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی لبخند یم حرف سفر کدام از که بود آمده یادم .زدم تلچ 

  .زد

 

ی دید منم_  که بود برخورده بهم و نداشتم بهت خوب 

ی تحویلم   .شدمنیم نزدیک اصال همت  ی برای نگرفن 

 

ایط موقع اون_ ی رسر  پرخاشگر حدودی تا .نداشتم درسن 

  .بودم

 

 :گفت و خندید آرتا

 

 داشتیم سالن تو بودیم شده جمع هابچه با .یادمه آره _

 .جمعمون تو ندادیم راه تورو کردیمیم بازی فوتبال

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۳۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 !بود خودت رس زیر هم همش_

 

ی عالم توی_
 

ی خواستمیم بچیک  و،رسدت رفتار کنم تالف 

، و حرف هیچ بدون که توهم ی حدین   بازیت دیدی وقن 

 !صورتم تو اومدی کله با دیم،نیم

 

 .خندیدم ناخودآگاه روز، آن یادآوری با

 

 !بودم آورده جوش_

 

 :داد ادامه و شد جمع آرتا لبخند

 

 ییک اومد بدو بدو کرد،یم نگاه داشت دور از که هم بابا_

 .گوشت تو خوابوند
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 .بودم خورده سییل او از که بود دیروز همت  ی انگار

ی   حداقل !نه که محو روزی هازخم این بود ممکن یعن 

 شوند؟ کمرنگ

 

 اگه .نبود خوب باهات رفتارم خوام،یم معذرت خالصه_

 .بوده بچگیم رو از کردم هم اذیتت

 

 :گفتم و زدم اششانه به

 

ی_  ...بابا خیالب 

 

 !شدیم رفیق که خوشحالم من_

 

 بودیم؟ رفیق مگر
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی و بامرام_ ، مشن   معلوم که ایخایک قدراون فقط هسن 

ی کارای چه شهنیم  .دییم انجام خوب 

 

ی من مثل هم او خواستمنیم فقط من  بابت و شود تحقی 

 .کند سکوت دارند، توقع او از و خواهندیم دیگران هرچه

 ...همت  ی دیگر، راستت  ی یک به شود تبدیل نداشتم دوست

 

 بدم؟ پیشنهادی یه_

 

ی به را رسم  .دادم تکان بگو معن 

 

 همه ماها شدن، قشنگ واسه داره جا هنوز جااین_

ی یه .هم شبیه مونروحیه و پرسیم  این کنه دیزاین اگه دخی 

ی ظرافت جا  بیاد؟ لوا بگم .کنهیم پیدا بیشی 
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۳۷پارت#

 

 

ی اما کنم مخالفت خواستم  :گفت من از قبل مرتض 

 

  .بیاد بگو !موافقم آره، _

 

 .انداخت باال شانه و نکرد امغره چشم به ایتوجه

 چندان بوتیک طراچ که وگرنه ببینند را لوا بود کنجکاو

  .نداشت اهمیت برایش هم

 

 که جمله چند از بعد و شد لوا شماره گرفت  ی مشغول آرتا

 :گفت و کرد قطع را تماس شد، بدل و رد بینشان
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  .آدیم زود کرد؛ قبول _

 

********************************** 

 

 لوا

 

ی از ون را پایم ترسیدمیم طرف   اهورا و بگذارم خانه از بی 

منتظره کار ی دیگر طرف از و بکند ایغی   کردن زنداب 

  .رسیدنیم نظر به ایعاقالنه کار خانه، در خودم

 

 جاهیچ و کنم غیبت هاکالس رس توانستم یم گ تا مگر

 نروم؟

ی چه اهورا که معلوم کجا از اصال ی زماب   شد؟یم من خیالب 

  ...بکند توانستنیم کاری و کرده تهدید فقط شاید
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 عوض را هوایم و حال کیم و بروم آرتا پیش دادم ترجیح

 .کنم

 

ی که بودم کرده خودخوری قدرآن   شدنم دیوانه تا چی  

  .بود نمانده

 

 راه به مخترصی آرایش از بعد و کردم عوض را هایملباس

 .افتادم

ی داشتم حوصله اگر   در ویل رسیدمیم خودم به بیشی 

اییط  تحمل را بابا و مامان غرولندهای بتوانم که نبودم رسر

 .کنم

ی مانتوی خاطر همت  ی به
 
ی ایسورمه بلند نسبتا

 
 با را رنیک

 رسم روی سفیدرنگ شایل و پوشیدم ایراسته شلوار

  .انداختم
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 که بودم نکرده پیدا جرات قدرآن هادلداری تمام وجود با

ون به پیاده پای  برداشته رو بابا ماشت  ی سوئیچ و روم بی 

  .بودم

 

ون پارکینگ از آهسته آهسته و نشستم فرمان پشت  بی 

  .آمدم

 

 :گفتم لب زیر

 

ینیم غلیط هیچ _ ی توب   !خان اهورا بکن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۳۸پارت#
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 پاساژ به باالخره کننده،کالفه ترافیک تحمل از بعد

  .پاییدمیم را اطرافم دقت با حال همان در رسیدم

 

ی چه توقع باید که دانستمنیم  مثال باشم؛ داشته را چی  

  بدزدد؟ مرا بود ممکن

 ...رسیدیم نظر به بعید

  دزدید؟ روشن روز در را نفر یک شدیم طورچه اصال 

 

ی مواد به که را دستمایل اگر ویل  به شده، آغشته بیهویسر

ی  چه؟ چسباندیم حلقم و بین 

 را اوضاع توانستمنیم و شدمیم بیهوش حتما وقتآن

ل   ...کنم کنی 

 

 یم راست و چپ به مدام که نگایه و لرز و ترس با

ی اما شدم بوتیک رایه چرخید،  رسیدم جاآن با که زماب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 جاست،آن راستت  ی و نیست تنها آرتا تنها نه شدم متوجه

  .بودند نی  ی دیگر نفر دو بلکه

 

  .راستت  ی سال و سنهم پرسی

 .مشیک پشتکم کیم موهای با چهارشانه و بلند قد

 .رسیدیم نظر به قیافهخوش کل در

 ...بود خوب ویل جذاب، خییل نه

 

ی پرس  او به زیادی شباهت که بود جاآن هم نوجواب 

 .داشت

ی
ا
ش برادر احتمال   .بود کوچکی 

 

 نوجوان پرس پرپشت موهای تفاوتشان تنها اول، نگاه در

 .بود

 

  .سالم_
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی و شد جلب سمتم به شانتوجه
 

 .دادند را جوابم همیک

 :گفت لب زیر راستت  ی و آمد سمتم به لبخند با آرتا 

 

  .اومدی خوش _

 

 :گفت و گذاشت برایم چهارپایه آرتا

 

ی _
ا
  .ریخته هم به کمیه جااین .بشت  ی فعل

 

ی
 
 .بودند کرده اضافه مغازه به را جدیدی اجناس ظاهرا

  .خورد یم چشم به لباس کردی،یم نگاه که را جا هر 

 

ی بفرما_   .چاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چای برایم فنجان در که بود نوجوان پرس همان صدای

 .بود گرفته مقابلم و ریخته

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۳۹پارت#

 

 

  .گرفتم را فنجان و کردم تشکر ازش

 

ی داداشم اونم .یحیام من_   .ستمرتض 

 

 :گفتم و دادم تکان رسی

 

  .وقتمخوش _
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 :پرسیدم و نوشیدم را چای از کیم

 

 رو؟ جدید بار نچیدید چرا_

  برسه؟ بودید منتظر که همونه

 

  .کرد تایید را حرفم راستت  ی

 

ی بقیه بچینم خودم خواستمیم من .همونه آره،_  دادن گی 

  !مسلیقه به

 

 :گفت و گرفت را دستم آرتا

 

 خوب خییل تسلیقه تو لوا !غده خییل واون کن ولش_

 .ظریفه و

 که کنیم ترقشنگ طوریچه رو جااین بدی ایده شهیم

ی ی جلب هم بیشی   شه؟ مشی 
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ی به نگایه ی و شلویع   .انداختم بوتیک در موجود نظیمب 

ات نظرم به  مرد چهار حضور با و طلبیدیم اسایس تغیی 

  .بود پذیر امکان

 

  !دارم پیشنهاد تا دو من ...خب_

 

 :گفتم دیدم، مشتاق که را همه

 

ی از رو جااین باید کهاین اول_  .دربیاریم شلویع 

ی حس شهمه االن 
 

 دهیم دست آدم به شلختیک

 اضافه رگال یه اگه نظرم به هم بعدش کنیم مرتب بیایت  ی 

 شه، ترخلوت یکم وسط تا آخر، بذاریم رو همه ویل کنیم

ی   .شهیم بهی 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 یایده کردم،یم نگاه تردقت با و گذشتیم چه هر

  .رسیدیم ذهنم به جدیدی

 

ی که بود هایمحرف میان
 

  .شدند کار به دست همیک

 

ی  و داشت چی  یهمه بودن تمی  ی روی خاض وسواس مرتض 

ی یگوش حرف پرس یحن    .بود کن 

 

یم انجام زود چانه و چک بدون خواستم،یم او از هرچه

این نبود، مهم برایش چی  یهیچ که قبل خالف بر آرتا و داد

 .رود پیش من هایحرف مطابق کردیم سیع بار

 

ی انتظارم؛ خالف بر  کمک بقیه پای به پا هم راستت  ی حن 

 .کرد

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۲۴۰پارت#

 

 

 

ی قدرآن ی را هایشحرف و اهورا که شدم درگی 
ا
 کامل

 .کردم فراموش

 

ی  ی بعد، مدب   از زیباتر چندبرابر کردم، نگاه مغازه به وقن 

  .بود شده قبل

 

  .شد عایل_

 

ی را این  .کردند تایید هم بقیه و گفت یحن 

 .آمده خوششان که بودم خوشحال 
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 :گفتم تردید با و کردم تر را لبم

 

ی ویل _   !نیست کاف 

 

 :گفت خسته و چرخید من سمت راستت  ی

 

 !ندارم حوصله دیگه من _

 

ی اما نداشتند او از کیم دست هم بقیه   .نزدند حرف 

 

  ...دارم پیشنهادی یه نبود، این منظورم نه_

 

  !بگو خب_

 

  .پرس این بود طلبکار هم خدا یهمیشه چرا دانمنیم
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 .شده خوشگل خییل جااین _

ی خییل لباس تنوع   محدود فروشتون ویل دارید هم خوب 

ی
 
 .مطمئنا

 .تکنولوژیه عرص عرص، االن 

  .کرد مفید و درست استفاده ازش باید

 داشته تهران پاساژای تو مغازه، دوتا ییک، فقط که این

ی باشید، ی یا کنید فروش تونیدیم بیشی   موجودی که وقن 

ی ایران جایهمه از رو هاتونلباس  روستاهای دورترین حن 

  بدن؟ سفارش بتونن هم کشور

 

 پس دادند؛یم گوش هایمحرف به دقت با چهارنفر هر

 :دادم ادامه

 

 .بزنیم اینستاگرام پیج یه تونیمیم _

ی با رو هالباس عکس   .بذاریم الزمه که اطالعاب 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...موجود سایزهای و رنگ و جنس مثل

 خواست گ هر که ذاریمیم هم رو مغازه دوتا هر آدرس

ی بود، دور هم گ هر و کنه خرید حضوری نن   !اینی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴۱پارت#

 

 

 

ا این از اصال من_ ی آرم؛نیم در رس چی    !خیالب 

 

 .کند مخالفت راستت  ی زدمیم حدس

 

 !بدی انجام خودت رو کارا این همه نیست الزم _

 .باشه داشته ادمت  ی تونهیم پیج 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  ه کارتون اگه حن  ی و بگی   ادمت  ی یه دیگه بشه، زیاد مشی 

ی  پاسخگوی نفر چندین الزمه همزمان و نیست کاف 

ی  .باشن مشی 

 

ی  :گفت یحن 

 

 .موافقم من_

 به شهیم مجازی فضای تو راحت خییل که دیدم خودم 

 !رسید درآمدی چه

 پیجمون و کنیم پیدا فالور جوریچه بزنیم، پیج اگه ویل 

یم باال رو  بشه؟ دیده که بی 

 

 !کردم فکر اونم به من_

یم کیفیت با و جذاب هایعکس باید همه از اول   .بگی 

 بندازید خوایدنیم بنجل جنس و خوبن واقعا لباسا مدل

 .مردم به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .تبلیغات بدیم رو پیج باید هم بعدش 

 بکشه طول کمیه و باشه نداشته سود زیاد ممکنه اولش 

ی ویل بیاد باال ه، وقن   !سوده همش دیگه بگی 

ی 
ا
ی برابر هاده احتمال  تا دو هر از حضوری فروش از بیشی 

 !بفروشید مجازی صورت به بتونید بوتیک

 

ی   .باشد موافق رسیدیم نظر به اما بود فکری مرتض 

 

ی _  باشه؟ ادمت  ی گ بره، پیش خوب چی  یهمه اگه حن 

 .نداره رو کارا این حوصله که راستت  ی

ی و من  .اولیم شعبه تو یحن 

 .باشه شعبه این به حواسش باید که هم آرتا

ی که بسپاریم وپیج گ به
 
 باشه؟ دلسوز واقعا

 

 .بودم نکرده فکر جایش این به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

د؟ عهده به را کار این که نبود کسهیچ واقعا  !بگی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴۲پارت#

 

 

 .دادم را پیشنهاد این چرا و شد چه دانمنیم

 

 ....تونمیم من بخواید، اگه خب_

 

 .آمدم خودم به بارهیک و

 

 ...و نداشتم کارو این یتجربه حاال تا البته _

 

 :گفت و آمد حرفم میان راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...تو دست پیج !باشه _

 فکری یه بودی، تنها دست که داشتیم فروش قدراون اگه 

 .کنیمیم براش

 

 خودشان کار رساغ به و دادند تکان رسی رضایت با همه 

 .رفتند

 

ی  .فرستادم خودم به لعنن 

 کردم؟نیم فکر کیم زدن، حرف از قبل چرا

یم منتیه آنالین خرید چندبار به امتجربه و اطالعات تمام

 !همت  ی شد،

 

 .انداختم نگایه ساعت به 

ی و شده دیرم  .برگردم خانه به زودتر بود بهی 

 ...کتم شماتت را خودم توانستمیم هم جاآن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی از ی ترسیدمیم طرف   واقعا اهورا و بروم ماشت  ی تا تنهاب 

 .باشد کرده کمت  ی

 

 :گفتم باتردید 

 

 .خونه رمیم دیگه من _

 

 نیست؟ زود_

 

ی داداش، نه _
ا
ی احتمال  کشهیم طول ترافیک؛ تو کنم یم گی 

 .برسم تا

 

 :گفت و داد تکان رسی

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .خدافظ پس، باشه _

 

ی هم بقیه با ون بوتیک از و کردم خداحافیط   .آمدم بی 

 .دیدمنیم اهورا از اثری کردم،یم نگاه هرچه 

 

 بازی به را روانم و روح چنت  ی که کند کارش چه بگویم خدا

 .بود گرفته

 

 حس رسم پشت را کش حضور گذشت، که قدم چند

 .کردم

 :گفتم خودم به دل در و گزیدم را لبم

 

ی»  !زدی توهم ...نیست چی  

 «.نداره تو به کاری و رهیم راه داره فقط که عادیه آدم یه 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

م باال را رسعتم نامحسوس، صورت به کردم سیع  .بی 

 

م   هم باز اما زدم دور هم باری چند و کردم کج را مسی 

 !بود رسم پشت

ی لحظه به لحظه رسعتم  .شدیم بیشی 

 

 ویل کردیم تعقیبم خودش که بودم رسیده یقت  ی به دیگر

 ...کنم چه دانستمنیم

 

 کردم؟ یم فرار

 

م، تصمییم کنم فرصت کهاین از قبل  عقب به کیفم بگی 

 !شد کشیده

 

ی#   دردانهیچب 

 ۲۴۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 لوا؟ _

 

ی  .گفتم بلندی هت  ی ترس از و جهیدم عقب قدم چند ارادهب 

 

 چته؟_

 

 یم حرکت رسم پشت که کش مدت تمام ...خدایا آخ

 بود؟ راستت  ی کرد،

 

 .کردم راست قد و گذاشتم قلبم روی دست 

 

؟یم جوریاین چرا ...ترسیدم _  کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مگه من _  کردم؟ کارچ 

ی   بس از رسیدمنیم بهت اومدم،یم رست پشت هرچ 

ییم رسی    ع  !رفن 

ته چه  کردن؟ دنبالت مگه خی 

ی  کجاست حواست نیست معلوم ویل زدم، یم صداتم حن 

 !نشدی متوجه اصال

 

ی اگر
 
 ترسیده قدرآن اهورا از پس بود، زده صدایم واقعا

 .نشدم متوجه که بودم

 

 .بود پرت حواسم کمیه ...ببخشید _

 

 معروفش هاینگاه همان از و داد باال را ابرویش تای یک 

 .انداخت من به را
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی خوبه_
ا
، وراستش خواینیم اگه گفتم قبل

 
 حداقل بیک

 !نگو دروغ

 

 بار فالکت وضع آن با اهورا تولد از که افتادم روزی یاد

 .کرد کمکم و بود دیده مرا

 ...کشیدم خجالت 

 

 .انداختم پایت  ی را رسم

 فهمید؟یم را دروغم کجا از

 

 ...ببخشید_

 

 .بیفتم راه دوباره کرد اشاره

 

ی کردی حس اگه ویل چیه، مشکلت دونمنیم _  از تنهاب 

ییم آی،برنیم پسش ی حساب من رو توب   !کن 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بکشانم امشخض مشکالت به را او پای خواستمنیم 

 

 .کنم حل ومشکلم بتونم خودم کنم یم فکر ممنون،_

 آی؟یم کجا تو

 

 .ماشینت تا _

 

 بشود؟ چه که آمدیم جاآن تا

 

 چرا؟_

 

ی و انداخت باال شانه  :گفت خیالب 

 

ی تنها نداری دوست کردم حس جوری،همت  ی_  .بایسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کردم نگاهش تعجب با 

ی چنت  ی که شد نیم باورم   داشته من به نسبت شناخن 

ی طرز به بود کرده ثابت مدت این در اما باشد  در عجین 

 !دارد تبحر کار این

 :گفتم پس بودیم؛ شده نزدیک بابام ماشت  ی به

 

 .دمیم پیام بهت پیج به راجع ...ممنون _

ی 
 
 .امروز باش آنالین لطفا

 

 .خدافظ حله، _

 

 .کردم نگاه شدنش دور به و دادم را جوابش

 

 بگردی؟ پرسه این با که کردی ول منو _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی من از کمیه حداقل کاش  .سوختنیم دلم تا بود بهی 

 !فروشمیم و خرمیم واین مثل صدتای من

 

 ��تقدیمتون جدید هایپارت

 

   دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴۴پارت#

 

 

 .کردم نگاه اهورا به تعجب با

نیم من فقط !بود جا همه !روح یک عت  ی بود شده 

 رویم جلوی خواستیم دلش وقت هر و ببینمش توانستم

  !شدیم ظاهر

 

ی این !لوا نداری لیاقت کردی ثابت_  ندارم، من که داره چ 

  ها؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 خائن با که بود شده باورش انگار زدیم حرف حرص از پر

 .است طرف

 

نیم اشحایل چرا .کند رفتاری چنت  ی این من با نداشت حق

  ببینمش؟ خواستمنیم دیگر که شد

 

ی و کردمیم برخورد محکم باید  .دادمنیم نشان ضعف 

 

ی چه به_ اد زبون باز؟ افتادی راه من دنبال حف   آدمی  

  شه؟نیم حالیت

 

قدم با را اشفاصله .شنیدنیم هیچ بود؛ شده کر انگار

  .چسبید محکم را بازویم و کرد کم زده شتاب های

 

 :زد فریاد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

پدرت .بره پایت  ی گلوت از خوش آب ذارمنیم ...شو خفه _

 !من میارم در و

 

ی لحظه هر دستش فشار ی کردمیم حس شدیم بیشی   چی  

 .بشکند را دستم تا نمانده

ی شدت با انگشتانش  .بود رفته فرو تنم گوشت در عجین 

 

 .ندهم نشان ظاهر در کردمیم سیع اما گرفت دردم

 

 .کنم آزاد را خودم بتوانم شاید تا زدم پا و دست

 

  .کنمیم شکایت دست از رمیم ...کن ولم_ 

 

 و پیچید دیگرش دست دور را موهایم تمام واردیوانه

 :زد عربده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !کن شکایت برو .باشه _

 رو تنگا ادای پرسم دوست برای آوردم در بازی خراب بگو

 پرس چهارتا دل ور و رفتم زد، ودلم که بعد ویل آوردمیم

 !جوون

ی داشت  ی  دستمالیت ها؟ ساعت، چند این کردنیم کارتچ 

 !آشغال هرزۀ کردن؟ یم

  

 .سوختیم موهایم یریشه

ی رسم  ی من از هیچ و کردیم درد بازویم .کشیدیم تی   باف 

 !نماند

 .پوشاند اشک را صورتم کل

  

  ...رسم خدا آخ کن، ولم داداشم پیش بودم رفته کثافت_

 

ی شدن نزدیک صدای  .شنیدم پارکینگ در را کساب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دادیم نجاتم کش شاید تا زدمیم جیغ باید

 و نشست آن روی دستش کردم، باز دهان که همت  ی ویل

 داشته مقاومت فرصت یا شده چه بفهمم کهاین از قبل

 !کرد پرتم خودش ماشت  ی داخل به باشم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴۵پارت#

 

 

ی تا  جاآن کش که شد مطمت  ی و کم صدا و رس که وقن 

  .نداشت بر صورتم روی از را دستش نیست،

 

 ...بودم آورده کم نفس

 

 .زدم هم به باهات کردم خوب .کنه لعنتت خدا_

ی یه دونستمیم چه  
  .جونم به افتاده شکاک رواب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی پشت با  صدایم نشست، هایملب روی محکم که دسن 

 .شد خفه دم در

  

 از را خون قطرات بالفاصله که بود زده محکم قدرآن

  .شد رسازیر و گرفته راه امچانه تا لبم روی

 

  .بودم کرده وحشت واقیع معنای به

 

ی ساعت سه دو،_  ها؟ پرس همهاون با کردییم کارچ 

 .بده ومن جواب درست

 !روانیم من خودت قول به

، با کنمیم قایط یهو ی چاقوب  ی تی    !جونت به افتمیم چی  

ون بردمت شایدم   !کنم چالت زنده زنده شهر بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به هایشواکنش .نبود عادی شرفتار که قسم خدا به

ی یک و شدید دادمیم انجام یا گفتمیم که هرچ   هیسی 

 ...بود

 

 که بود شده باعث عصبانیش و جدی و خشک لحن

  .بیاید بند زبانم

 

 :غرید و آورد صورتم جلوی را دستش

 

؟یم باز رو گاله اون یا دهنت تو بزنم باز_   کن 

 

 :گفتم رسی    ع و آمدم خودم به

 

 .کنهیم کار جااون داداشم ...گمنیم دروغ مامانم جون به_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 حرف درست نتوانم که بود شده باعث ترس و گریه 

  .بزنم

 

ی هم با ساختمون یه تو عمومه پرس هم ییکاون_
 
یم زندگ

 ....اهورا نیست پرسم دوست .کنیم

 انجام آد،بریم دستم از کمیک اگه بزنم رس بهشون اومدم 

 .همت  ی بدم

 

ه  .نگفت هیچ و ماند امخی 

 کردیم فکر چه به و گذشتیم رسش در چه دانستمنیم

 !کنم فرار خواستمیم فقط من اما

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴۶پارت#
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؟ راست معلوم کجا از کنم؟ باور وحرفت طوریچه_
 

  بیک

 

 .کن کمکم خودت ...خدایا

 آدم این با افتادن در تاوانش که بودم کرده گنایه چه مگر

  بود؟

 

ی !کنمیم ثابت ...من_
ا
 مشبیه قدرچه ندیدی مگه اصل

  !وایسا بود؟

 

 باز را قفلش و گرفتم دستانم میان دستپاچه را موبایلم

 .کردم

کم عکس و رفتم گالری رساغ به   دادم رانشانش آرتا با مشی 

ی و   .گرفتم سمتش به را گویسر

 

 بود؟ مغازه تو که نیست همت  ی مگه !ببت  ی_
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، عکس یه_ ی که داب  ی !کنهنیم ثابت وهیچ   برعکس حن 

  !بودی باهاش وقته خییل دهیم نشون

 

 را شباهت همه این کوری؟ مگر بزنم داد خواستیم دلم

؟نیم  بین 

 

 :گفتم رسی    ع و قاپیدم دستش از را موبایل

 

 ...دمیم نشونت االن وایسا _

 

 پاک موبایلم از را تولدش جشن فیلم که داشتم آرزو فقط

  .باشم نکرده

 

 .یافتم را آن باالخره و رفتم ترپایت  ی و پایت  ی
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ی در  کرد،یم فوت را کیک کهاین از بعد فیلم از قسمن 

 :گفتمیم و کردمیم بغلش

ی مبارک تولدت»   «دادایسر

 

  .کند نگاه خوب گذاشتم و کردم پیل را فیلم برایش

 

 .مامانمه هم ییک این .بابامه اون_

 بشیم، جدا گفتم اگه اهورا؟ بگم دروغ باید چرا آخه

 رابطه ایدیگه پرس با خوامیم که نیست این معنیش

 .باشم داشته

  .خوریمنیم هم درد به کردم حس فقط من

 

 ...شد آرام بارهیک

 !بود نمانده هیچ عصبانیتش از انگار 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی تصمیم تو_ ی و بریدی خودت !گرفن   منم تن و دوخن 

 .کردی

 .داشتم دوِست من وگرنه

ی  !دارم هنوزم ...یعن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴۷پارت#

 

 

 نجات وضعیت آن از شده که طور هر خواستمیم فقط

 .کنم پیدا

ی که بودم مطمت  ی دیگر حاال  اشتباه یک اهورا با دوسن 

  !بود محض

ی و روچ مشکیل او  در نداشتم جرئت من و داشت رواب 

ی لحظه، آن  .بزنم او به حرف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون ماشینش از خواستمیم فقط  وقتهیچ دیگر و بیایم بی 

  !نبینمش

 

 بد مونورابطه یا شکستم ودلت اگه خوامیم معذرت من_

 .کردم تمومش

نیم دیگه فقط من ...بشکنمت خواستمنیم کن باور

 .بمونم باهات تونستم

ی ویل کنم تمومش خواستمیم
 
 .کردم کارو این بد ظاهرا

 باشه؟ ببخشید،

 

یم رس در فکری چه دانستمنیم و کردیم نگاهم فقط

 .پروراند

 

  !بودی مهربون قدرهمت  ی همیشه، کاش_

 کردم عادت !بکنم دل ازت جوریچه نیستم بلد تونم،نیم

 ...بهت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .سوختیم برایش دلم گایه کارهایش، تمام رغمعیل

 

، ومن اگه مدت یه_ ی فکر ترکم بهم اگه نبین   ...کن 

 

ی  :گفت خشمگت  ی و کوبید فرمان به مشن 

 

 فهیم؟نیم تونم،نیم گمیم_

 ببینم افتادمنیم راه دنبالت احمقا عت  ی که شدیم اگه

ی  !گردییم گ با و کجاب 

 

 .دادم قورت ترس با را دهانم آب

 در روز این به را او من یا بود آدیم چنت  ی اول از اهورا

  آوردم؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟ صحبت مشاور یه با خواییم_   کن 

 ...خوب روانشناس یه یشماره و آدرس من

 

 ...ماسید دهانم در حرف یادامه زد، که پوزخندی با

 

ون برو _  !بی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴۸پارت#

 

 

ی تمام حرفش کهاین با  پای بودم، منتظرش که بود چی  

 .بود شده شل رفتنم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

م از خواییم فقط_ ، راحت رسر ی هر یسر ییم شه،یم چ 
 
 گ

  !مشاور و روانشناس

 بودم؟ جوریاین مگه تو از قبل من

ی هم حاال کردی داغونم زدی ییم خیالب 
 
 پیش برم گ

 !روانشناس؟

 !آوردی رسم تو رو بال این باشم، شده هم دیوونه اگه

 آخه؟ برهیم خوابت شبا طوریچه

 

ه ی را در دستگی   جاری امگونه روی اشک که کشیدم وقن 

 .بود شده

 قلبم که کردمیم احساس و بود شده ناتوان و شل پاهایم

 .کردیم درد

 

 .پیچیدیم گوشم در هنوز صدایش اما شد دور

 چه نداشتم هم خوردن تکان نای .شدم ولو زمت  ی روی

ی به برسد
 
 !رانندگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  لوا؟_

 

ب به  .چرخید عقب به رسم رص 

ی  وضعم و رس و من به متعجب و مات راستت  ی که جاب 

 .کردیم نگاه

 ...کند تعجب اگر داشت حق

 

ه؟ چه_   خی 

 

ی که بود بد حالم قدرآن  .نداشتم را ظاهر حفظ تواناب 

  ...درک به .کند فکر خواست،یم چه هر بگذار

 

 .کرد وجب را پایم تا رس نگاهش و آمد جلو
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تو صدای با و کردم پاک اشک از زحمت به را صورتم

ی  :پرسیدم دمایع 

 

ی جااین تو_ ؟یم کارچ   کن 

 

  !پاشو_

 

  بود؟ برگشته چرا اصال داد؟نیم را جوابم چرا

 

ی نشنیدی_ ی برای گفتم؟ چ    دنبالم؟ افتادی باز چ 

 

 .گرفت را بازویم و داد تکان افسوس با را رسش

  !رسیدنیم هم او به زورم

 .بودم شده خسته ضعف احساس این از

 .کنم مقابله راستت  ی با نه و بزنم پس را اهورا توانستمیم نه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :زدم جیغ

 

 !کن ولم_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴۹پارت#

 

 

 

؟یم جوریاین چرا .کنم کمکت خوامیم_   کن 

 

یم راه از هرگ چرا ببینم؟ رو گ باید نخوام کمک من_

 بگه؟ زور من به خوادیم دلش رسه،

 ...بابام و مامان از اون 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 یفرشته شهیم کردمیم خیال که آشغال اهورای از اون

ی دیوونه یه عوض در کنهیم خوب وحالم و نجاتم  زنجی 

 !تو از اینم .اومد در آب از

ی یه هم تو    !اونا مثل کثافن 

 

  آورده؟ رست رو بال این اون بود؟ جااین پرست دوست_

 

اه و بد مگر خورد؟نیم بر بهش چرا دانمنیم  نگفته بی 

  بودم؟

 

 .بست را در و کرد ماشینم سوار

ون پاساژ از و نشست فرمان پشت خودش  .آمد بی 

ی حالت از اش،چهره ی خیایلب 
 

ون اشهمیشیک   .بود آمده بی 

 

  کرده؟ بلند دست روت_

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی دانستمیم کهاین با  هم را اشحوصله اما نیست او تقصی 

 .نداشتم

ی
 
  .کند نصیحت خواستیم حتما

 

  !بردار رسم از دست_

 

ون محکم را نفسش  .داد بی 

  .بود ترکالفه هم من از لنگار

 

  کنه؟ رفتار باهات جوریاین ذارییم چرا_

 

  .نداشتم را سوال این توقع .چرخید سمتش به رسم

 

  !کرده قایط پاک !رسش به زده خودش .خوامنیم من_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  چرا؟_

 

ه رویم به رو به دوباره  :گفتم آرام و شدم خی 

ی کنم فکر دونم،نیم_  ...منه تقصی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۰پارت#

 

 

 

ی مگه_   کردی؟ کارچ 

 

ی مستحق که بودم کرده کارچه  توهت  ی و شدن تحقی 

  باشد؟ خوردن کتک و شنیدن

م را بغضم جلوی کردمیم سیع چه هر  ...شدنیم بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  .کنم پرت را حواسم گذاشتنیم هایشسوال با لعنن 

 

  و؟من برییم کجا داری تو _

 

 .براند رسی    ع توانستنیم و بود ترافیک

 .کردم شکر را خدا بابت این از 

  !بود ترکانده را امزهره که موتور با

 

  .کنم دورت جااون از خواستم فقط دونمنیم_

 

 .شدیم خایل و پر مدام چشمانم

  .بودم شده درمانده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به ...که برات کردم تعریف .کنیم کات گفتم فقط من_

 دست خودش ویل نداشتم کاری هیچ باهاش بعدش خدا

  .شهیم مزاحمم هرروز و دارهبرنیم رسم از

 

  .کرد نگاهم چشمش یگوشه از تنها و برنگرداند را رسش

 

ی این یهمه_  تو که آرهیم در این برای فقط رو بازیا وحشر

ی   خوایش؟نیم گفن 

 

 ...زنهیم توهم همش ...کنه قبول تونهنیم_

ی کنهیم خیال
 
 که میونه در دیگه مرد یه پای حتما

  .نخواستمش

ی  !کنهنیم باور نیست، جوریاین گمیم هرچ 

 

 روی را دستش و گرفت دیگری سمت به را ماشت  ی فرمان

  .گذاشت بوق
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :غرید بود، آمده در جلویمان دفعهیک که ایراننده به

 

  حیوون؟ چته_

 

  .بود شده خرد اعصابش

 

 شدی؟ دوست ایعتیقه همچت  ی با بود قحط آدم_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۱پارت#

 

 

 یک پرس، همه آن میان از ...دیگر بود من شانس هم این

  .بود خورده تورم به اشدیوانه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چی  ی همه کم کم چرا دونمنیم ...بود خوب خییل اولش_

  .ریخت بهم

 

 نشون واقعیشونو خود اولش همون آدما بود قرار اگه_

ی نه !نبود مشکیل دیگه که بدن،  اومدیم وجود به اختالف 

 !گرفتیم طالق کش نه

  

ی حرفش  ...آمدیم نظر به منطف 

ی ، اوایل یعن   نشناخته هنوز را واقیع اهورای من دوسن 

 بودم؟

 

 !کنه اذیتت و بگه زور نداره حق_

، برخورد محکم باهاش باید  ی کن  ی یعن  ی هر که چ  یم چ 

ی؟یم آبغوره شه،  !گی 

  

 .شدیم بلند گرم جای از نفسش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

نیم او به زورم کردم؟یم مقابله اهورا با باید  طورچه

  .رسید

 

 !شهیم پیداش آباد ناکجا از یهو .کنهیم تعقیبم_

 

نیم تعهد ازش بار یه !بگو پلیس به_  ایجاد مزاحمت گی 

 .نشه پیداش اطرافت و نکنه

ی
 
 !زندان افتهیم بعد دفعه

  !پلکهنیم دوروبرت دیگه شده، که هم ترسش از

 

ی چنت  ی .دادم تکان راست و چپ به را رسم ی چی    شدب 

  .نبود

 

  ...خطرناکه !شهنیم نه،_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نگاه اطراف به رسگردان .داشت نگه ایگوشه را ماشت  ی

  .کردم

 

 :داد توضیح خودش

 

میم آبمیوه برات بمون منتظرم _   .گی 

 

ی  :گفتم حالب 

 

  .نیست الزم خواد،نیم_

 

ین چی  ی یه .کردی ضعف !هست_ میم شی    .برات گی 

 

 پیاده ماشت  ی از و نداد مجال اما کنم مخالفت خواستم

 .شد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۲پارت#

 

 

 

 .شوم آرام کیم شاید تا گذاشتم هم روی را چشمانم

  .چرخیدیم رسم دور انگار دنیا یهمه و داشتم رسگیجه

 

ی که کرد ثابت اهورا
ا
ی کامل ی پیش قابل غی   اگر و بود بین 

 چه؟ کرد،یم درست جدی دردرس

 شویم جدا هم از متمدن آدم دو مثل فقط داشتم دوست

 ...شد چه و کردمیم فکر چه ویل

 

ون فکر از شد باعث راننده، سمت در شدن باز   .بیایم بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 را لیوان .بود آورده آبمیوه یک برایم گفت، که طورهمان

 :گفت گرفته مقابلم

 

 .بخور_

 

ی
 
ی یمعده کردمیم حس و نداشتم اشتها واقعا  امعصن 

ی هیچ تحمل  .نداشت را چی  

 

ی .تونمنیم_   .پایت  ی رهنیم گلوم از هیچ 

 

ی و نیامد کوتاه   .گرفت دهانم مقابل را ب 

 

  !بخور .طبیعیه آبمیوه_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

م دستش از را پالستییک لیوان خواستم  و نگذاشت اما بگی 

 بردم جلو را رسم .بود گرفته مقابلم را آن خودش همچنان

ی و   .گذاشتم لبهایم بت  ی را ب 

 

  .خوردم انتها تا را آن و بود خوشمزه اما نداشتم توقعش

  .دادم تکیه صندیل به دوباره و کردم تشکر لب زیر

 

ی و کار از_
 
  ...من خاطر به افتادی زندگ

 

 ماشت  ی کنار آشغال سطل به را لیوان و داد تکان رسی تنها

  .انداخت

 

ی .انداخت وضعم و رس به نگایه
ا
یم حالم به دلش احتمال

  .بود مراقبم که سوخت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی از_  اونا بفهمه؟ پلیس نداری دوست چرا تریس؟یم چ 

ی همچت  ی با طورچه دوننیم .همینه کارشون  برخورد آدماب 

ش از خواییم واقعا اگه .کت  ی ی خالص رسر   ...یسر

 

 :گفتم و پریدم حرفش میان

 

 بگم؟ بار چند .شهنیم _

 !بفهمن بابام مامان م،خانواده ممکنه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۳پارت#

 

 سخت مدتیه ممکنه و شنیم بدبت  ی بهت دونمیم_

ن ه خییل این کن باور ویل بگی   تهدیدای بخوای تا بهی 

ی تحمل رو آدیم همچت  ی ی دم و کن    !نزب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هر باالخره  با هم مشکل این حل و داره رایه یه چی  

ی  .نیست پذیر امکان کاری،مخف 

ی یه    .دیگه بوده ساده دوسن 

 هم بار چند و دیدین دانشگاه تو همدیگر دفعه چهار

 .سینما و کافه رفتت  ی

 ...میان کنار باهاش

 

ی .گذشته چه ما بت  ی دانستنیم راستت  ی  ساده؟ دوسن 

 سوار و گذاشتم قرار پرسی با فهمیدیم بابا که همت  ی 

ی ام،شده ماشینش  هم و کند سکته خودش هم که بود کاف 

 را پرسی من بفهمد که این به برسد چه بکشد؛ را من

ی جلویش ام،رفته اشخانه به ام،بوسیده  و بودم حجاب ب 

 !کند لمسم که امداده اجازه

ی چنت  ی گفت  ی هاب 
 .بود محال بابا به چی  

 

ی متوجه تو_  .راستت  ی نیسن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی این به ما یرابطه
 
،یم تو که سادگ

 
  .نبوده گ

 

 :گفتم لب زیر و چسباندم شیشه به را رسم

 

  ...نبوده رفت  ی کافه تا چهار فقط _

 

 شاید .کنم نگاهش شدنیم رویم واقع در .نکردم نگاهش

 .کند فکر عمه یا بابا مثل هم او ترسیدمیم ناخودآگاهم در

  ...رهنما خانواده ی تمام مثل

 

ی مرا ترسیدمیم ی ...ببیند خوردهدست دخی   دست دخی 

ی ...دوم   ..عفت ب 

ی   !حیاب 

 

 احساس ...را نامحرم پرسی .بودم بوسیده را پرسی من

 .کردمنیم گناه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 .دهم انجام را کار این داشتم دوست لحظه آن در

ی  .بببینم خودم یتشنه را کش و برسم نظر به خواستن 

ی اما
 
ی یا ارزید؟یم عواقبش به واقعا

 
  بودم؟ کرده بچیک

 

 و خودم هوای و حال در و بود گذشته قدرچه دانمنیم

 .ایستاد حرکت از ماشت  ی که بودم گذشته مرور

 

ون به  به ناآشنا برایم محیط اما انداختم نگاه ماشت  ی بی 

 .رسیدیم نظر

 :پرسیدم تعجب با

 

 !وایسادی؟ چرا کجاست؟ دیگه جااین_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 .رسیدیم نظر به هم در صورتش و گرفته کامال صدایش

  بود؟ شده طوراین من خاطر به 

 

 :داد را جوابم اش،شده قفل هم به هایدندان میان از

 

ی یه_   !شه حل مشکلت که جاب 

 

  زد؟یم حرف چه از .نشدم منظورش متوجه

 

  کنه؟ حل ومن مشکل قراره طوریچه جااین فهممنیم_

 

 را کار همت  ی هم من کرد اشاره و شدم پیاده ماشت  ی از

  .بکنم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  ریم؟یم کجا داریم بدی؟ وجوابم شهیم_

 

ی وارد دیگریک با  تابلوی ورود بدو در که شدیم ساختماب 

  .خوردیم چشم به مختلف هایتخصص با زیادی پزشکان

 

ی حال نیم هم پزشک با دیدار به لزویم اما نداشتم خوب 

  .دیدم

 

 برم باشه الزم که نیست بد قدریاون حالم من راستت  ی_

ی پیش   .دکی 

 

 .شد متوقف آسانسور مقابل و گذشتیم راهرو از

 :گفت و داد فشار رو دکمه
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی این_  کردن حل برای داره، فرق برمتیم که دکی 

  !مشکلته

 

سم کنم فرصت اینکه از قبل ؟ چه بی   آسانسور در فرف 

 .شد باز

 

 سوم طبقه مختلف طبقات میان از و شدیم اتاقک وارد 

 .کرد انتخاب را

  

ی این تخصص مگه نشدم متوجه هنوز من_   چیه؟ دکی 

 

  !زایمان و زنان_

 

ی مدت تمام در   .کردنیم نگاهم ایلحظه برای حن 

ی   چه؟ برای زایمان و زنان دکی 
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ی_ ؟ یعن  ی که چ    بشه؟ چ 

 

ه، این_  .حسابیه آدم دکی 

 بخوام، ازش اگه .مدیونه بهم ویل همینه کارش نکن فکر 

  ...گهنیم نه

 

ی ازش_  !بخوای؟ چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۵پارت#

 

 

ون آن از بودیم مجبور و شد باز آسانسور   .برویم بی 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی خودت مگه_ ی یه فقط پرسه، اون با ترابطه نگفن   دوسن 

 شه؟یم تموم گرون برات بفهمن، خانوادت و نبوده ساده

ی با خوامیم خب   !کنه حلش تا بزنم حرف دکی 

 

یحرف از  زبان به پریشان و آشفته وضع آن در که هاب 

ی چه مگر بودم، آورده  به مرا حاال که بود کرده برداشن 

ی   بود؟ آورده زنان دکی 

 

یچه پزشک  کند؟ درست برایم توانستیم را چی  

 ...اهورا با کردیم خیال نکند

 

 صورتم و دوید پوستم زیر زیادی رسعت با خون ناخوداگاه

  .کرد رسخ را

 

  بود؟ کرده فکری چه من به راجع

 !بکارت؟ ترمیم برای بود آورده مرا
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ی  :گفت بودیم، ایستاده در دم که ما به رو منشر

 

  بفرمایید؟ _

 

ی داشت قصد راستت  ی  بازویش روی دست اما بزند حرف 

  .ندادم اجازه و گذاشتم

 

  !راستت  ی_

 

 .کرد نگاهم باالخره

 خورده غصه من برای چرا؟ اما بود، قرمز هایشچشم 

  بود؟

 

  .بریم بیا_
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ی من تریسیم اگه_   ...بزنم حرف 

 

ا این به لزویم !بریم بیا خدا تورو_  !نیست چی  

 

  .چشمانم به کرد میخ را نگاهش

  .بخواند هاآن از را حرفم دروغ و راست خواستیم شاید

 

 !شدی متوجه اشتباه ومن منظور_

 

 .نداشتم  بر چشم سنگینش نگاه از مدت تمام

  .کند باور را حرفم تا بود مهم برایم چرا دانمنیم

 

ی خودت ویل_   ...گفن 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفتم دوباره زار حایل با

 

 بریم؟ شهیم دم،یم توضیح برات_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۶پارت#

 

 

 را حالم خواستمیم اگر و بودیم شده ماشت  ی سوار باالخره

ی تمام بر عالوه کنم، توصیف ی و ناراحن 
 
 اهورا که درماندگ

 راستت  ی کار این یواسطه به هم غرورم کرد، نصیبم

 !بود شکسته

 

ی اما دهمیم توضیح برایش که بودم گفته
 
یم چه واقعا

 گفتم؟

  زدم؟یم حرف اهورا با امجنش رابطه نداشت  ی از او برای 
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 از هیچ و امشده خفیف و خار کردمیم احساس

  .نمانده شخصیتم

 

 بابا و مامان به کردم،یم ثابت کش به را خودم باید مدام

 !بود شده اضافه راستت  ی که هم جدیدا و آرتا و اهورا به

 

 !خونه برم خوامیم من_

 

سد سوایل بودم منتظر   تکان رسی تنها .نگفت هیچ اما بی 

 :کرد زمزمه آرام و داد

 

  .باشه_

 

 توانستمنیم شاید و خواستمنیم و بود خیابان به نگاهم

  .کنم نگاهش حال، آن در
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 .کرده عبور بابام قرمزای خط از اهورا و من یرابطه_

 هم نامحرم دست کهاین قبول اون، تعصب به مردی برای

ش دست به ی خورده، دخی   ...که این به برسه چه مرگ یعن 

 

  .بود سخت زدن حرف برایم

 

ی همچت  ی یه یا بوسیدن رو دیگههم بفهمه کهاین_   !چی  

 

ی و سخت صورتش .انداختم بهش نگایه چشیم زیر  عصن 

  .رسیدیم نظر به

 

 .بود کرده روبرویش میخ را چشمانش و کردنیم نگاهم

 داشت؟ دلییل چه عصبانیت همهآن

 بود؟ بابا از تریمالیم و ترکوچک ینسخه هم او شاید
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 بزرگ هاآدم همت  ی با باالخره رسیدنیم نظر به که بعید

 !بود شده

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۷پارت#

 

 

 :دادم ادامه

 

ی گفتم اگه_ ی یه فقط ما دوسن   منظورم نبوده، ساده دوسن 

 حدود و حد رسی یه منم وگرنه بود حد همت  ی در فقط

 کامال ییک ...نه یا درسته کار این دونمنیم هم اصال .دارم

 تهران همت  ی تو پرسش دوست با که دوستم اون مثل آزاده

ی
 
ی تعهد هیچ بدون .کت  ییم زندگ  ...سفید ازدواج !ایقانوب 

ی احساس و راضیه هم خییل  .کنهیم خوشبخن 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 همچت  ی ندارن قبول کال من بابای مامان مثل هم ییک

  .رو روابیط

ی ...که منم  ...مدسته کدوم طرف دقیقا دونم نیم حن 

ی یه  .وایسادم وسطا این جاب 

  ...وری اون نه وری این افتمیم نه

 

 سبقت باری چند رفته، باال رسعتش صحبتم حت  ی در

 لب زیر و گذاشت بوق روی را دستش هم دوبار و گرفت

  .کرد غرولند

 

 برایش چندان من تفکر طرز و مشکالت هم شاید دانمنیم

 .نداشت اهمیت

ی 
 
  !بود شده من گرفتار حتما

 

ی گذشت،یم چه هر  باید من .رسیدمیم نتیجه یک به بیشی 

  !گرفتمیم فاصله او از
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی را او نباید  .کردمیم خودم مسائل درگی 

 .بود کرده زیادی کمک هم حاال همت  ی

  داشت؟ ربیط چه او به آخر

 

 راست و رک گرفتم تصمیم و شدیمیم خانه نزدیک کم کم

  .بزنم حرف

 

  !خوامیم معذرت من_

 

  بود؟ من با .برگشتم سمتش به تعجب با

 

  .کنم ناراحتت خواستمنیم و ...رفتم تند_

 

 .انداختم باال شانه
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 در دلم از بخواهد وجدان عذاب رس از دیدمنیم دلییل

 .بیاورد

  

  .نیست مهم_

 

  !هست_

 

 :داد ادامه و پیچید خیابان در

 

 راهش به توجیه ویل بشه حل مشکلت خواستمیم _

 .نکردم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۸پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...جااون بردمتیم نباید_

ی مثل باهات نباید ی بردمش و شده خراب که کاالب   تعمی 

  .کردمیم رفتار

 

 .داشت نگه را ماشت  ی

  رسیدیم؟ رسعت همت  ی به

 

ی یه ترسیدم ...ترسیدم فقط_  .بیاد رست بالب 

یم پرسش، دستای روی تتو تا چهار خاطر واسه که مردی

تش ی اگه لگد، و مشت زیر گی  ه بوب  ی بی   با کنهیم کارچ 

ش؟  دخی 

ی
 
ی چه دونمنیم واقعا   ...رهیم توقع ازش چی  

 

 نفس توانستم من و برداشت هم رویم از را چشمانش

ی  .بکشم راحن 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی   ...داشت وزنه نگاهش لعنن 

 

  !بگو خودم به شد، مزاحم اگه کرد، اذیتت پرسه اون اگه_

 

ی اندازه به_   .شدم دردرس واست کاف 

 

  لوا؟_

 

ی کنم؟ نگاهش دوباره داشت توقع  ...لعنن 

 

 :دادم جواب آرام

 

  بله؟_

 

  کنم؟ تعارف من دیدی حاال تا_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  .بودم دیده عمرم تمام در من که بود آدیم ترینرک او

 

 .نه_

 

ی دم،یم انجام رو کاری گمیم اگه_
 
 .نیست تعارف رصفا

 دلیل هر یا باشم، خسته اگه باشم، نداشته حوصله اگه

 !کشمنیم پیش وحرفش اصال ای،دیگه

ی پس ی دم،یم انجام رو کاری یه گمیم بهت وقن   واقعا یعن 

  .ندارم مشکیل باهاش

 

ی خواییم _ ؟ کارچ    کن 

 

 بلند دست روت بگه، زور کنه، اذیتت نداره حق کش_

 !کنه
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ینیم که حاال ، خانوادت به توب 
 

 از شهنیم که حاال بیک

 !نداره اشکایل گرفت، کمک پلیس

ی .کن حساب من روی  !کنیمیم حلش دوتاب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۹پارت#

 

 

ی بود، ُرک راستت  ی ی و حوصلهب  ی گایه حن   به ویل اعصابب 

 !بود نی  ی عجیب هااین جز

 

 .خوب به مایل عجیِبی نوع یک

ی  .گذاشتیم دهان به انگشت را آدم که شخصین 

 

ینیم ی حدس توانسن   العملشعکس اش،بعدی حرف بزب 

 .بود خواهد چه

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...خواند شدنیم را راستت  ی

 

 نشدی؟ بزرگ خانواده همت  ی مردای میون مگه تو چرا؟_

ی مگه  ی گفتم بهت وقن   یرابطه یه فقط اهورا، ومن دوسن 

 نکرد؟ باد گردنت رگ نبود، ساده

ی مگه  نشدی؟ عصن 

 داره؟ فرق اونا با واکنشت چرا پس 

ینیم چرا  ینیم چرا دهنم؟ تو زب 
 
ی گ  آبروام؟ب 

ی من نظرت به  نیستم؟ قرب 

 نکشیدم؟ گند به تنه یه رو رهنما یخانواده آبروی

 

ی طرز به من با داشت بود، کرده گیجم یم رفتار متفاوب 

 ...کنم کار چه ...بگویم چه دانستمنیم که کرد

 .بودند خوانده گوش دم را دیگری هایحرف عمر یک
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؟ مرد تو مگه _  نیسن 

ت مگه  نیستم؟ تو ناموس مگه نداری؟ غی 

 

 نه کنم، خیس را خودم که زدیم داد جوری بابا مثل نه

ی که صورتش توی زدیم چنگ مامان مثل  به چه را دخی 

یم دهانم روی دست پشت با اهورا مثل نه !هاحرف این

 .کوبید

 

ی یخرابکاری از بعد آرتا مثل حن  نیم آویزانم کرد،یم که هاب 

 ..بکشم را جورش که شد

 

 .متاسف البته و بود آرام او من برخالف

 

ا این تو رو مردی من _ ی قراره تهش .بینمنیم چی    بشه؟ چ 

 نامرد؟ شمیم

 !عالمم نامرد من اصن بشم، بذار

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ت  توبچه و زن کهاین داره، فرق معنیش من برای غی 

ی محدود جوری  و خیابون و کوچه تو و بشن خفه که کن 

ی آدمای با ت بهش بگردن، نفس راه دنبال ارزشب  نیم غی 

 گن

 !لوا داره فرق ازش من تعریف حداقل یا

ت ی من نظر از غی  ی کردن، حمایت یعن 
 

 من نظر از مردونیک

ی ی وقن   قرص دلشون تبچه زنت، خانوادت، که دهیم معن 

 !کت  ی تکیه بهت توننیم کت  ی احساس باشه

ی
 

ی مردونیک  اگه و کنه اذیتشون نکنه جرات کش کهاین یعن 

 !بده تاوانشو کرد،

 

عمو آوردن بار بد رو ما  !دخی 

ی از پر ل و تنبیه و تحقی   .کنی 

 ...شدیم بزرگ ایخانواده بد تو

 

 که کردمیم فکر هایشحرف به داشتم
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 رفت؟یم کجا .شد پیاده ماشت  ی از

 

 واست نبینه باهات ومن کش که داشتم نگه جلوتر _

ییم وراه تیکه یه این بشه، دردرس  بری؟ خونه تا توب 

 

ی ایط آن در حن    بود؟ جزئیات این به حواسش هم رسر

 

 .دادم تکان رس زحمت به

 

 .بهم بده هم رو پرسه آدرس و شماره خوبه، _

 

 .کرد النه دلم در وحشت دوباره

 

ی برای _  ترسمیم ...کن ولش راستت  ی خره کله خوای؟یم چ 

 .برات شه دردرس بکنه کاری یه
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س، _ ی نی   .بده رو گفتم که چی  

 ککش صورتت؛ رو بشینه و بره هرز دستش که شهنیم

 !نگزه هم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۶۰پارت#

 

 

 راستت  ی

 

ی تنها !خشم  .کردمیم احساس که بود چی  

 عصبانیت را جانم تمام اصال پاهایم، و چشمان ها،دست 

 !خوابیدیم فرو خشم این صورت یک در فقط و بود گرفته

ی آن روی کردنش خایل با  !چی  یهمهب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 نفسم و بودند چسبیده فرمان به سفت هایمدست

 .بود شده سنگت  ی

 

ی گرفتند؛یم آرام صورت یک در فقط هادست این  که وقن 

 !بنشیند صورتش روی

 

، بگویند بگذار  خواهدیم هرچه که هر بربری وحشر

ی که معتقدم اما دهند نسبت  حل صحبت با مسائل بعض 

 .شوندنیم

ی روی  .دهدنیم جواب تمدن هاآدم بعض 

 

 با را «های» جواب که بود الزم گایه ویل همیشه، نه

 .داد «هوی»
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کنم باز رایه ایاشاره با که داشتم را مویس عصای کاش

 قرمز چراغ پشت بودم مجبور حاال ویل او یخانه تا

 .بایستم

 

ی منتظر زب   و بمانم بود، خیابان از عبور حال در که پی 

 فریع، خیابان داخل به موتوری یبارهیک پیچیدن مقابل

م ترمز  !کردیم ترمکالفه این و بگی 

 

 جلوی دیگر باریک لوا، خیس چشمان و کبود صورت

 .بست نقش چشمانم

 

ل را خودم طورچه  !دانمنیم هم خودم بودم، کرده کنی 

ی کردم سیع مدت تمام  مشکیل حل فکر به و بمانم منطف 

 .باشم برایش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ی فقط بینشان گفت وقن   تنم در خون نبوده، ساده دوسن 

 .نکنم شماتتش تا داشتم نگه را خودم اما شد منجمد

 

 لحظه، آن در داشتم دوست قدرچه که داندیم خدا

 !بشکنم را اهورا گردن

 ...خواستیم دلم هم هنوز راستش 

 

ی تا ظاهرم حفظ تمام  اعتبار برسانم، خانه به را او که زماب 

 .رساندم ماشینم به را خودم واردیوانه بعد و داشت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۶۱پارت#

 

 

 خانه در که کردم خدا خدا و گذاشتم زنگ روی را دستم

 ...خب و باشد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !آمد در پشتم خدا شده که هم باریک برای

 

 !آوردی؟ رس مگه اومدم... بابا ای کیه؟ _

 

 دیدم، در چهارچوب در را او و شد باز در که همت  ی

 .دادم دست از را اختیارم

 

ی به رسم کوبیدن  .بود واکنشم اولت  ی اشپیشاب 

 .افتاد عقب رسعت به و گفت بلندی آخ

 .بود چسبیده را رسش دست، با

 

 .بستم آرامش با را در و گذاشتم اشخانه در پا

 شده بسته زبانش انگار که رسیدیم بنظر شوکه قدرآن

 .بود

یمقدمه یحوصله اما من  .نداشتم چین 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !مطلب اصل رساغ رفتم راستیک

 

؟ قوی خییل کردی فکر _  هسن 

 خییل نازی؟یم پهنت و پت هایبازو به داری؟ زور خییل

 !بده نشون بهم وقدرتت خوب

 

 گفت؛ تعجب با

 

ی ...تو_  لوا با ....مغازه تو که هموب 

 

 :گفتم و کردم باز را آستینم رس یدکمه

 

 .انگار شنایسیم !عموشم پرس _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به داشت کمکم .کردم بلندش جا از و گرفتم را اشیقه

 .آمدیم خودش

 نگاهم محتاطانه و رفت عقب قدیم کردم، که رهایش

 .کرد

 

ی چیه؟ حسابت حرف _  م؟خونه اومدی خواییم چ 

 

ی خورده یه اومدم من _  و حد البته و !کنیم زورآزماب 

 .کنم یادآوری بهت رو حدودت

 

 باالخره انگار .کرد نگاهم تی  ی و رفت هم توی اشچهره

 !بود برخورده بهش

 

 آری؟یم در بازی التی که میدونه چاله جااین مگه _

ون من یخونه از گمشو  !بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هر که رسیده کجا به کارم ی و رس ب   و خط واسم پاب 

 !کشهیم نشون

 

ی توانستنیم هاحرف این با  .بگذارد من روی تاثی 

 .پیچاندم محکم و گرفتم را دستش آمد، که جلو

. 

یم زور هرچه اما .کند رها مخمصه از را خودش کرد سیع

 .شدیم اضافه خودش درد به زد،

 

 .نکند ناله درد از تا بود کرده چفت هم به را هایشلب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۶۲پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بردمیم لذت وضعیت آن از چسبیدم، بهش پشت از

 

 ...بود گرفته امخنده حال عت  ی در

ی کیم حداقل کردمیم فکر ی بیشی   .بشویم درگی 

ی  آماده احتمایل لگد و مشت چند برای هم را خودم حن 

 .بودم کرده

 

ی لوا _ ی که نیست کار و کسب   خواییم که غلیط هر بتوب 

ی ی هر و بکن  ی بالب   !پرسجون بیاری رسش خواسن 

ی پلیک،یم برش و دور ببینم اگه بعدی یدفعه  رست به بالب 

ی که آرمیم  کجا از و طوریچه نفهیم خودت حن 

 !خوردیش

 

ی  حصارم از شده، که طورهر را خودش و شد عصباب 

ون  .کشید بی 

 :زد فریاد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

م دوست منو روابط هری؟ گفتم نفهمیدی _  تو به دخی 

 .نداره ربیط هیچ

ی واسه تو ؟یم بالبال داری چ   زب 

ی چون فقط  عموته؟ دخی 

 کرده؟ پیدا صاحاب حاال تا گ از 

 حاال؟ تا بودی کجا تو 

ی آسمون از دلسوز، یعمو پرس یه یهو  ؟ افتاد تلن   پایت  

ی و کثیف آدمای چه نیست حالیم کردی فکر  خائن 

 نیوفتید؟ پس که گرفتید پیش دست ویل هستید

 یه با بعد بگذره کردنمون کات از هفته دو ییک نذاشت

 !بگرده دیگه پرس

؛ راهتون رس از ومن و دیگه هم رو ریختید  توقع برداشتت  

ی  بخندین؟ ریشم به تا کنم نگاهتون بز مثل داشن 

 !شدم لوا حرفای خام هم باز امروز که بگو رو ساده من
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 جر یقه واسش جوریاین که داده رسویس بهت بار چند

 دی؟یم

 

 شنیدن طاقت من گوش و زدیم حرف زیادی داشت دیگر

 .نداشت را الحالمعلوم هایآدم هایهزیان و مهمالت

 

 .شد قطع حرفش نشست، صورتش روی که مشتم

 روی من و شده پهن زمت  ی روی اهورا آمدم، که خودم به

 .بودم نشسته اشسینه

 

ی روی از خون  و بود شده پخش صورتش کل به اشبین 

 ...زدمیم نفس نفس من

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۶۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شناختمیم که بود عمر یک را لوا

ی پانزده چهارده، از
 
 .امسالیک

 

ی هاموقع آن  و بچگانه یچهره هنوز و بود دبستاب 

 .داشت ایمعصومانه

 محض به او و کند رسش رورسی داشت ارصار مادرش

 .خندیدیم شیطنت با و آوردیم در را آن مادرش شدن دور

 

 .شود نزدیک من به نکرد سیع وقتهیچ آرتا، برخالف

 .جنسشهم نه و بودم سالش و سنهم نه

یاخم با ی از که هاب   نقش صورتم روی ناخودآگاه نوجواب 

 .رسیدمیم ترسناک نظرش به اتفاقا بود، بسته

 

خنده صدای گایه .شد ترکم شیطنتش شدنش، تربزرگ با

 آن غم کردم،یم نگاه چشمانش به اگر ویل شنیدمیم را اش

 ...بخوانم توانستمیم را
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 همت  ی و بیوفتم خودم یاد شدیم باعث گایه چشمانش

 .کنم فرار او از شدیم باعث

 

 برخوردی هیچ اما دیدمش،یم پنجره پشت از گایهگه

 خانه نزدیک تا غریبه پرسی که روزی همان از و نداشتیم

ی یرابطه متوجه رساندش،  .شدم اشپنهاب 

 

 از بود پر شهر این .کندیم کار چه که بفهمد بودم امیدوار

ی ها،دیوانه ها،گرگ  یک فقط بود؟ چه او و...هارحمب 

ی ی دخی   !عقده و ترس از پر البته و تجربهب 

 تهمت او به کش که بود شده تمام گران  برایم حاال و

 !بگوید دربیاید، دهنش از هرچه و بزند

 

 .کشیدم کنار را خودم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کردیم درد نی  ی خودم هایدست که بودمش زده قدرآن

ی صورت به برسد چه  .او متالیسر

 

ی  بت  ی از ریزی صداهای تنها و کند ناله نداشت جان حن 

 !رسیدیم گوش به هایشلب

 

 !ابدأ بودم؟ پشیمان

 .بود همت  ی نداشت، را دهانش چاک اختیار که کش تاوان

 

 شده تمام کارم رفتم،یم باید دیگر .ایستادم رسش باالی

 .بود

 

 جدی وتهدیدم پس کنم،یم عمل زدن حرف جای من _

ی  !بگی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۲۶۴پارت#

 

 

 لوا

 

گونه روی را دستش .کرد نگاهم بهت و تعجب با مامان

 :پرسید آرام و بود گذاشته اش

 

ی رسم، به خاک_  شده؟چ 

 

 .بلعیدم زحمت به را دهانم آب

 قانع دروغ به بود نشده وقت که بودم مشوش قدرآن

 .کنم فکر ایکننده

 

 ...راستش ...اوم_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 مطمت  ی بابا نبود از تا انداخت خوابشان اتاق به نگایه

 .شود

 

 مرا و کرد باز را اتاقم در .کشید خود با و گرفت را بازویم

 .فرستاد داخل به

 

 .کرد قفل را در و شد وارد رسم پشت هم خودش

 .زدیم حرف آرام

 

 !شده کبود صورتت شدی؟ جوریاین چرا_

 

ی_  !زمت  ی افتادم هاپله از .نیست چی  

 

 .برنداشت رویم از را ماتش نگاه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی_ ؟ یعن   افتادی؟ کجا چرا؟ چ 

 

یم زمان کیم و نداشتم ایایده هیچ .نشستم تخت روی

 .کنم فکر آن روی بتوانم تا خواستم

 

؟یم شلوغش چرا .خوبه حالم مامان_  کن 

 

؟ گول خواییم ومن دیگه خوبه؟ حالت کجای_  بزب 

 و؟مادرت

 

ی برای را چشمانم و کشیدم آیه  .بستم لحظاب 

 

ییم بعد !کبوده که صورتتم .پریده رنگت_
 
ی گ  !نیست هیچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 زییل و زخم کمیه طبیعیه باالخره .افتادم گمیم دارم خب_

ی  !پریده ترس از رنگمم .دیگه بشر

 

 چندان پله و اهورا از ترس .نگفتم دروغ را آخر مورد

ی  ...نداشت تفاوب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۶۵پارت#

 

 

 

 .نشست تخت روی کنارم

 

 .شدی غریب و عجیب خییل روزا این ...لوا نگرانتم من_

ون مدام  .ایخونه از بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ییم سیع همش ...نیست راه به رو وقتیه چند که حالتم  کن 

ی همه ازم ی پنهون رو چ   .فهممیم که من ویل کن 

 

 .نباش نگران هستم، خودم مراقب_

 

وع و کشید موهایم روی دست  .کرد نوازش به رسر

 

ی_  نبود این روزت و حال که بودی اگه ...دیگه نیسن 

م ی اگه ...بزن حرف باهام .دخی   بهم کنهیم اذیتت چی  

 .کنم کمکت بتونم شاید بگو

 

 داشت؟ هم ایفایده اصال گفتم؟یم چه

 واکنشش هم او و گذاشتیم بابا دست کف را چی  ی همه

 !بود مشخص
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی به توانستنیم و نداشت مستقیل تفکر مامان  تنهاب 

د تصمیم  را ارتا هم و من هم دانستمیم که وگرنه بگی 

 .داشت دوست

 

 یبهانه به و زدم پس را مامان با کردن دل و درد وسوسه

 .شدم بلند جا از لباس، تعویض

 

ی ی وقن   :گفت و کشید آیه نشنید، جواب 

 

ون فعال اتاقت از_  به اومدی، که هم شام برای .نیا بی 

ه نفهمه بابات .نشه معلوم برس صورتت  !بهی 

 

ی که بود باری اولت  ی احتماال  از .کردیم پنهان او از را مطلن 

ون که اتاق ت رفت، بی  ی شلوار و خنک تیرسر  کردم تن نچ 

 .خزیدم پتو زیر و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کردم نگاه راستت  ی شماره به تردید با و برداشتم را موبایل

 .بودم نگرانش

ی اهورا ترسیدمیم  کرده گنایه چه مگر .بیاورد رسش بالب 

 بود؟

 

 .بدهد پس تاوان آرتا و من به کمک خاطر به خواستمنیم

 !بود خاموش اما گرفتم را اششماره

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۶۶پارت#

 

 

 کشید طول ایدقیقه چند شدم، بیدار خواب از که صبح

 .بیاورم خاطر به را قبل روز اتفاقات تا

 

ی شکر، را خدا و کردم چک را موبایلم   .نبود اهورا از خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !بود شده واقع موثر هایمحرف باالخره پس

 

 .بود نداده را جوابم قبل شب .گرفتم را راستت  ی یشماره

 

 بودم شده ناامید دادنش جواب از که خورد بوق قدریآن

خواب صدای کنم، قطع کهاین از قبل آخر، یلحظه اما

 .شنیدم را آلودش

 

 حاال کردم، روشن رو مرده صاحاب این کردم غلیط چه_

ی بزن زنگ یه  !مرتض 

 

ی
 
 .زدم ایرسفهتک .بود گرفته اشتباه دوستش با مرا ظاهرا

 

ی خواب کردمنیم فکر ببخشید ...لوام_  .بایسر

 

 .بدهد را جوابم تا کشید طول ایلحظه چند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بود آلودخواب و گرفته صدایش

 

ی تو از قبل نداره؛ اشکایل .سالم_  .بود کرده بیدارم مرتض 

 

؟_  خوب 

 

ی  توضیح را تماسم علت باید کردم حس نداد، که جواب 

 .دهم

 

، که دیروز_ ی شدم؛ نگرانت رفن 
 
 هم بعدش که خصوصا

 ...ندادی جواب وموبایلت

 

 .خوبم نیست، مشکیل_
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 و کرده چه عرص دیروز که این یدرباره داشتم دوست

ی اما دادیم توضیح نه، یا بود رفته اهورا رساغ  زیادی لعنن 

 .بود حرفکم

 

ی رسوندی، ومن کهاین از بعد ...دیروز گمیم_  کارچ 

 کردی؟

 

 .قرتیهبچه همون پیش رفتم_

 

 :پرسیدم کنجکاویبا

 

 اهوراست؟ همون منظورت_

 

 لحظه چند از بعد .شنیدم را کشیدنش خمیازه صدای

 :گفت
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ی بچه من_  !شناسمنیم ایدیگه قرب 

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۶۷پارت#

 

 

 .کنم کلکل او با خواستمنیم

 دوست هرچه بگذارم که بودم مدیون او به قدرآن

ی دهد؛ نسبت اهورا به داشت،
 
 خودم چشم از که خصوصا

 .بود افتاده بدجور هم

 

ه؟ حالت_  بهی 

 

ون فکر از  .آمدم بی 
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ی ...نگرانم کمیه فقط خوبم؛_ ی نگفن   شد؟چ 

 

 !کردم حلش تقریبا_

 

 .شدم صاف رسجایم تعجب با

؟ همت  یبه بود؟ شده تمام چی  یهمه واقعا
 

 سادگ

 

؟_  !شه؟یم مگه آخه طوری؟چه چ 

 

 .کشید خمیازه دوباره

 

؟یم حرف خییل گفتم_  زب 

 

 !راستت  ی_
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ی !دیگه کردم حلش گمیم_  بازم ویل داری؟ جزئیاتش کارچ 

 ...درکل باشه خودت به حواست .نشدم مطمت  ی صددرصد

 

 .کرد اضافه بعد ایثانیه و

 

  !هست منم حواس_

 

 چه به یا بود؟ چه به حواسش .داشت ایهام اشجمله

 خودش؟ به من؟ به اهورا؟ به کش؟

 

ی .گرفتم دلگریم ناخودآگاه بود، که هرچه
ا
 خاطر به احتمال

 .متعددش هایکمک هم شاید و بود قبلش روز هایحرف

 

 و کنم تشکر ازت بخوام یه که این کردمیم فکر داشتم_

دیگه راه کاش شده، ایتکراری یجمله چه ممنونم، بگم

 ...داشت وجود ای
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 .کنم تصور توانستمیم را نیشخندش

 

 !کن پیدا راه یه پس خب_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۶۸پارت#

 

 

 بودم ایبهانه دنبال ذهنم در و کردم عوض را هایملباس

 .دهم تحویل بابا و مامان به تا

 

م تاکش بودم مجبور و برده خودش با را ماشت  ی بابا  .بگی 

 

 کجا؟_
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 انجام و ورزش حال در عرق از خیس که همزمان مامان

ی حرکات  .کردیم نگاه هم من به بود، ورزیسر

 

 .دانشگاه برم باید_

 

وع و کرد عوض را حالتش  .کرد پهلو حرکت زدن به رسر

 

ی چرا تو_
 
 یا دو ایهفته که قبال دانشگایه؟ شهمه جدیدا

ی بار سه ینیم بیشی    !رفن 

 

 امتحاناته، نزدیک .داره فرق اوضاع االن ویل آره_

ده کالسامون  ...بدم تحویل هم پروژه باید شده، فرسر

 

 .کرد تکرار مکث، لحظه چند از بعد را حرکت همان
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 افتادن در یحوصله .برگرد بیاد، بابات کهاین از قبل_

 .ندارم وباهاش

 

 !چشم_

 

ی که این از  از کردمیم حس .بودم خوشحال شد، راض 

 .داشت خاض منظور هایشحرف

ی  کجا بداند یا باشد؟ شده دروغم متوجه بود ممکن یعن 

 مسئله این به دادم ترجیح اما دانستمنیم هیچ روم؟یم

 .نکنم فکر

 

 .دیدم مانخانه مقابل را ماشت  ی و رفتم پایت  ی یطبقه به

 

ی .ببینم نتوانستم را اهورا و انداختم اطراف به نگایه  یعن 

ی واقعا  شده؟ من خیالب 
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ی توانست که بود گفته چه راستت  ی مگر  من کند؟ اشراض 

 .نداشت ایفایده کردم، تالش چه هر که

 

ی تمام با  خواستمیم خدا از بود، رسانده من به که آزارهاب 

 .کند خوشبختش

ی از را او و بنشیند لبش به لبخند ون پریشاب   .بیاورد بی 

 

 ذهنم در همیشه برای را او یپرونده خواستمیم دیگر

ی ذهنم از ایگوشه را او تجربه یک عنوان به و ببندم ب 

 .اندازم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۶۹پارت#
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ی  .بودم رسیده راستت  ی یخانه به بعد، مدب 

 یخانه این کردم فکر خود با زدم،یم را در زنگ که باراین

 .داشتم دوست را دلباز و دلنشت  ی

 

ی ی یا و خودمان بزرگ هایآپارتمان از بیشی   هویس پنت حن 

 ...بخرد بابا داشتم ارصار که

 

 از اما خوردنیم چشم به خاض چی  ی اول، نگاه در شاید

دوست و دلنشت  ی چی  یهمه خوشایندی، شکل به من نظر

ی  .آمدیم داشتن 

 

 .تو بیا_

 

 .گذاشتم حیاط به پا من و شد باز بالفاصله در

ی  انگار بود تازه رسسی  ش درختان لطف به که هوایش حن 

 .داشت فرق تهران کل با
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 .چرخاندم خانه در را نگاهم و آوردم در را هایمکفش

 نشیمن از خنده صدای .بود نیامده استقبالم به کس هیچ

 .رفتم سمت همان به پس آمدیم

 

ی که بود راستت  ی صدای  .خندیدیم خیالب 

 .خواندیم کری آرتا برای که شنیدم شدم، که ترنزدیک

 

ی_  !قطعه آبم ریدی حاچ 

 

 .بشوند حضورم متوجه تا زدم ایرسفه تک و گزیدم را لبم

 .بودند بازی حال در و بود من به پشتشان هردو

 

 .کردم سالم چرخیدند، که سمتم به
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ی کیم و قرمز آرتا یچهره  .داد را جوابم اما بود عصن 

 گل هفت بیچاره .انداختم تلویزیون یصفحه به نگایه

 .بود عقب

 ...بود کرده خراب بدجوری .داشت حق راستت  ی واقعا

 

 :پرسیدم کنجکاوی با گذشت که کنارم از آرتا

 

 کجا؟_

 

 :داد جواب گرفته

 

 !بخورم آب لیوان یه_

 

 جای آییم تو کردی، داغ بدجور که بخور .داداش آره_

؟ بازی داداشت  کن 
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۷۰پارت#

 

 را برادرم انتقام آمدنیم بدم وگرنه نبودم بلد بود؟ من با

م  !بگی 

 

 .شد بلند جا از و خندید که رفتم ایغرهچشم ناخودآگاه

 

 در پوشیدنش لباس که بودم شده متوجه مدت این در

 .داشت را خودش خاص مدل هم خانه

ت معموال  ی شلوارهای و تیرسر ی که پوشیدیم اسپورب   حن 

ی هم باز نبودند، ست دیگریک با اگر  داشته همخواب 

 .بود تمی  ی و مرتب همیشه آن از ترمهم و باشند
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ی روی پریشان کیم و نداشت خاض مدل موهایش پیشاب 

ی یچهره شدیم باعث که ریختیم اش ی و رسیم غی   حن 

 .باشد داشته ایبامزه

 

ییم_ ی یدرباره خواسن  ؟ حرف چ   بزب 

 

 .افتادم راه دنبالش و آمدم خودم به

 

 .برات بگم تا بشینیم جا یه !دیگه پیج یدرباره-

 

ی ی با و کشید موهایش به دسن   بود مظلومانه کیم که لحن 

 :گفت

 

 بخوریم؟ صبحونه اول آخه، گشنمه_
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 باشد قرار کردمنیم خیال اما بودم نخورده هیچ هم خودم

 .دهم انجام راستت  ی با را کار این

 

 :گفت بود، شنیده را صدایمان که آرتا

 

ی من تا بشینید_  .بیارم رو چاب 

 

 .شدیم می  ی چیدن مشغول ثانیه، چند عرض در

،  بود محال من که بود هم خامه نان عسل، کره، چاب 

 .بروم سمتش

 

 بهم رژیمم چندان که بخورم تلخ توانستمیم هم را چایم

 .نریزد

 

 و کره به آغشته را رویش و برداشتم هم تست نان یک

 .بخورم نیامد دلم کردم، هرچه .کردم عسل
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 ...داشت کالری قدر چه نبود معلوم

 

 .نشود حرام تا کنم چه را لقمه بودم مانده

 :گفتم راستت  ی به رو و دادم آرتا به را آن 

 

ه_  باشه خودت مشخصات و بسازی خودت رو پیج بهی 

 !ندارم وکدومشهیچ تقریبا من که

 

 یلقمه به بود دوخته را چشمانش نبود، من به حواسش

 !آرتا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۷۱پارت#
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 بخورد حرست ایساده چی  ی چنت  ی برای نداشتم دوست

 حال،این با اما بودم کرده برداشت اشتباه من هم شاید

 به و کردم درست هم او برای و برداشتم دیگری نان

  .گرفتم سمتش

 

 .دادم تکان را نان و زدم لبخند که کرد نگاهم تعجب با

 

 .کرد تشکر من از رفته باال ابروهای با و گرفت دستم از

 

ه پس_ ی رو پیج خودت بهی   من به وورودش رمز و بزب 

ه طوریاین بدی؛  .بهی 

 

ی و داد تکان رسی  :گفت هایمحرف به ربطب 

 

 خوری؟یم چای فقط چرا تو_
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 :داد جواب من جای به آرتا

 

ی .خورهیم جو فقط تست نون .رژیمه_ کم فقط هم شی 

 .نداره راه اصال هم ایکارخونه عسل و خامه .چرب

 

 امخنده بود، کرده حفظ را خوراکم و خورد کهاین از

 .گرفت

 

ی موندم_ ی آب خواییم رو چ  ی چاق اصال !تو کن   .نیسن 

 

 کنمیم رعایت .باشه شدن الغر برای نباید حتما که رژیم_

ی استعداد ماها .بمونه ثابت وزنم تا  .آرتا آقا داریم چاف 

 هیکل از دیگه سال چهار سه تا بدی، ادامه جوری همت  ی

ییم  !افن 
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 و بود خورده را اشلقمه راستت  ی ما، کردن صحبت حت  ی در

یم نگاهم چشیم زیر گایهگه .بود چای نوشیدن حال در

 کنم؟ درست برایش هم باز داشت توقع .کرد

ی خانواده این مردان و شدنیم ما یخانه شامل فقط پس ب 

 .بودند لوس شانهمه برگرد و برو

 

ی زدم، رو پیج کهاین از بعد خب_  کنیم؟ کارچ 

 

 :گفتم و برداشتم دیگری نان

 

ون و داخل از عکس_ ی برای .خوامیم بوتیک بی   معرف 

یم هم فیلم اگه ...آهان .آدرس و بذاریم عکس  که بگی 

ی تا شهیم عایل  یه و بشن آشنا کیل نمای با هامشی 

ی دار با که بدیم بهشون اطمینان حس جوراب   کالهی 

 .نیستید طرف جماعت،
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۷۲پارت#

 

 

 :گفت و شد بلند جا از راستت  ی

 

 هر بریم شد تموم که صبحانه ندارم؛ رو عکسا این من _

یم الزمه که عکش   .بگی 

 

ی
 
 جا از هم من و کردم موافقت پس نبود دیگری راه ظاهرا

  .شدم بلند

 

 عکسا کیفیت دوربت  ی با نداری؟ دوربت  ی فقط باشه،_

ی خییل  .شده خراب من مال شهیم بهی 

 

 :داد جواب رفت، یم اتاقش سمت به که حایل در
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  .آرمیم خودم با .دارم_

 

 .شدند آماده دو هر و کرد تمام را صبحانه هم آرتا

ی با که بودیم راه در ی و گرفت تماس مرتض   را آمدنمان خی 

 .داد

 جدا ما از زودتر آرتا و زدیم حرف هابوتیک درباره کیم

  .کند باز را دوم شعبه تا شد

 

 :گفت و کرد اشاره من به

 

  .بشت  ی جلو بیا _

 

  .کردم را کار همت  ی و دادم تکان رس

 :پرسید و انداخت نگایه نیم
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؟ _   خوب 

 

  .نشدم منظورش متوجه اما بود واضح سوالش

 

  طور؟چه خوبم،_

 

  نشد؟ پیداش بودی، تنها که راه تو پرسه اون_

 

  .نبود کش خداروشکر !نه_

 

 :گفت لب زیر و داد تکان رسی

 

ی ...خوبه_   .ممنون راسن 
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 :پرسیدم تعجب با

 

؟ برای _   چ 

 

ی  :گفت و کشید موهایش به دسن 

 

 اومدیم خوشش .هالقمه این با افتادم مادربزرگم یاد یهو _

 .دستم بده لقمه که این از

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۷۳پارت#

 

 

 نشست لبم روی لبخندی
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  بود؟ خوب هم با تونرابطه _

 

ی زدن، حرف هنگام  نشسته صورتش روی خاض آرامش 

  .بود

 

ی و قدییم زن ...خییل_  دوست واقعا ویل بود روستاب 

ی  !داشتن 

 .داشت فرق من با رفتارش اما بود خوب همه با

  !نوه هم یم،بچه هم تو گفتیم

  .کنه پر برام ومادرم پدر نبود خأل کردیم سیع خییل

 

  شد؟ هم موفق_

 

ی !دونمنیم _  بود خوب کنارش حالم بودم، پیشش وقن 

ی احساس خییل ...رسم به زدیم هم وقتا یه ویل یم تنهاب 
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ی .کردم
 
ی خصوصا  یخونه اومدنیم داییام و خاله که وقن 

 .ما

  .کردنیم نگاه بهم غاصب آدم یه چشم به 

 

 روت؟ بودن شده حساس_

 

ی همه کهاین با ویل باشه دار خنده شاید .آره_  ازشون سن 

 یهمه کردنیم فکر و کردن یم حسودی بهم بود، گذشته

 !خودم سمت کشیدم رو مادرشون توجه و محبت

 

 من حال روزها تا کرد،یم صحبت اشگذشته از که بار هر

ی و غربت از   .شدیم بد اشتنهاب 

 

 :گفتم ناخودآگاه

 

ییم حرف هاموقع اون یدرباره راحت قدرچه_   .زب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی لبخند  .زد تلچ 

 

 گذشته سال چند چون فقط نیست، هم راحت همچت  ی_

 نبودم من انگار اصال .ریزهنیم بهمم بهش کردن فکر دیگه

ی چنت  ی که  ...گذروندم رس پشت را اتفاقاب 

 

 ماشت  ی کردن پارک حال در و بودیم رسیده اول شعبه به

  .بود

 

  گذروندی؟ رس از رو چیا دوننیم نفر چند_

 

  .کرد باز را در و باز را کمربندش

 

 مهمه؟ مگه _
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۷۴پارت#

 

  .کردم نگاهش منتظر

 

  .گمیم تو به فقط _

 

 :پرسیدم کنجکاوی با و شدم پیاده ماشت  ی از هم من

 

  چرا؟_

 

 و گرفت چشم آن از شد، مطمت  ی که ماشت  ی بودن قفل از

  .دوخت من به

 

 !بشناسیم که این برای _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .ایستادم حرکت از لحظه

 

 ندازم؟یم مادربزرگ یاد تو کهاین برای فقط _

 

 کرد نگاهم فقط ایدقیقه .چرخید سمتم و ایستاد هم او

  .نگفت هیچ و

 

 !شناسمتیم وقته خییل من چون نه،_

  

 دیگری سوال نشد فرصت اما نشدم منظورش متوجه

سم  .بی 

ی ذهنم اما رساندم او به را خودم .بود افتاده راه دوباره  درگی 

  .بود شده
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بشناسد؟ را من داشت امکان طورچه
ا
ی که قبل

ا
هم اصل

  !زدیمیم حرف باهم نه و دیدیمیم نه را دیگر

 

 لبم روی لبخند اجمایل، نگاه با و شدیم بوتیک وارد

  .بودند بزرگ کامل شعبه دو هر .نشست

 

 شلوغ قدرآن هاآن که کنم تصور را روزی داشتم دوست

ی از پر و ی که شد،یم مشی    .نبود انداخت  ی سوزن برای جاب 

ی  ؟بببینم چشم به را روزی چنت  ی بود ممکن یعن 

 

 از برداریفیلم مشغول و گرفتم راستت  ی دست از را دوربت  ی

 .شدم هامانکن و مغازه ورودی

 

 بر مهیج موزیک یک و زدمیم ادیت را فیلم باید بعدا

  .گذاشتمیم رویش
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ه قدراین جااین که جالبه_   .تمی  

 

  کردی؟ تعجب_

 

ی  آخه آره، راستشو_
ا
 تمی  ی به هم خییل آقایون معمول

؛ ی همه که حد این تا نه حداقل نیستت    !بزنه برق چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۷۵پارت#

 

 

 دیگه ویل باشه تمی  ی اطرافم دارم دوست خودم من آره،_

 .حد این تا نه

ینیم کثیف چقتهیچ رو جااین ؛ پیدا توب   کهاین مگه کن 

ی   .نباشه مرتض 
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  اونه؟ کار_

 

  .داد تکان تایید به را رسش

 

  !داره وسواس هم خییل_

 

ی به سالیم و شدیم بوتیک وارد  .کردم مرتض 

ی را جاآن دکوراسیون کیم دیگر،یک کمک با  تا دادیم تغیی 

داری در  از وسواس با بعد و برسد نظر به ترجذاب فیلمی 

ی   .گرفتم فیلم بود، الزم که هرجاب 

 

 هم گونهبچه و زنونه لباس دونستمنیم ...جالب چه_

  .دارید

 

ی   .داد را جوابم مرتض 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی همه_  مونمردونه محصوالتی تنوع خب ویل داریم چ 

ه  .کل در بیشی 

 

یلباس از چنددست یم نظر به زیبا و شیک نظرم به که هاب 

  .کردم جدا را رسید

 

عکس توانستم داشتم، عکایس در که کیم ذوق همان با

ی های م جذاب    .بگی 

 

ی_   .بینمنیم رو یحن 

 

، بود خلوت امروز_
 
 سکوت تو خونه بره فرستادمش تقریبا

  .فهمهنیم درست جااین .بخونه درس

 

  ره؟یم مدرسه_
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 دارم دوست گهیم .بده کنکور خوادنیم .آخره سال آره،_

ی حاال !آزاد کار تو برم تو مثل  عجله گمیم بهش هرچ 

  .نداره فایده بخون، درستم کنارش در  نکن،

 

 که خوندن درس .نکنید مجبورش نداره، عالقه اگه خب_

  .شهنیم زورگ

 

ی ون را نفسش افسوس با و نزد حرف   .داد بی 

 .انداختم اشچهره به نگایهنیم

 پیش را حرفش یا بگویم دانستمنیم که بود رسم در فکری

 ...نکشم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۷۶پارت#
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 دیگر، طرف از و داشت شکم کیم که بود این مشکل

 .کردیم کم را عکس ظاهری جذابیت و بود موکم رسش

 

 اغراق طرز به چی  یهمه که بود مهم تبلیغات کار در

ی،  و کنم کات را رسش توانستمیم البته .باشد جذاب آمی  

  کردم؟یم چه شکمش با اما نیاورم تصویر در اصال

 

یم هم مقدار همان اما نبود معلوم زیاد که هرچند

  .بزند ذوق توی توانست

 

 متوجه هم خودش که بودم کرده نگاهش قدرآن انگار

 :پرسید پریده، باال ابروهای با و شده

 

ی چیه؟_   خوای؟یم چی  

 

  .گزیدم لب و انداختم گوش پشت را موهایم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 هم وخورشتن پرفروشن، که هالباس از رسی یه اگه _

، ی احتماال ببیت   ی تاثی   !فروش روی بذاره تونهیم خوب 

 ویل بودن قشنگ نظرم به که کردم جدا لباس رسی یه من

ی خودت شما بازم ییم بهی  ی جنسا کدوم دوب   فروش بهی 

  .دارن

 

  بکنید؟ گ تن خوایدیم رو لباسا این خب_

 

 :گفت باتعجب .کردم نگاهش و انداختم باال شانه

 

  ...که خورهنیم کارا این درد به هیکلم من؟ _

 

ی حرکت کهآن با   .نکردم تکذیب را حرفش ویل بود زشن 
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 برای بذاره وقت ساعت دو ییک بیاد شناسیدنیم وکش_

  عکایس؟

 

 :گفت لب زیر و رفت فرو فکر به

 

ی ...اطرافم هست کس ببینم بذار _  ویل نیست بد یحن 

 هست  ی رفیقام و دوست از دوتا ییک  نه؟ الغره، زیادی اونم

  اونا؟ خوبه بدنسازن، که

 

 ...نه که گوالخن خییل اگه_

 

خندهتک بودم، داده نسبت دوستاش به که اصطالچ از

 .زد ای

 

ی اصال؟ کجاست گیم؟نیم چرا راستت  ی به خب _  کن صی 

  .کنم پیداش برم
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ون مغازه از و کنم مخالفت نداد اجازه   .زد بی 

م عکس او از شدنیم رویم من   !بگی 

ی آن از جدا
ا
 مطمت  ی کند، کاری چنت  ی که کردنیم قبول اصل

 !بودم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۷۷پارت#

 

 

 به توجیه و بود کشانده مغازه داخل زور به را راستت  ی

 .کردنیم هایشمخالفت

 :غرید و کرد نگاهم کالفه

 

ی _ ی مرتض  ی گه؟یم چ  ی یعن   مدل دارین توقع آخه؟ چ 

 بشم؟
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ی نظرم به داره؟ ایرادی چه مگه _  ولباس خورتن وقن 

، ی ببیت   ن تصمیم توننیم بهی   نه؟ یا بخرن که بگی 

 

ی چه کنید، پیدا رو دیگه ییک برید خب _  به دادید گی 

 من؟

 

 .باشد متقاعدکننده و مالیم لحنم کردم سیع

 

 خیلیا و نداریم کم بزرگ و کوچیک سایز که درسته _

، چاق یا الغر  سایز که اینه نرمالش نظرم به ویل هست  

 .کنیم انتخاب عکسامون هایمدل برای رو متوسط

 

ی ای»  .چرخید خودش دور کالفه و گفت لب زیر «باباب 

 :غرید و داد تکان افسوس با را رسش
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ی این از من _  عکس چندتا زود .آدنیم خوشم یازیاقرب 

ی ی و بگی   !شو خیالمب 

 

 همزمان !کرده قبول بشوم متوجه تا کشید طول ایلحظه

ی گفت  ی «ایول» صدای من، خندیدن با  .شنیدم هم را مرتض 

 

 به نبود قرار داد، رضایت عکس چند برای فقط کهآن با

ی همت  ی
 
  .کنم رهایش سادگ

 

ی و جلیقه شلوار، وکت  بت  ی در نظرم از که را کراواب 

 .کردم جدا بود، زیباتر و ترشیک بوتیک اجناس

 .کشاندمش پرو اتاق سمت به و دادم دستش به را هاآن

 

 .بپوش اینارو فعال _
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ی چنت  ی تبلیغ اولت  ی برای کهاین از جدا یم مناسب را سن 

 اسپورت استایل و تیپ با جز به اورا حال به تا دانستم،

 .بودم ندیده

 .شدیم شکیل چه بفهمم آمدنیم بدم

ی از بعد ون که دقایف  ی نیامد، بی  به مرتض   .زد در به ای رص 

 

ی داری _ ؟یم کارچ  ون بیا کن   !دیگه بی 

 

م جا از شد باعث فریادش صدای  !بی 

 

ی کراوات این من _  !گردنم ندازمنیم رو کوفن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۷۸پارت#
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ی  :گفت من به رو مرتض 

 

س، _ یم بر بهش ویل نیست بلد نبسته، حاال تا که نه نی 

اف خوره  .کنهیم بیداد دادو الیک کنه اعی 

 

 .رفت پرو اتاق نزدیک

 

 .ببندم برات بیام کن، باز _

 

، توسط کروات بست  ی از بعد و شد باز در  راستت  ی مرتض 

 :کرد غرولند و گرفت قرار مقابلم آلوداخم

 

ی این آدنیم خوشم من _  !بشم ریخن 
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یلباس و تیپ چنت  ی قدرچه  اشچهره !آمدیم او به هاب 

 ایستاده مقابلم که کش انگار و بود شده عوض کامال

ی همان بود،  .شناختمیم همیشه که نبود راستین 

 

ی  ی حن  ی با و نداشت من از کیم دست هم مرتض   شگفن 

 .کردیم نگاهش

 

ی خییل  _  !راستت  ی کردی تغیی 

 

ی ابروانش، بت  ی یگره  .نشد باز دوستش تعریف با حن 

 

 !نیوفته مچهره _

 

 .برداشتم را دوربت  ی و دادم تکان رسی
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ی آقا _ ی یه رو مغازه در هست، امکانش اگه مرتض   ساعن 

 .کنیم عکایس بتونیم راحت خیال با که ببندین

 

 :گفت رسی    ع و رفت در سمت

 

 !حتما_

 

ی چند موبایلم از نت از قبل شب که ژسن   انتخاب اینی 

 .دادم نشانش بودم، کرده

 

م،یم عکسارو ترتیب به .بایست مدیل این اول _  برای گی 

 یه و عکس تاش سه ذاریمیم اسالید چهارتا لباس هر

 .ویدیو

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۷۹پارت#
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ض  :گفت معی 

 

ی !دیگه نکن اذیت چرا؟ ویدئو _  .عکس فقط گفن 

 

ی  از بود مانده کم بود، شده نی  ی هابچه پرس شبیه کیم حن 

 .بکوبد زمت  ی به هم را پایش حرص

 

 خب ندم؟ توضیح خوام،یم ازت که هرچی  ی بابت شهیم _

 دیگه؟ کن اعتماد بهم

 

 .بود شده جلب من به رسگردانش چشمان توجه

 .باشد داشته تردید اگر دادمیم حق او به
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 درارتباطیم هم با که نیست زیادی زمان مدت که درسته _

ی لطف بهم قدراون هم مدت همت  ی تو ویل  کمکم و داشن 

 .رفته در دستم از حسابش که کردی،

ان برات خوامیم گفتم بهت یادته  از دونمنیم اما کنم جی 

ی بهم رایه؟ چه  همت  ی منم .کنم پیدا خودم وراهش گفن 

 !راستت  ی کردم کارو

 فقط نه پیج، این برای بذارم وقت جون و دل با خوامیم

ان کهاین برای ی حس خودمم باشم، کرده جی   از دارم خوب 

 .کار این انجام

 لباسا قایط برمیم لذت و دارم عالقه بهش کنمیم حس

م عکس و بچرخم  .بگی 

 بدو و خوب جنس نگاه یه با تو، مثل دارم دوست

 شپارچه بزنم حدس کوچیک، لمس یه با و بدم تشخیص

 .کشوره کدوم ماِلی

 

 .رهیم هدر ک زمانته فقط بری؛نیم نفیع کار این از ویل _
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 ییک ...دارن آزادی وقت یه باالخره همه .نداره اشکال _

یم وپیج این منم خب خونه،یم کتاب ییک بینه،یم فیلم

 !گردونم

 

 .داد تکان راست و چپ به را رسش

 .نکرده قانعش هایمحرف که بود مشخص ظاهرش از

 

ه، کارمون اگه چون شهنیم جوریاین نه _  زمان باید بگی 

، رصفش رو زیادی ی خییل کن   !فراغتت اوقات از بیشی 

 

 ...موقع اون تا حاال خب _

 

 :گفت و پرید حرفم میان

 

ی در فقط_  که بذاری انرژی قدراین کنمیم قبول صورب 

 .باشه داشته برات هم ایفایده
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یک بیا  مجازیمون فروش سود درصد یس حداقل شیم، رسر

 !تو برای

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۸۰پارت#

 

ی بود؟ کاری پیشنهاد یک رسما این  را من خواستیم یعن 

 ...کنم قبول توانستمنیم بداند؟ خودشان از عضوی هم

 درصد یس حداقل بخواهم که داشتند درآمد قدرچه مگر

 بردارم؟ خودم برای نی  ی را آن

 

زحمت از کیم خواستمیم چون کنم کمک کردم قبول من

ی ان بود، کشیده آرتا و من برای که را هاب  این نه کنم جی 

 .شوم درآمدشان شدن کم باعث که

 

 ...کنمنیم کارو این برای من !نه_
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 :گفت و پرید حرفم میان

 

  !امجدی حرفم روی _

 

  ...من_

 

، قبول خواینیم اگه .کن فکر بهش_  بذارم تونمنیم کن 

  !بدی هدر وقت و انرژی همه این

 

 ویدئو برای که کردم مجبورش و دادم تکان رسی ناچار به

 .کند آماده را خودش هم

ی تمام وجود با ی بدخلف   هافیلم و عکس بود، کرده که هاب 

 پیج در کردنشان آپلود از قبل و بودند شده خوب خییل

 نظر به ایحرفه چی  ی همه تا کردمیم ادیت باید ابتدا هم،

  .برسد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

، هم به چشم در  .بود گذشته ساعت چند زدب 

 .بکند را مانتبلیغ تا گشتمیم باال بازدیه با پیج یک دنبال

 را دوم شعبه از عکایس و گشتمبریم خانه به کم کم باید

  .دادمیم انجام دیگری روز

 

ی  :پرسید کنجکاوی با مرتض 

 

ه؟ بدی، تبلیغ پیج کدوم به فهیمیم کجا از _   بهی 

 

  .گذاشتم کنار را موبایل

 

ی_  چک رو باشه باال هاشاستوری و پست بازدید که پیچ 

 .کنمیم

ی باشه، زیاد اگه هاکامنت  حرفش به و فعالن فالووراش یعن 

 .دنیم گوش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۸۱پارت#

 

 

ی بازدید هم که کنیم پیدا پیج یه اگه پس  باشه داشته باالب 

 بازدیه تونهیم بدن، اهمیت تبلیغاتش به فالوراش هم و

ی  .باشه داشته خوب 

ی سه فعال یم قدرچه ببینم دادم پیام و کردم جدا پیج تاب 

ن   .تبلیغ برای گی 

 

ا این تو_ ؟یم کجا از رو چی     دوب 

 

ی لبخند   .زدم تلچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یه_  خییل بابام .بزنم شاپآنالین خواستمیم خودم زماب 

ی دیگه کرد؛یم مخالفت  ...شدم خیالب 

 

 .پرسید دیگری سوال و داد تکان رسی

  

 باهاش خواستمیم .خونه برم خوامیم نیستش؟ راستت  ی_

ی  .کنم خداحافیط 

 

ه ناهار رفته_ ی کمیه .بگی    .برو بعد بخور ناهار کن، صی 

 

ه گفتمیم دونستم،یم اگه آخه؟ چرا وای ای_  برای نگی 

  .من

 

نیم من برای دادمیم ترجیح واقعا و بودم نکرده تعارف

  .خرید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی کالری فودهافست و رستوران غذاهای  و داشتند باالب 

  .خوردیم هم به رژیمم

 

؟ نگاه شما بخوریم؛ ما شهیم مگه_   کن 

 

 در غذا حاوی کیسه کهحایل در راستت  ی لحظه، همان

  .رسید بود، دستانش

 

 ...ناهار بعد حداقل گفتم من بره، خوادیم خانم لوا_

 

ی و چرخید سمتم به نگاهش   .کرد نگاهم پرسشر

 

ی راستش_   .شهیم دیرم بمونم، بیشی 

 

  .نبیند مرا و برود خانه به زودتر بابا ترسیدمیم

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی   .شود مشکوک و نکند باور را بودنم دانشگاه شاید حن 

 

 :پرسید آرام

 

 چرا؟_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۸۲پارت#

 

 

ی بابات تریسیم_   بده؟ گی 

 

  .دادم تکان تایید به را رسم

 

ی یه باشه،_  برو بعدش حداقل، بخور چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  .شدی خسته 

 

 .کردم نگاهش تردید با

 ...رویپیاده رفتمیم عرص فوقش

  .کردمنیم همرایه اگر بود زشت

 

ی  :پرسید مرتض 

 

ی من برای_   دادی؟ سفارش چ 

 

 :گفت و بست را مغازه در

 

  .چلوکباب جفتمون واسه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون از افراد دید تا کشید پایت  ی را کرکره  مغازه داخل به بی 

  .برود بت  ی از

 

ی
ا
 معذب تا دادیم انجام من خاطر به را کار این احتمال

  .نباشم

 

ی   .چید هم کنار می  گردی و کوچک هایچهارپایه مرتض 

 

ی !جالب چه_
 
 .هست پایه چهار تا سه دقیقا

  

، وداداشم ومن آره،_   .دیگه بود تو قسمت امروز راستت  

 

 باریک ظرف که راستت  ی به چشیم زیر و زدم لبخندی

 .کردم نگاه کرد،یم جدا کیسه از را غذا مرصف

 

  .داد من دست را دوم یکیسه و چید غذا خودشان برای
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .داره فرق تو مال_

  

  .نشدم منظورش متوجه

 

ی ترینسالم این_ ؛ که بود غذاب   دوست دونمنیم داشت  

 ...نه یا داری

 

 .کردم باز را ظرف در کنجکاوی با

ی و شده گریل هایمرغ  گیالیس گوجه کاهو، مثل مخلفاب 

  .بود آن دورچت  ی شده پخته ذرت مقداری و

 

 :گفتم باذوق

 

  !ممنونم_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 بود، بسته نقش هایشلب یگوشه که کوچیک لبخند با

 .شد غذایش خوردن مشغول و داد تکان رسی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۸۳پارت#

 

 

 که بودم غذایم خوردن حال در خوشایندی، آرامش با

  .خورد زنگ موبایلم

 

 یصفحه به نگایه من و کشیدیم غذا از دست سه، هر

  .انداختم موبایل

 

ون بوتیک از و کردم کوتایه عذرخوایه   .آمدم بی 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  مامان؟ بله_

 

 و آرام کامال صدایش تن و زدیم حرف رسی    ع و دستپاچه

  .بود گونه پچپچ

 

ی جا هر جاست،این بابات_   !برسون رسی    ع وخودت هسن 

 

ان و گیج  :گفتم حی 

 

  مامان؟ الو،_

 

 به زود قدرآن چرا بابا .نداد را جوابم زدم، صدا چه هر

  بود؟ برگشته خانه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

نیم ...زدیم حرف آهسته قدرآن مامان همت  ی برای پس

ی را من که شود متوجه خواست  آن دلیل اما !کرده خی 

ی همه
 

  ...فهمیدمنیم را دستپاچیک

 شده من نبودن دانشگاه متوجه نحوی به بابا بود ممکن

  باشد؟

 

بریم خانه به زودتر چه هر باید !نشست جانم به ترس

 .گشتم

  .رفتم وسایلم رساغ و برگشتم بوتیک داخل به

 

   ...برم باید من_

 

 :پرسید و کرد رها ظرف در را چنگال و قاشق راستت  ی

 

  ایه؟عجله چه االن؟_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :دادم جواب مضطرب

 

 ... برم باید شه،نیم_

 

  !بخور کامل وغذات اول خب_

 

 .شنیدمنیم درست را راستت  ی صدای

  .کردمیم فکر مختلف هایاحتمال به مدام

 

ی چه کهاین به  چه برای را خودم باید من و افتاده اتفاف 

ی  .کردمیم آماده چی  

  

 .کردیم نگاهم نگران و بود ایستاده من مقابل حاال

 

 :زدم لب آرام
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...خونه برگشته بابام_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۸۴پارت#

 

 

م تماس مامان با کردم سیع چندبار  نداد را جوابم اما بگی 

ی امدلشوره شد باعث این و  .شود بیشی 

 

 !دهنیم جواب _

 

 .بود آرام راستت  ی من، برعکس

 

 .بنده دستش شاید _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 تیک ناخودآگاه پایم دادم، تکان راست و چپ به را رسم

ی  .خوردیم تکان تکان و بود گرفته عصن 

 

 !زنهیم شور دلم _

 

 :گفت دید، که را روزم و حال و انداخت من به نگایهنیم

 

 .چیه جریان بدونه اون شاید بزن، آرتا به زنگ یه _

 

 منتظر و گرفتم را اششماره رسعتش به .نبود بدی فکر

 باالخره اما خورد بوق باری چند .ماندم صدایش شنیدن

 .داد جواب

 

 لوا؟ جانم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بود معمویل و آرام کامال صدایش

 

؟ داداش، سالم _ ی خوب  ؟یم کارچ   کن 

 

 بازم بودیم، هم کنار پیش ساعت چند همت  ی تا خوبم، _

 پریس؟یم وحالم

ی ی که وقتا یه نشستم، هیچ   دمیم جوابشو آدیم مشی 

ی وقتا بقیه  .کارمب 

 

ی پس ی اگر حن  ی من از آرتا باشد، افتاده هم اتفاف  ترب   خی 

 .بود

 

 دارم شد، تموم عکایس و برداریفیلم کارای منم باشه، _

 !خونه گردمبریم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی از بعد  این تمام مثل .کردم قطع را تماس خداحافیط 

 کش که شوم پیاده تا داشت نگه را ماشت  ی دورتر مدت

 .نشود من با اشهمرایه متوجه

 

 .ممنونم _

 

 :گفت و داد تکان رسی

 

ه چه ببت  ی برو_  .خی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۸۵پارت#

 

 

 خودم به حال این با بودم کرده گم را پاهایم و دست

 .امکرده بزرگ زیادی را چی  ی همه که دادمیم دلداری
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

سم از شدهخیس هایدست و زدم را خانه در زنگ  را اسی 

 .کردم پاک مانتوام از ایگوشه با

 

 واین نداشت رو به رنگ کرد؛ باز رسعت به را در مامان

ی ی قبل از را امنگراب   .کردیم بیشی 

 

ی تا کشید را دستم  باعث بابا، ینعرهصدای اما بزند، حرف 

یم جا از هردو شد  .بی 

 

ی  تپیدن از ایلحظه برای قلبم آمد، سمتم به خشم با وقن 

 ایستاد

 

 ها؟ ،تو بودی گوری کدوم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی انقدر چرا شد، گرد هایمچشم و ریخت هری دلم  عصن 

 بود؟

 

 ...سالم _

 

 وضع رسکار، رمیم من که هرروز زهرمار، و سالم _

؟یم ول شهر تو شب بوق تا صبح یکله از همینه؟  چرچ 

 

 خودم از کردم سیع بود، نشسته جانم به لرز کهآن با

 .کنم دفاع

 

ی حرفیه؟ چه این بابا _ ی یعن   چرخم؟یم ول چ 

 

 قدرآن آمد، که جلو قرمز، و خشمگت  ی یچهره آن با

 .ماسید دهانم در حرف که بود کرده پیدا ترسنایک هیبت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کجاست؟ آرتا _

 

 زدیم میان در ییک قلبم و بود شده خشک کامال دهانم

 

ینیم نگو فقط _  رستا و دهنت تو زنمیم جوری یه که دوب 

 بری نشه روت ماه یه تا حداقل که کنمیم خون و پات

ون  .بی 

 

 حال متوجه مامان و بود آمده بند زبانم ترس شدت از

 .شد بدم

 

ی داری کوروش _ ؟یم کارچ  سکته االن رو بچه کن ول کن 

 !دییم ش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۸۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

  .زد پوزخند و برگشت سمتش به تعجب با بابا

 

 هنوز تو که دوتا همت  ی اینا؟ طرفدار شدی حاال تا گ از_

ییم بهشون
 
 ریخت  ی به کمر که شدن بزرگ قدراون بچه، گ

  !بست  ی من آبروی

ی ی برخورده غرورش به جوونه، گفن  بریم خودش کن صی 

ی باید قدرچه کو؟ پس .گرده  افتخار شازده تا کنیم صی 

  خونه؟ برگرده و بده

ی آرتا فهمیدن همه  من از !زده غیبش که ماه یه از بیشی 

نیم موبچه رساغ ی من و گی   واقعا !بگم که ندارم چی  

  !دونمنیم کجاست؟ پرست نیست؟ دارخنده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ه اشتشنه خون به هایچشم با و چرخید سمتم دوباره خی 

  .شد ام

 

  !گوریه کدوم بگو_

 

ی ی اخالقش وقن  ی ایذره حن   جای باید چرا بود، نشده بهی 

 دادم؟یم لو را آرتا

 

ی هیچ و کرد خواهند دعوا دوباره بودم مطمت  ی  تضمین 

ی که نداشت وجود   .نیاورند دیگریک رس بالب 

 

 ...کجاست نگفته من به_

 

 قدیم شنید، که را صدایم اما بزنم حرف بلند نکردم جرأت

  !آمد جلوتر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم فرار برای رایه من و نبود میانمان ایفاصله هیچ

  .نداشتم

 

ی_
 
ییم هم خوب خییل اتفاقا ینیم ویل دوب 

 
 خیالت به که گ

ی محافظت ازش  بده پدری کدوم !احمق پدرشم من !کن 

  خواد؟یم رو هاشبچه

 

 روی باید ویل خواینیم مارو بد شما دونمیم من_

ی نظر تجدید اخالقت  .کن 

 راست راه به برای هابچه زدن کتک یزمونه و دوره دیگه

  !گذشته کردنشون، هدایت

 

 اما شوم ساکت که کردیم اشاره بابا رس ی پشت از مامان،

 !بود دیگری چی  ی من تصمیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی_ ینیم هم حاال همت  ی حن 
 
، چون برگرده آرتا گ یم دلتنگشر

ی
 

 از نباشه زشت دوستا، و فامیل جلوی که برگرده گ

ی پرست  !نداری خی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۸۷پارت#

 

 

 را توقعش .سوخت صورتم چپ سمت بعد، ایلحظه

 .نکردم تعجب و داشتم

 

  .گرفت قرار او ومن مابت  ی مامان

 

ی چرا آخه کوروش؟ .بررسم خاک_  هابچه این شه،یم هرچ 

؟یم رو   بره؟ و کنه فرار هم ییک این خواییم زب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

حنجره به حداقل چرا دانمنیم و زد فریاد وجودش تمام با

 ...کردنیم رحم خودش ی

 

ییم اگه الدنگم اون کرده، بیخود_  ولش خودش حال به بین 

 .پرسه که اینه برای کردم،

ی مونده کم همت  ی  و الوات پرس یه .بدم تحویل فراری دخی 

ی یه   !فراری دخی 

 

ی از پر پوزخند  نشان و خط چشمانش با .زد تحقی 

  .کشید

 

 رسید، ذهنت به خزعبالت این و فرار فکر روزی یه اگر_

 .برمیم تو رس و کنم یم پیدات زود خییل باش مطمت  ی

 فهمیدی؟

  

 .گذشتم قدیم کنارش از و دادم تکان رس آرام
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

م فاصله او از خواستمیم فقط ی تا و بگی   امکان که جاب 

  .نبینمش داشت،

 

 پاهایم به نداد، نشان شدنم دور به که العمیلعکس

 .کردم فرار اتاقم سمت به و بخشیدم رسعت

 .دادم تکیه آن به و بستم دستپاچه را در

 

 .شدیم پایت  ی و باال شتاب با امسینه یقفسه

ی  لو را آرتا جای نداشت امکان هم، کشتیم مرا اگر حن 

 هم و افتادیم دردرس به خودش هم که چرا بدهم؛

  !راستت  ی

 

 .بدهم جواب نداشتم جرات اما لرزید موبایلم

 

 .شود اتاق داخل بابا و شده پرت حواسم ترسیدمیم
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 رویش کلید انداختم قفل به نگایه و گرفتم فاصله در از

  !بود

 

 قفل مشغول معطیل بدون و کردم شکر لب زیر را خدا

 .شدم در کردن

 

  .دادم جواب را موبایلم شدم، مطمت  ی که بودنش بسته از

 

ی چه_  شده؟ خی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۸۸پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  ...راستت  ی_

 

ی دینیم جواب چرا_  زنم؟یم زنگ وقن 

  

  .کردم بغض ناخودآگاه

 

  ...نشدم متوجه_

 

  چرا؟_

 

ی .شد بلند هم باز بابا، بیداد و داد صدای
 
نیم مامان ظاهرا

 .کند آرامش توانست

  

ه چه چیه؟ صدای_   تون؟خونه تو خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی با و گزیدم لب
 
 :گفتم بیچارگ

 

 ...عصبانیه بابام _

 

؟ خاطر به_  چ 

 

  .بود در به چنانهم نگاهم اما نشستم تخت روی 

 

ی دیگه ...آرتا_  برگرده باید آرتا گهیم اومده؛ رس شصی 

 نزدیکه هم به مونرابطه دونهیم .داره شک منم به !خونه

ی هم از و یب    !کجاست بگو گهیم یه مونیم،نیم خی 

 

ی لحظه چند  فرو فکر به را او هایمصحبت انگار .نزد حرف 

  .بود برده

 

س،_ ی از انگار کن وانمود جوری نی  ی چی     !نداری خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  ...کنهیم بیداد و داد خییل ...تونمنیم_

 

  ...روز اون مثل یا زده داد رست فقط_

 

به با را حرفش یبقیه  خورد، در به که محکیم یرص 

 .نشنیدم

 

  !درو این کن باز_

 

 .شد حبس سینه در نفسم

ی چنان با  در نبود بعید احتمالش که کوبیدیم در به شدب 

 !بشکند هرلحظه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۲۸۹پارت#

 

 

 

وی با بابا ی نی   لرز فریادش صدای و زدیم تنه در به عجین 

 .بود انداخته جانم به

 

 خودت گمیم خوش زبون به بندی؟یم من رو درو حاال_

ون بیا ه خییل بی   !لوا بشکنم رو در تا بهی 

 

 .امافتاده جنوب قطب وسط برهنه کردمیم حس

 .خوردیم هم به هایمدندان و بود شده رسدم قدر همان

ی
 
ی در شدن شکسته صدای که مخصوصا ی چوب   آن از خی 

 !رسیدیم من به دستش دیگر یدقیقه چند تا که دادیم
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 کنم؟ فرار که داشتم را کجا .انداختم اطرافم به نگایه

ی یا تخت؟ زیر کمد؟ داخل   ...بالکن در حن 

 

ی بودم نتوانسته هنوز ی که کنم انتخاب را جاب 
 
 از در تقریبا

ی مگر !شد کنده جا یم طورچه پس بود؟ نگذشته ازش سن 

  بشکند؟ دقیقه چند عرض در را دری توانست

 

 نظر زیر را حرکاتش تمام و شدنیم آن از گردتر چشمام

 .کنم دفاع خودم از بتوانم تا بودم گرفته

 

ی به را او و نداشت ایفایده مامان هایتالش  !زد پس راحن 

 که بود گرفته قرار مقابلم حایل در ثانیه چند عرض در

ی به را انزجارش و خشم   .کنم حس توانستمیم راحن 

 

ی بسه_  دوست گویه هر گذاشتم و کشیدم ونازتون هرچ 

 !بخورید دارید،
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ی ناخودآگاه برد باال که را دستش   .زدم ترس از جییع 

 

 وخودش گوری کدوم خورتمفت داداش اون ببینم بنال_

  !کرده قایم

 

ی همان از من
 

 .نداشتم درد تحمل و بودم ضعیف بچیک

ی محل بخورم، هم پشت چک دو بود قرار اگر
 
 آرتا زندگ

ی در چه هر هیچ، که
 

 ...دادمیم لو نی  ی را بود امزندگ

 

ی تنها اما افم از مانع که چی   ی صدای شد، اعی   زنگ وقفهب 

  !بود خانه

 

 :گفت بلند صدای و باتعجب مامان

 

ی_  .رفت آبرمون ...رسم تو خاک کیه؟ یعن 
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 از باشه، در این پشت گ هر که مرد کن جمع وخودت

 !کن ظاهر حفظ حداقل خودته خانواده

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۹۰پارت#

 

 

 :پرسید حال همان در و رفت در سمت به کندی به مامان

 

  کیه؟ _

 

 :غرید و انداخت من به نگایه تاسف با بابا

 

 در که نداره برت خیال ویل بود یار باهات شانس فعال  _

ی   !رفن 
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ون اتاقم از  .برسد نظر به عادی کرد سیع و رفت بی 

یم را در زیرچشیم و گرفت خود به خونرسد یچهره نقاب

  .شده پیدایش بدموقع کش چه بفهمد تا پایید

 

 .باشد نیوفتاده اتفاق بود، ذهنم در که چهآن بودم امیدوار

 ریخت یم هم به خییل اوضاع شد،یم پیدایش راستت  ی اگر

 شایک ایچهره با نوردخت، مامان تعجب کمال در اما

  .بود ایستاده منتظر

 

ه؟ چه شده خراب این تو بگه من به ییک_  !خی 

 

یم چه جااین او اصال کردیمیم نگاهش ساکت سه، هر

 کرد؟

ی  رسید؟یم همکف به سوم طبقه از ما، صدای و رس یعن 
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ی تا ی و بود صدا عایق خانه دانستم، یم که جاب  مامان گوش 

  !...سنگت  ی بزرگ

 

ی
ا
  .بودند شده شوکه خاطر همت  ی به هم مامان و بابا احتمال

 

ی وصدات چرا کوروش؟ نیستم تو با مگه_ کله پس انداخن 

؟یم هوار و داد ت،  کن 

  ها؟ چیه؟ جریان

 

ی کیم را اوضاع کرد سیع مامان  .کند بهی 

ی جو
ا
 مامان حضور انتظار و بود شده سنگت  ی کامل

ی چنت  ی وسط هم آن را، نوردخت  .نداشتیم بحن 

 

ی ورق
ا
 حال در بابا من، جای به حاال و بود برگشته کامل

  !بود شدن بازخواست
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EXCHANGE GROUP اکری از 

، بفرما جان مادر_  ایستادی؟ رسپا چرا بشت  

 

 روی ای،آهسته هایقدم با و رفت مامان به ایغرهچشم

  .نشست مبل

 

ی ببینم بگید حاال خب_  !شده؟ چ 

 

ی#   دردانهیچب 

 ۲۹۱پارت#

 

 

 

ون که دانستم نیم همان یا دهم نشان را خودم و بیایم بی 

  .بمانم جا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  عروس؟ کجا_

 

بت یه_   .آمیم زود .کنم درست براتون سکنجبت  ی رسر

 

  !برگرد نکرده، الزم_

 

 نگایه نیم و نشست مبل روی درازتر، پا از دست مامان

 .انداخت بابا به هم

  

ی یا وایش جا همون خواییم_
 

ی بیک   شده؟ چ 

 

ی که داشت ایجذبه نوردخت مامان
ا
ی احتمال  آن از بخشر

 .بود رسیده ارث به بابا به

 

 .بردیم حساب او از بود مقابلش که هرکس ناخودآگاه
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی در آمدنیم یادم وقتهیچ که چند هر
 
 دخالت کش زندگ

  .باشد کرده

 

 شنیدی؟ رو ما صدای طوریچه شما_

  

  .انداخت بابا به سفییه اندر عاقل نگاه

  همینه؟ تدغدغه تمام االن_

 

 تمسخر لحن از دلخور و جوید را سیبیلش یگوشه بابا

ش،  :گفت اخم با امی  

 

ی یمسئله یه نیست؛ خاض چی  ی _
 
 داشتم که بود خانوادگ

ی نگران نیست الزم شما .کردمیم حلش  !بایسر
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ی تا نکنم؟ دخالت که اینه منظورت_ ییم وقن   همچت  ی توب 

ی ی حرف  ون نزنه خودت یخونه از صدات که بزب  ی !بی   چ 

؟یم معصوم طفل این از  خواسن 

  

ی ویل نکردم ذوق حمایتش، از گفتمیم اگر بود دروغ  بیشی 

 .بودم خورده جا شدتبه آن، از

 

 از شده، که نحوی هر به و همیشه که داشت عادت او

د ایراد من   آمد؟یم در پشتم که شده چه حاال بگی 

 

ی تا رفتم جلوتر ی کجا به پایم دانمنیم اما ببینمشان بهی   گی 

 ...شدم زمت  ی نقش بلندی صدای با بالفاصله که کرد

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۹۲پارت#
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ه و چرخید سمتم به رسشان هرسه،  .شدند امخی 

 را هایشکشیدن نشان و خط توانستمیم بابا، نگاهِی در

 .ببینم

 

 روی و رنگ که مامان به و بلعیدم پرصدا را دهانم آب

 سوی به سپس و نداشت من از کیم دست اشپریده

  .چرخاندم نوردخت مامان

 

 :غرید بدخلق بابا

 

 !اتاقت تو برو_

 

 تلف وقت کردم سیع و چالندم کیم را دستم انگشتان

 .کنم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی جرأتم و دل کیم دیدم،نیم تنها را خودم که حاال  بیشی 

  .بود شده

 

  اتاقت؟ تو برو گمنیم مگه_

 

ی ازش مگر اتاق؟ کدام بگویم خواستم ی چی    مانده باف 

  داشتم؟ حرییم شکسته در آن با مگر بود؟

 

  .بقیه پیش جاهمت  ی بشت  ی بیا .نیست الزم_

 

ی داشت قصد بابا   .نداد اجازه نوردختمامان اما بزند حرف 

 

ی چه نیست معلوم_  حاال که آوردی بچه این رس بالب 

 !ببینیم شاهکارتو شهنیم روت
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 چرخاند صورتم کل در را نگاهش بادقت رفتم، که جلوتر

ی و  با لحظه چند از بعد و گذاشت امچانه زیر دست حن 

  .داد تکان رس افسوس

 

ی تو_   مردی؟ رست خی 

 

  .گرفت ما از را نگاهش و زد پوزخندی بابا

 

وع باز_ ی شما !مادر نکن رسر ییم چ   آخه؟ چیه جریان دوب 

 

ی هر و کرده هم کاری هر_  تو باشه، افتاده که هم اتفاف 

ی با نداری حق ی رفتار جوریاین گلت دسته دخی   ایرج !کن 

؟ کتایون رو کرده؟ بلند دست من رو وقتهیچ  چ 

ی تا که برادرتم  یم در زنش واسه جونش بود، زنده وقن 

ی گ به تو کرد؛یم حلواش حلوا رسش رو و رفت  آخه؟ رفن 
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۹۳پارت#

 

 

 حرف باهاشون خوش زبون با میاد بدم من کردی فکر_

 زور تا نفهمن زبون خودشون اما !واال نه من؟ مادر بزنم

  .شننیم آدم نباشه، باالرسشون

 

 ...بود رک زیادی نوردخت مامان

 

 زیر به رس شده؟ آدم پرست االن مثال خودت حساب به_

 به داری کرده؟ فرار دستت از چرا کجاست؟ پس شده؟

ییم ظلم هابچه این   !کن 

 

یدوست قدرآن وقت هیچ را مادربزرگ  .بودم ندیده داشتن 

 .زدیم را دلم حرف دقیقا
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نیم !رو مسئله این کن قبول کوروش؛ دیگه شدنبزرگ_

ی ی مجبورشون توب    .کن 

 

ی .نبود آمدن کوتاه اهل اما بابا  مامان هایصحبت به حن 

  .کردنیم هم فکر بزرگ

 

ی_ ی یه دارن وقن   اگر هم زور به رن،یم اشتباه رو مسی 

میم وجلوشون من شده،  !گی 

 .بیارم دست به اعتباری تا کندم جون سال همه این

اون خورن؛یم قسم رسم رو حاال که اومدم جلو درست

ی وقت  آم؟برنیم بچه دوتا پس از یعن 

 !شده هادوجنسه شبیه آرتا من، با لجبازی رس از

هنای و پوشهیم پوره پاره شلوارهای  تنش غریب عجیب پی 

 .کنهیم

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی که دستشم  آرایش زنا مثل مونده کم همت  ی !کرده نقایسر

  !من آبروی به بزنه حراج چوب تا بازار تو بیاد و کنه

م   ...که هم دخی 

 

 :گفت و زد پوزخندی تاسف با

 

 .جنبهیم گوشش رسو_

 دونمیم که من ویل نیست حالیم من کنهیم خیال

 !جنبهیم هم بدجوری

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۹۴پارت#
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ی نفسم،  .بود شده حبس امسینه میان جاب 

ی دانستمنیم ییک یا بود دیده من از چی    که زدیم دسن 

ی د تحویل دودسن   ...بگی 

 

 !آدیم من با لوا_

 

  .کردم نگاه نوردخت مامان به رسدرگم و گیج

 

ی فقط بچه این_ نیم اگه .هست منم ینوه نیست، تو دخی 

ی ی مراقبت ازش توب  ییم فکر و کن  ی کردن تربیت کن   یعن 

  !نداری وداشتنش لیاقت پس قلدری،

م کن جمع ووسایلت   .پایت  ی آییم من با .دخی 

 

  .بودند خورده جا هم بابا و مامان که من، فقط نه

 

 :داد جواب بلندی نسبتا صدای با بابا،
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امت_   !مادر نکن دخالت مسئله این تو ویل واجبه احی 

 

 دید، سنگت  ی را جو و ریخته هم به را اوضاع که مامان

 هایشحرف به کش اما کند آرام را طرف دو هر کرد سیع

  .دادنیم اهمیت

 

ی خواییم_ ؟ کارچ   خواییم هم ومن َچشم، نگم اگه کن 

؟   ها؟ بزب 

 

  .گفت لب زیر «شیطون بر لعنت» کالفه بابا

 

، خواییم هرکاری_  من تصمیم چون کن عجله بکن 

 خودش کهاین مگه برمشیم خودم با !شهنیم عوض

 !نخواد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی
ا
ی دفعات معدود از احتمال

 
 خانه، این در که بود امزندگ

 .بود شده مهم هم من نظر

 

ی به که هرچند کردم؟یم کار چه باید نیم دانستمیم خوب 

 هم دوری کیم اما بمانم ایرج بابا یخانه زیادی مدت توانم

 .نبود بد

 

ی تا و شد یم آرام اعصابم مقداری حداقلش  که زماب 

 مرا توانستنیم کرد،یم پیدا بهبود آرتا و بابا بت  ی اوضاع

 .بگذارد فشار تحت

 

ی با و کردم تر را لبم  جواب نلرزد کردم،یم سیع که صداب 

 :دادم

 

 .آمیم باهاتون !کنم جمع ولباسام رمیم_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۹۵پارت#

 

 

ون را چمدان کمدم از یم ذهنم به هرچه و کشیدم بی 

 .چیدمیم آن در شود الزم بود ممکن که رسید

ون اتاق از و برداشتم را ماه یک حداقل لوازِمی  .آمدم بی 

 

 .بود ایستاده منتظرم همچنان نوردخت، مامان

ون سمت به دید، که مرا  و افتاد راه به خانه از بی 

ی   .کرد خداحافیط 

 

ان بابا  این به اوضاع کردنیم باور انگار و بود ایستاده حی 

  .برود پیش شکل
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 دست در هم تاپلپ کیف و کوله چمدان، بر عالوه

 .داشتم

 .زد صدایم مامان که گفتم «خداحافظ» لب زیر

 یکوله تصورم، برخالف اما نکند مخالفت کردم خدا خدا

  .گرفت دستم از را سنگت  ی

  !بود کمک قصدش

 

ی  پایت  ی ما از زودتر حتما پس نبود نوردخت مامان از خی 

 .نمانده منتظرمان و رفته

 

 از هرلحظه آن، شدن بسته با و زدم را آسانسور یدکمه

  .شدیمیم دورتر بابا

 

ی نفس   .دادم تکیه رسم پشت به و کشیدم راحن 

 

  .بود فکر غرق مامان،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  ...شد زشت_

 

ی   .داد ادامه خودش .نزدم حرف 

 

ی فهمنیم همه حاال_  غیب آرتا هم ...اومده پیش بحن 

  .پایت  ی رییم داری تو هم شده،

 

  .بکشم نفس کمیه دارم احتیاج من مامان_

 

 .کرد نگاهم غمگت  ی و چرخید سمتم

یم دیده مالیم و عمیق چروک و خط چند چشمانش دور

  .شد

 

ی وجود با ی چشمانش غم اول نگاه در اش،زیباب   هر از بیشی 

ی   .آمدیم چشم به چی  
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 !نشدم حریفش وقتهیچ ویل نیستم بابات طرف من_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۹۶پارت#

 

 .زدیم حرف موضوع این درباره که بود باری اولت  ی

 

سم زیادی هایسوال داشتم دوست  .بی 

 نکرده مخالفت بابا با سخت و سفت وقتهیچ چرا پس

 بود؟

ی چرا  هر بابا دادیم اجازه و بود آرام و مظلوم اوقات، اکی 

 فرصت اما کند؟ رفتار او با داشت دوست که طور

، یشده ضبط صدای و شد باز آسانسور در نکردم؛  زب 

 :کرد اعالم
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EXCHANGE GROUP اکری از 

  «همکف یطبقه»

 

یم نگاهم تعجب با ایرج بابا .بردیم خانه داخل را وسایلم

 جاآن وسیله، همهآن با من بود نیاورده در رس هنوز و کرد

  !کنمیم چه

 

 اشاره هااتاق از ییک به و داد را جوابم کردم، که سالمش

  .کرد

 

  .جااون بذار ووسایلت_

 

اتاق از از ییک منظورش .چرخاندم رس دستش یاشاره با

ی امکانات که بود مهمان های
 
ی نسبتا  هرموقع و داشت خوب 

ی یم مستقر جاآن بماند، هم را شب داشت قصد مهماب 

  .شد
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 .کردم باز را در و دادم تکان رسی

 حجم با دیواری کتابخانه مطالعه، می  ی نفره، دو تخت یک

 که اتاق یگوشه نفرهتک مبل و خایل هایقفسه از زیادی

 .بود مقابلش نی  ی کوچیک می  ی

 

 :گفت و شد وارد رسم پشت مامان،

 

ی جااین پرسید کش اگه _ ،یم کارچ  ی کن  ؟یم چ 
 
  گ

 

 .نبود مهم هم زیاد .انداختم باال شانه

  

ی یه حاال_ ی گم،یم درویع    .خیالب 

 

  .کرد نگاهم تعجب با
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ییم حرف گفت  ی دروغ از راحت قدرچه_   !زب 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۹۷پارت#

 

 

 

ی جرأت و دل بود شده باعث خانه، آن در حضورم  بیشی 

  .دهم جواب همیشه از ترراست و رک و کنم پیدا

 

ی_ ی ایخونه تو وقن 
 
ی زندگ  ترینکوچک برای که کن 

ی ی دروغ کیل باید هم هادلخویسر
 

اون دیگه بشن، قانع تا بیک

  !رسهنیم نظر به سخت هم قدرا

 

  .کشید آیه مامان

 

  .داره دوستتون بابات_
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 من که داشتنه، دوست خاطر به آزارها، این همه اگه_

  !باشه نداشته بهم حش هیچ دمیم ترجیح

 

ی سخت خییل هم تو ...زنمیم حرف باهاش_  .نگی 

ت  شدین، ترآروم که هردوتاتون   .برگردی کنمیم خی 

 

 فاصله رسی    ع و کرد بغلم کوتاه .بود سکوت فقط جوابم

  .گرفت

 

  .باش خودت مراقب رم،یم دیگه من_

 

 :گفتم و دادم تکان رسی

 

 «چشم»_
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ی بعد، لحظه چند   .نبود مامان از خی 

ی از لبخندی کم کم  اما بست نقش هایملب روی رسخویسر

 .شد جمع لبخندم سوزش، حس با

 

 تا ایستادم بود شده متصل دیوار به که ایآینه مقابل

  .ببینم را خودم روز و حال و اوضاع

 

 هم .شدیم دیده کبود کیم امگونه و شده پاره لبم گوشه

  ...سنگت  ی بابا های دست هم و بود حساس من پوست

 

به  .باشد نوردخت مامان زدم حدس .خورد در به ایرص 

 

  «بفرما»

 

 ...شد نمایان در چهارچوب در راستت  ی تصورم، برخالف اما
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۹۸پارت#

 

 

 به ایرج بابا یخانه در حضورش کرد؟یم چه جاآن او

ی به برسد چه آمدیم پیش ندرت  دیگری شخص که زماب 

 ...کهاین مگر باشد جاآن هم

 

ی حضور .کردم مرور ذهنم در را اتفاقات  مامان ناگهاب 

 ...بود عجیب نوردخت

ی که چرا
ا
نیم بقیه گوش به بلند، هرچند صدایمان معمول

ی و رسید  درست یشانخانه که فرهاد و شمیم حن 

 نکرده ایاشاره ما صدای به هم باریک برای بود، مقابلمان

 !همکف طبقه ساکنت  ی به برسد چه بودند،
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 کنم، قطع را تلفن که آن از قبل راستت  ی دیگر، طرف از

 به توجه با و بود شده ما یخانه ساماننابه اوضاع متوجه

ی  کمک که نبود بعید بودم، کرده پیدا او از که شناخن 

ی اما باشد کرده  شخص به کردمنیم هم را فکرش حن 

 !بزند رو دیگری

 

 نه؟ فرستادی، رو نوردخت مامان تو _

 

ی و شد اتاق وارد  .داد تکان را رسش حرفب 

 

ی نتونست بابا که بود پر توپش جوری یه ممنون، _  هیچ 

 .شدم راحت مدتیه برای حداقلش بشه رفتنم مانع و بگه

 

 .جااین بیاره تورو خواستم ازش  _
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ی و گرفته صدایش  صدایش خشم داشت سیع بود، عصن 

 .بودم آن متوجه من اما کند پنهان را

 

؟ تو _  خوب 

 

 و لب زخم به احتماال .چرخاند صورتم روی را چشمانش

ه امگونه کبودی  .بود شده خی 

 

 :زد لب اش،شده قفل هم به هایدندان میان از

 

 !نه _

 

 بود؟ ناراحت من خاطربه

 

 چرا؟ _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بود شده رسخ رویش و رنگ و کشیدیم نفس سنگت  ی

 خواستیم .آورد باال امگونه نزدییک تا آرام را دستش

 کند؟ نوازشم

ی اما ماندم منتظر و بستم را چشمانم   دستش نشد، خی 

 ...بود کشیده عقب را

 

ی چرا _  بزنتت؟ گذاشن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۹۹پارت#

 

 

ی _ ی وقن  ینیم اصال شه،یم عصن  یپیش توب  ی بین  عکس کن 

 .چیه العملش

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی هم درو اتاق؛ تو رفتم من   جا از درو ویل کردم قفل حن 

 !کند

 

 .شد درشت تعجب از چشمانش

 

 .جااون برنگرد _

 

ی چنت  ی هیچ دیگر آمدنیم بدم که گرنه و نبود، ممکن چی  

 !نگذارم جاآن را پایم وقت

 

ی نیست، آرتا مثل من اوضاع ی ...شهنیم _  هم وهمون حن 

 !خونه برگرده کنهیم مجبورش و کنهیم پیداش باالخره

 

 .رفت تخت سمت و گرفت را دستم

 

 !بشت  ی _
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ه و نشست مقابلم زانو دو کردم، گوش که حرفش به خی 

 .شد ام

 

 حاال گفتیم زدم،یم حرف آرتا با داشتم پیش روز چند _

 باید فهممیم کنم فکر درست تونمیم و شدم دور ازش که

 .شدمیم مستقل این از زودتر

 .ترسیدم زیادی که بود این اشتباهم

ی که قدرمچه هر بابات ی تو باشه، وحشر  !باش تروحشر

ی، دونمیم فهیم؟یم ومنظورم ، دخی   کمه، زورت ظریف 

ون همیشگیش قالب از آدم که الزمه وقتا یه اما  .بیاد بی 

 صدای با تو زد داد اگه تریس،نیم ازش که بفهمه بذار

 .بدی جواب هم تو کن سیع زد، سییل اگه بزن، داد بلندتر

 قرار که فهمهیم ویل شه غالب اون زور باز تهش شاید

 !باشه داشته گوش به حلقه یبرده یه نیست

ا این ...وحرمت واخالق وادب کن ول ی یه تا چی    وقن 

، خوب که زیادی ویل داره اعتبار  .شنیم سوارت بایسر
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ی که بابات و تو حکایت شده وع شه،یم هرچ   به کنهیم رسر

 !تو زدن

ی این اب 
ی نظر از شاید گم،یم بهت دارم که چی    خییل اخالف 

 تا نیستم کنارت همیشه من ...ویل نباشه درست هم

 ...باشم مراقبت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۰۰پارت#

 

 

ی باید ی دفاع حقت از تا یادبگی   بهت کش نذاری و کن 

 .بگه زور

ی یه  تو ویل ده،نیم جواب اصال بودن مظلوم و گریه وقتاب 

 !یکیه واکنشت مدت تمام
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، الزم کمک هروقت که گرفتم قول ازت باریه  بهم داشن 

ی  یه وخودت تا خوامیم قول ازت هم دیگه باریه بدی خی 

ی ی و ضعیف دخی  ، وپادستب   باشه؟ نبین 

 

 :گفتم ناخودآگاه

 

 .باشه _

 

 :پرسید و داد تکان رضایت روی از رسی

 

 داری؟ درد _

 

 .کردم بغض خود به خود

 

 .کمیه _
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 :گفت و شد بلند جا از

 

 هست؟ یخ ببینم _

 

 ...ممنون _

 

 .بست رسش پشت را در و رفت

 ایرج بابا و نوردخت مامان برای که شنیدم را صدایش

 .امترسیده کیم و نیست بد زیاد حالم دادیم توضیح

 

 و شد مانع راستت  ی اما بیاید اتاقم به داشت قصد پدربزرگ

ی گفت احت است بهی   .کنم اسی 

 .شد اتاق وارد یخ یکیسه با بعد، یلحظه چند
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 اشرسدی خاطربه کیم و گذاشت صورتم روی را آن

 .لرزیدم

 

 .رسیدیم نظربه کالفه و خسته

 :گفتم و بردم باال را دستم 

 

مشیم خودم _  .گی 

 

 یخ یکیسه و گفت «باشه» نهایت در و کرد نگاهم مردد

 .داد دستم را

 

ی نگرانم نیست الزم خوبم، _  ...بایسر

 

 در آری،یم خودت رس بال یه ....تونمنیم ویل خوام،یم _

 ...آرنیم رست اصل
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EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۰۱پارت#

 

ی امنه، جام االن _  خودت یخونه برو تو شه،نیم هیچ 

احت   .کن اسی 

 

 ...باشه _

 

ون اتاق از آمدنیم دلش انگار و بود ایستاده جاهمان  بی 

 .برود

 

؟ تو _ ؟ چ   خوب 

 

 سوالم، مخاطب نبود مطمت  ی شاید .گرفت باال را رسش

 .باشد خودش
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 .کنهیم درد رسم _

 

 ...جوریاین من خاطر به _

 

 :گفت و پرید حرفم میان

 

 این آدمای بقیه کاریکثافت علتش نه، تو خاطربه _

 .ساختمونه

 شهیم نادرست رفتار باعث خود به خود مریضه فکراشون

 .دیگه

 

ی کش _   گفته؟ چی  

 

ون محکم را نفسش  عوض حالش کردمیم حس .داد بی 

 .شده
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ی_ یم فکر بقیه مثل اونم نداره، اعتماد بهم هم ایرج بابا حن 

 ...کنه

 

ی مگه _  !شده؟چ 

 

 .خاراند را اششقیقه کالفه

 

 بود، سنگت  ی خییل نگاهش بیارم، یخ برات خواستمیم _

 اعتماد بهم اتاق؟ تو بیاد خواستیم چرا کردی فکر

 ...نداره

 

 نگاه من به سؤظن با کش اگر .بود مانده باز نیمه دهانم

ی چه کردیم  دادم؟یم نشان واکنشر

 پدربزرگم مثل نزدیک فرد یک شخص آن اگر خصوصا

 !باشد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...کنهیم اشتباه _

 

ی کاری .ببینمت تونمنیم زیاد جااین _  خونه ییک اون داشن 

 .هستم بوتیک و

 

 ...باشه _

 

ی قبل از که هم من خاطربه .بود ناراحت  بود شده عصن 

 .کنم کارچه دانستمنیم من و

 

 برای را فحش صد حکم ایرج بابا نگاه نبودم، من اگر اصال

 .نداشت او

 

ی چند یه دیگه، برم _  .بخوابم ساعن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون داشت قصد و کرد من به را پشتش  که برود بی 

 .کردم صدایش

 

؟ _  راستت  

 

 .کرد نگاهم سوایل

 

ی وحالت دونمنیم _ همه عوض من ویل ...نه یا کنهیم بهی 

منصف آدمای ی  .دارم اعتماد بهت جااین غی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۰۲پارت#

 

 

ی و تلخ لبخند  .رفت و زد غمگین 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی همهآن از دلم یب   .بود گرفته شد،یم حقش در که انصاف 

 شوند متوجه دیگران تا کنم کاری برایش داشتم دوست

ی قضاوت االن به تا او به راجع یم اما داشتند نادرسن 

 .کنم بدتر را چی  یهمه ترسیدم

 

ون فکر از شد باعث در، بازشدن  .بیایم بی 

ی با و شد نمایان در چهارچوب در نوردخت مامان  ریزبین 

 .کرد نگاهم

 

ی_   مادر؟ خوب 

 

 .ممنون خوبم بله،_

 

 :پرسید و آمد اتاق داخل

 

 نیست؟ تگرسنه خوردی؟ غذا_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی و بوتیک یاد به  .افتادم بود، آورده برایم راستت  ی که غذاب 

ی بود زده زنگ مامان و کنم کامل را غذایم نشد فرصت حن 

. 

 

 :گفت دید، که را تعللم

 

م، بیا_ ی هم ما دخی   .نخوردیم هیچ 

 

خانه داخل همدیگر همراه و دادم تکان رسی  .رفتیم آشی  

 روی اما فعال حداقل نبینم، را ایرج بابا دادمیم ترجیح

غذاخوری مقابل و صندیل  آرامش با و بود نشسته می  

 .خوردیم را غذایش

ی در را بادمجان کشک  .گذاشت می  ی روی و کشید بشقاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 با اما بود خوب اغراق، بدون نوردخت مامان پخت دست

 ...کردمیم چه رژیمم

 ایلقمه خودم برای و برداشتم را گرم سنگک نان از ایتکه

 .کردم درست

ی
 

 .نکنم فکر کالری هیچ به بود شده باعث گرسنیک

 

ی رس _   شد؟ بحثتون چ 

 

 .بخوره وغذاش بذار ایرج، کن ول_

 

ی بابابزرگ،  :گفت و گذاشت دهان به ایلقمه خیالب 

 

ی جریان بدونم خوامیم فقط ندارم، کاریش_  .بوده چ 

 

 و بدهد من به را حق بود سخت برایش که کردمیم حس

ئه را پرسش تا گشتیم ایبهانه دنبال  .کند تی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 فشار تحت ومن خونه، بیاد خوادنیم که آرتا خاطر به_

 .ذارهیم

 .گردونم برش تونمیم و ارتباطم در باهاش کنهیم خیال

 

 دیگری سوال تا کردم مشغول خوردن غذا به را خودم

سد ی اما نی 
 
 .نبود مهم برایش ظاهرا

 

ی حاال_
 
ی ازش واقعا  !نداری؟ خی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۰۳پارت#

 

 

 .گرفتم نفش و گذاشتم کنار را نان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کیم دست او بودم؟ کرده فراموش را پدربزرگ اخالق چرا

ی که تفاوت این با نداشت بابا از  توانستیم او از بیشی 

..نکند بلند کش روی دست و باشد مسلط اعصابش روی

. 

 

ی_ ، یه زنیمیم حرف تلفن    !خوبه حالش وقتاب 

 

، روی پارچ از خودم برای لیوان در  و ریختم آب می  

 .کند کم التهابم از کیم تا نوشیدم

 

  ...فعال حداقل !برگرده خوادنیم و _

 پای روی و کنه جور و جمع وخودش که کنهیم سیع داره

 .وایسه خودش

فت داره   !کنهیم پیرسر

 

ی_ فت تونهنیم شخانواده کنار یعن   کنه؟ پیرسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 تا برسم نظر به آرام کامال کردم سیع خودش، مثل هم من

 فشار تحت مرا تواندنیم ها،سوال این با شود متوجه

 .کند تردیدم دچار یا بگذارد

 

ی تا_  بابا و خوابیدیم و خوردیم فقط جااین یادمه، که جاب 

 .کردیم شارژ وحسابش میلیون چند ماه به ماه

 !دادیم هدرشون جوری یه ماهم هر

 تازه ده،نیم مفت پول بهش کش و شده مستقل که االن

 قدرچه و کردهیم ارساف جوریچه ماه هر فهمهیم داره

 !بوده اشتباه کارش

 

 به سکونتش، محل از آرتا که کنم وانمود بودم مجبور

ی وجه هیچ  .زندنیم من به حرف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تا گفتمنیم هم دونستمیم اگه ویل کجاست دونمنیم من_

 .گردونید برش

ی فهمهیم داره تازه
 
ی واقعا

 
  ...چیه زحمت چیه، کار چیه، زندگ

 ارصار خاطر به خوامنیم و تلفنیه باهاش ارتباطم تنها

  !نده هم ومن جواب دیگه بقیه،

 .بخورم وشامم بدید، اجازه اگه هم االن

 

 نشان العملعکس کش و گذشت سکوت در چندلحظه

 .نداد

  !نداشتند من از محکیم واکنش چنت  ی توقع شاید

 .گفت و آمد خودش به نوردخت مامان باالخره

 

 .بخورید وغذاتون کرد، یخ_

 

ی هیچ بدون همه انتها، تا و دادم تکان رسی  در و حرف 

 .خوردند را شاندیرهنگام ناهار مطلق، سکوت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شدیم شنیده بشقاب به قاشق برخورد صدای گایه تنها

 

 .بزرگمامان بود خوشمزه خییل ممنون،_

 

م جونتنوش_  .دخی 

 

ی به ، که اتاف 
 
 را موبایلم و رفتم بود، شده من برای موقتا

 .برداشتم

 :نوشتم برایش و کردم باز را راستت  ی با هایمپیام قسمت

 

 پیشته؟ دوربت  ی_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۰۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی حرکت داشتم دوست  مانع نباید دعواها این .کنم مثبن 

یحواس ی از شدن دور و پرب   تعیینش قبل از که شدیم هدف 

 .بودم کرده

 

 .داد را جوابم بعد، دقیقه چند

 :بود نوشته

 «خوایش؟یم .ماشینه تو»

 

 اشکایل .بزنم وپیج استارت امشب همت  ی خواستمیم آره،_

ی نداره
 
میم ازت آمیم بعدا  ...گی 

 

 خانه، از شدنش دور از قبل تا افتادیم یادم زودتر کاش

 ...گرفتمیم را دوربت  ی

 

ی باال بیا خوابیدن، هروقت»   «ودوربت  ی بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .شوم منظورش متوجه تا خواندم را پیامش دوبار

 

ی_  !خودت؟ یخونه نرفن 

 

 و نگذاشته کنار را موبایل من مثل هم او بود معلوم

 .دادیم بالفاصله را هایمپیام جواب

 

 !مهخونه هم جااین_

 

 بیارش ماشت  ی از برو تو پس باشه بود، ییک اون منظورم_

میم ازت و آمیم تونستم هرموقع من  .گی 

 

ون اتاق از  .ببینم را اوضاع تا آمدم بی 

 .بخوابند ناهار، خوردن از بعد داشتند عادت معموال
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  رفته اتاقشان به دادمیم احتمال و نبود ایرج بابا از خی 

 .باشد

خانه در ...نوردخت مامان ماندیم  .کردم پیدایش آشی  

 

 :گفت خورد، من به که چشمش

 

 .خورمیم وناهارم بعد قرصای دارم_

 

 .دادم تکان رس و زدم لبخندی

 شک و نشود حساس رویم تا شدم مشغول موبایلم با

 .نکند

 

ی کشان اتاق به هم او بعد دقایف   شک و بود رفته مشی 

ی به دو هر زودی، به که نداشتم  خواهند فرو عمیق، خواب 

 .رفت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .رسید برایم جدیدی پیام

 

، موقع هر آوردم، ودوربت  ی_  .بیا خواسن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۰۵پارت#

 

 

ی ساعتنیم ی بعد و شود سنگت  ی خوابشان تا کردم صی  ب 

 .کردم باز را در صدا و رس

 .رسیدمیم نظر به دزدها شبیه .بود گرفته امخنده

 

 .ایستادم اشخانه مقابل و رفتم باال آسانسور با

 .شدم منتظر و زدم را زنگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی لحظه چند  .کرد باز برایم را در تا نکشید طول بیشی 

ت و کرده عوض را هایشلباس ی شلوارک و تیرسر  به راحن 

 .بود کرده تن

 

ی از ی قبلش ساعات عصبانیت و پریشاب  ی و نبود خی   حن 

ی جویدن حال در  .رسیدیم نظر به چی  

 

 با و برداشتم آنالی  ش از دست زد، که ایرسفهتک با

 .کردم سالم خجالت

 

 :گفت و داد را جوابم روخنده

 

یم تنگ برام دلت رسعت این به دونستمیم اگه تو، بیا_

 !بیای گفتمیم زودتر شه،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دادم فحش خودم به دل در و گزیدم لب

 ...آوردمنیم در بازیضایع روزی، اگر مردمیم

 

ی و نیاورم خودم روی به کردم سیع  .باشم جدی کیم حن 

 

ی بیار رو دوربت  ی_
 
 .لطفا

 

ی ظرف و دوربت  ی و داد تکان رسی  و دست یک در را غذاب 

ی روی از دیگر، دست با را باگت نان  .برداشت کانی 

 

 .گرفت سمتم را دوربت  ی و نشست کنارم

 

 !بیا_

 

 .بود شده پنج نزدیک ساعت خورد؟یم ناهار االن چرا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 خوری؟یم ناهار دیر قدراین چرا مریس،_

 

ی  .داد تکیه مبل روی و انداخت باال ابروب 

 !کرد کوفتم بابات بخورم، موقع به خواستمیم من واال_

 .نداشتم آماده غذای که هم جااین

 رسکوچه مارکت سوپر از بیارم ودوربت  ی رفتم که موقیع

 .گرفتم نون و الویه ساالد

 

 :گفت و کرد درست خودش برای دیگری یلقمه

 

 خوری؟یم_

 

ی ی خوردم،یم بادمجان کشک اشتها با من که زماب   حن 

 گرسنه که را این امکان و راستت  ی به حواسم ایلحظه

 .بودم نکرده باشد، مانده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !مریس نه،_

 ...خب

 

ون را موبایلم  .رفتم اینستاگرام رساغ و آوردم بی 

 

 .نشدن بیدار تا برم و بسازم وپیج رسی    ع_

 

س،_  .شننیم بیدار فعال آورهخواب قرصاشون نی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۰۶پارت#

 

 

 .بود پیج برای اسم انتخاب قدم اولت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بودم نکرده فکر آن به

 

  چطوره؟ شاپراستت  ی اوممم،_

 

ی یا و برداشت جویدن از دست ایلحظه  گرد چشماب 

 .کرد نگاهم

 

ی_ ییم شوچ   دیگه؟ کن 

 

 ...بودم جدی کامال

 

ی این_  !ایه؟صیغه چه دیگه شاپراستت  ی چیه؟ بازیاقرب 

 

ی و بخندم ترسیدمیم ی بیشی   .شود عصباب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی اسم با جاهمه االن ...اتفاقا ستبامزه_ این زدن پیج دخی 

 .رسیمیم نظر به متفاوت ما طوری

 

  !نباشم متفاوت سال صد خوامیم_

 

 مجبور پس بود؛ ایستاده سخت و سفت موضعش روی

 .بیایم کوتاه خودم شدم

 اول مرحله همان در و ابتدا همان شدنیم حال هر به

 .کنیم بحث

 

یلباس اوگ،_   چطوره؟ رفقا فرویسر

 

  !خوبه_

 

 .دادم ادامه را بعد مراحل کرد، که موافقت

 :گفتم و زدم را ایمیلش و شماره
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...این از اینم خب_

 .کنمیم درست پایت  ی برمیم کنم، ادیت رو فیلما باید

 

 دی؟نیم انجام جاهمت  ی چرا_

 

 .پایینه تاپملپ شه،نیم_

 

 .هست که من تاپ لپ_

 

 .تاپملپ رو دارم خاض هایبرنامه نه،_

 .دارم الزم رو اونا ادیت برای

 

ی ی که خودش خاص لحن با و کشید پوف   تخش مابت  ی چی  

 :گفت بود، مظلومیت و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...دیگه نرو خب_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۰۷پارت#

 

 

 .کنم مقاومت خواهشش، برابر در نتوانستم

 

ی پس_  .بیام و بیارم وتاپملپ پایت  ی برم کن صی 

 

ی هم باز و شدم بلند جا از  .رفتم پایت  ی صدا و رسب 

ی هیچ یپیش که طورهمان و آمدنیم صداب   کردم، بین 

 .بودند خواب
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .برگشتم و برداشتم اتاق از را تاپلپ کیف

 و کرده تکمیل را غذایش خوردن هم او فاصله، این در

 .بود مانده منتظرم

 

 .شدم کار مشغول و نشستم ایگوشه

ی هایقسمت و منتقل تاپلپ به را ویدئوها  را آن اضاف 

 .کردم کات

 نور، کدام ببینم تا کردم امتحان مختلف افکت چند

 .دادیم نشان ترجذاب را راستت  ی ویدئو و هالباس عکس

 

  بیارم؟ میوه_

 

 .دوختم راستت  ی به و گرفتم تاپلپ از چشم

 با گایه و بود چسبیده تقریبا نه، که نشسته کنارم

 .کردیم نزدیک تاپلپ به را رسش کنجکاوی

ی  .دادمیم تکان رس تنها من اما دادیم هم نظر حن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی آن اشسلیقه  .نداشت بودم، دنبالش من که را لطافن 

 

  داری؟ هم میوه مگه_

 

 هم میوه رفتم، که ساالدالویه برای موقع همون آره،_

 .خریدم

 

ی  حواسم باشد، داشته ایفایده حضورش که این از بیشی 

 :گفتم پس کرد؛یم پرت را

 

 .بیار باشه_

 

 .دادم ادامه ترراحت خیال با شد، که دور

ی همان به هاعکس ی و خوب   در داشتم، توقع که باکیفین 

 .بودند آمده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ه را هاآن  .کردم باز را فیلم یپوشه و کردم ذخی 

 روی دوباره وسواس با اما بودند تکمیل تقریبا هم هاآن

 .نباشد آن در ایرادی و عیب تا کردم کلیک هافیلم از ییک

 

ی انتخابم از ی خییل یگزینه راستت  ی و بودم راض   برای خوب 

 .آمدیم حساب به هالباس پوشتن دادن نشان

 

 جذاب و آمدیم او به بود، کرده تنش که هم چه هر

 .دادیم نشانش

ی گفتندیم که بود اصطالچ همان حکایت ی فالب   هم گوب 

 !آیدیم او به بپوشد،

 

 دیگری شخص نداشتم دوست که کردم حس ای،لحظه

 .ببیند را راستت  ی

 معلوم ...نداشت پیکر و در که مجازی فضای در هم آن

 ...بزند دید بود قرار را او کش چه نبود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۰۸پارت#

 

 

 .بردارم برهم و درهم افکار از دست تا دادم تکان رسی

ی فیلم ابتدا  چند سپس و کردم پست را هابوتیک معرف 

  .کاملشان توضیحات با هالباس از عکس

 

 به دندان با و گذاشته دهان در را دستم ناخن ناخوداگاه

  .افتادم جانش

 

 ...نه یا بگذارم راستت  ی از فیلیم دانستمنیم

 عجله خییل نباید فعال که رسیدم نتیجه این به نهایت در

 !کنم آپلود را هاآن توانستمیم بعدا و کرده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دادم پیام شدهشناخته بالگرهای از نفر چند کاری پیج به

 .کردم تبلیغ تقاضای و

ی چه نبود معلوم  تعداد حال هر به .دیدندیم را پیامم زماب 

  .بود باال برایشان هادرخواست

 

ی دادمیم احتمال  طول حداقل روز سه ایل دو بت  ی چی  

 دو ممکن، حالت ترینرسی    ع در و ببینند را پیامم تا بکشد

ی خودم انگار اما رسیدیم ما تبلیغ نوبت بعد هفته  از بیشی 

 و کسب باالرفت  ی و گرفت  ی رونق برای دیگری کس هر

ی لباس روزی   .بودم مشتاق رفقا فرویسر

 

ی فالوورهای که دیگر پیج چند به  رسشان و داشتند کمی 

 هفته دو ییک این در که دادم پیام بود، ترخلوت مسلما

  .نماند فالوور از خایل پیج هم

 

 .کردمیم حس گوشم بغل را راستت  ی بازدم و دم مدت، تمام
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 من به قدرآن بگویم و بزنم داد رسش آمدنیم هم دلم

  !نچسب

 بدی حس یا و نیت وجههیچ به اش،نزدییک و او از

 .کردمنیم دریافت

 

ی خب،_   شد؟ چ 

 

ی .دادم انجام بود، الزم کاری هر من_
ا
 باید دیگه فعل

 .بدن جواب تا بمونیم منتظر

ی بهت باشه، منصفانه تبلیغشون یتعرفه اگه  که دمیم خی 

ی واریز براشون  .کن 

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۰۹پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی دیگر
 
 طبقه به زودتر هرچه باید و بود شده دیر واقعا

  .گشتمبریم پایت  ی

 

  .شن بیدار ممکنه .برم دیگه من_

 

 :گفت و داد تکان رس اکراه با

 

 ...باشه _

 

  .بماند تنها خانه این در صبح تا نداشتم دوست

 

ی رسدردت اگر هم تو_  .خونه اون برو پاشو شده، بهی 

 .خونه گردهبریم و بندهیم رو بوتیک در هم آرتا کمکم

ه باشید هم کنار   .بهی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  !باشه_

 

  .گذاشتم کیفش در را تاپم لپ و کردم جمع را وسایلم

 

ی شام_   خورید؟یم چ 

 

  .انداخت باال ایشانه ندانست  ی معنای به

 

 .فود فست و آماده غذای با شهیم خراب تونمعده_

ی یه کاش  .خودتون برای پختیدیم چی  

 .نیارید در بازیتنبل 

 

ی داداشت_  ه نیست بلد هیچ   !بی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 سفید و سیاه به دست نذاشت وقتهیچ مامانم کال_ 

ی همت  ی برای بزنیم؛  !زمینه این تو نداریم خاض هی 

ی یه بلدی، که تو   .کن درست خودتون برای شب چی  

 

ی .کندنیم را کار این دانستمیم  هاحرف این از ترحوصلهب 

  .رسیدیم نظر به

 

 بدرقه، برای .گذاشتم قدم در سمت به و کشیدم آیه

 .آمد رسم پشت

 

 ذهنم به ایایده که بودم هایمکفش پوشیدن حال در 

 .رسید

 :گفتم و کشیدم باال را کفش پای پشت بند

 

م؟ براتون من خواییم _  !بی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۱۰پارت#

 

 

 :گفت تعجب با راستت  ی

 

؟ اذیت وخودت خواییم چرا بابا، نه _   کن 

 

؟ چه_ ی یه زحمن    .بشه آماده زود که پزمیم چی  

 

م جوریچه_   وقت؟اون ازت بگی 

 

ی بیای زنمیم زنگ که باشن خواب اگه_  .بی 

ی ظرف یه تو ذارمیم باشن، بیدار هم اگه  حواسشون وقن 

 .دار برش در پشت از بیا نیست،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی لبخندش کردمیم حس خنده هم من .داشت خاض معن 

  .گرفت ام

 

؟یم نگام جوریاین چرا_   کن 

 

 کارا این از برام کش ندارم عادت .نیست خودم دست_

  .بکنه

 

 .نکن فکر بهش .ستساده غذای یه فقط_

 

؟یم کارواین چرا_   ترحم از من سوزه؟یم برام دلت کن 

 !آدیم بدم

 

ی بود شده دیوانه
 
، غذا پیشنهاد یک از !حتما  طورچه پخت  

  بود؟ رسیده نتیجه چنت  ی به چه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...ترحم تو به باید چرا اصال !نه که معلومه_

 

 :گفت و پرید حرفم میان

 

  !داره وهوام سوزه،یم برام دلش چون نوردخت مامان_

 

 از یا و شده خایل دلش توی که داشتم را کش حس

 .کرده سقوط زمت  ی قعر به بلندی

 ...کرده برداشت اشتباه شاید اصال

 ...شده بدبت  ی شاید

 

  .نیست طوراین_

 

 .بود حس بدون کامال لحنش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی خواندن حال در انگار   .بود روزنامه روی از مسخره متن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۱۱پارت#

 

 

 مهم برایش که کردیم وانمود فقط هم شاید دانمنیم

  .نیست

 

 .آدنیم خوشش من از هیشیک جااین_

، بد باهام هم اگه  یم برام دلشون که اینه واسه نیست  

 .سوزه

ی و فرهاد نوردخت، مامان مثل  واسه .شمیم زنش حن 

  .شمنیم نزدیک هم اونا به که همینه

 

 .شد تر چشمانم و کردم بغض تالشم، رغمعیل

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

،  .بودم دیده عمرم تمام در که بود آدیم ترینغریب راستت  

ی هایآدم تریننزدیک کنار 
 

ی .بود اشزندگ  ارتباط که کساب 

ی  ...بود غریب هم باز و داشت هاآن با قوی فامییل و خوب 

 

 در کنم فکر کهاین بدون و گذاشتم کنار را تاپ لپ کیف

 .گرفتم آغوشش در هستم، کاری چه انجام حال

  !تردید بدون و محکم 

 

 را حسم تمام کردم سیع و دادم فشار خودم به را راستت  ی

  .کنم منتقل او به  آغوش همت  ی در

 

یهیچ چون سوزهنیم برات دلم من_  دلسوزی برای چی  

 .نیست

  .شمیم ناراحت بینم،یم وتنهاییت کهاین از فقط
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .پیچید دورم دست هم او و آمد خودش به

ی و شده حل بغلش در  این که بخورم قسم بودم حارص 

ی و ترینقشنگ   .بود عمرم تمام یلحظه ترینامن حن 

 

ی تنها دیگه ویل_  تازه هست، هم آرتا هستم، من .نیسن 

ی ی و مرتض  ؟یم .هست  ی که هم یحن   خوب دوست کیل بین 

 .داری

 

 :گفت ایگرفته صدای با 

 

ییم کارو این اگه_ ان کمکام خاطر به که کن  ، جی   کن 

ی   .نیست احتیاچ 

 

 .نداره اون به ربیط_

 

ه  :گفت و شد چشمانم یخی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟ پس _   چ 

 

ی نه و دزدیدم چشم نه هم من  .زدم پلک حن 

 

 !باشم کنارت خوادیم دلم خودم_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۱۲پارت#

 

 

ون راستت  ی آغوش از اکراه با لوا لحظه، چند از بعد  .آمد بی 

 او بغل در همچنان داشت دوست بود، خودش به اگر

 .بماند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برایشان و ببیند وضعیت آن در را هاآن کش بود ممکن

 .شود دردرس

د فاصله آیند،خوش یخلسه آن از بود ناچار  .بگی 

 

 ...برم دیگه من_

 

 .داد تکان رسی تنها راستت  ی

 

ی_ ی شد، هرچ   .بده خی 

 

 .رفت پایت  ی یطبقه به لوا و گرفتند فاصله دیگریک از

ی ی و رس ابتدا تا شد وارد رسوصداب   .بدهد آب گویسر

 

 .بود نشده بیدار هنوز کش که ظاهرا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی و رفت هم اتاقشان در نزدیک تا اطمینان، محض  صداب 

 .نشنید

 

ی عمل آزادی خانه، این در انگار  برخالف و داشت بیشی 

 و او به حواسشان دانگ شش و همیشه که مادرش و پدر

 .باشد آزادتر کیم توانستیم جااین بود، آرتا

 

خانه به  ببیند تا کرد برریس را فریزر و یخچال و رفت آشی  

 .کند آماده کم زمان مدت در توانستیم چی  ی چه

 

 .آمدنیم حساب به بدی یگزینه کتلت

ون را پیاز و گوشت  زنگ موبایلش لحظه، همان و آورد بی 

 .خورد

 

 !تصویری هم آن بود؛ گرفته تماس راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کرد برقرار را تماس و زده لبخند ناخودآگاه

 

ی_  !شد؟ چ 

 

 :داد جواب آرام

 

 !خوابن_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۱۳پارت#

 

  !خوبه _

 

 .برسد خود کار به بتواند تا گذاشت ایگوشه را موبایل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

منده _ یم به تا جااین بذارمت باید !رسر  .برسم آشی  

 

 :داد ادامه لوا و خندیدند کوچک حرف همت  ی به

 

ی یاد باید .دمنیم توضیح دیگه که کن نگاه دقت با _  !بگی 

 بکنیم، کارو همت  ی تونمیم داشتم، حوصله هرموقع اصال

؟  موافف 

 

ی_ ی بشینم یعن   ببینم؟ رو تو کردن آشی  

 

یسیب دیوار، یگوشه یطبقه دو سبد از  و برداشت زمین 

وع چاقو با  .کرد موبایل مقابل آن پوست گرفت  ی به رسر

 

ی که نداری ایبهونه دیگه جوریاین !آره _
 

 .نیستم بلد بیک

ییم ...تازه  !بدی یاد هم آرتا به توب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ضانه لحن با  :گفت ایمعی 

 

ی _  !توئه پخت دست که اینه به شمزه کل اصال !خیالب 

 

،سیب شست  ی از بعد  :داد جواب و برداشت را رنده زمین 

 

یم اتفاقا من !نگو الیک _  خییل چون نیست خوب آشی  

  .کمه متجربه

ی مامانم فقط همیشه ی یه دیگه کردیم آشی   اب 
 که هم چی  

نت لطف به بلدم، ی به کردن نگاه یا اینی   .مامانمه آشی  

 

 :گفت خاض لحن با و زد لبخندی راستت  ی

 

 خاطر به غذا، خوب و خاص بوی و طعم پس آها،_

 !دستپختت نه خودته،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۱۴پارت#

 

 

یسیب کردن رنده از دست ای،لحظه لوا  .برداشت زمین 

ی شنیدن از واقع در دست بود، گفته او به راستت  ی که حرف 

 .بودند انداخته گل هایشگونه و شده شل هایش

 

 .کند جور و جمع را خودش کرد سیع و زد ایرسفهتک

 

 ببیند را او توانستیم راستت  ی و بود برقرار تماس همچنان

 .شده دستپاچه که دادیم نشان نباید پس

 

ا این _ ییم رو چی  
 
ی یادگرفت  ی زیر از که گ  بری، در آشی  

 .هست حواسم

ینیم  ی گولم توب    !خان راستت  ی بزب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 حقیقت اما خندید تنها و نکرد تکذیب را لوا جمله راستت  ی

ی به که بود این ی باور زد، که حرف   !داشت قلن 

 

ی و سمت صحبتشان موضوع کمکم  .گرفت دیگر سوب 

 

سم؟ سوال یه _  بی 

 

 موبایل به زمانهم و بود کتلت مواد دادن ورز حال در

 .کردیم نگاه هم

 

 :گفت لوا از تقلید به و کشید دراز تخت روی راستت  ی

 

  !شکمم رو بذارمت مجبورم که ببخشید _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت لب زیر و رفت غرهچشم لوا

 

 !پررو_

 

 .خندید بلند راستت  ی

 

س داری، سوال هرچندتا _  .بی 

 

ی دقیقا _ ی یادمه زدی؟ بوتیک که شدچ  ییم گفن   خواسن 

ی مستقل ی که این ویل بشر  و،شد این اصلیت شغل شدچ 

 .دونمنیم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۱۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .برد قبل هاسال به را راستت  ی ذهن لوا، سواِلی این

ی به ی به که روزهاب 
 
 دنبال به و بود گرفته را دیپلمش تازگ

 .گشت یم کار

 

 خوشم خوندن درس از دونستمیم موقع همون از من _

ی همت  ی واسه آد؛نیم
ا
 و کنکور هوای و حال تو اصل

 .نبودم دانشگاه

 .برسم پول به زودتر، هرچه داشتم دوست

اییط به توجه با ین آزاد کار داشتم، من که رسر  گزینه بهی 

ی فنش و فوت از ویل بود  ...دونستمنیم چی  

ی کارهای و رفتم مختلف جاهای چندسال  رو متفاوب 

ه برام کدومشون ببینم تا کردم امتحان  .بهی 

ییم  .مهمه خییل آدم، شغل نظرم به ...دوب 

 .بیاد شخصیتت و روحیه به باید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یه ی تا بشید مچ هم با باید شغلت و تو جوراب   بتوب 

ییم عذاب عمر یک وگرنه بدی ادامش  .کشر

 .جالبه برام لباس تجارت دیدم گذشت، که مدت یه

 دخل پشت بشینم خودم که این حوصله و حال زیاد البته

ی با بخوام یا ی ندارم؛ و،بزنم چونه و چک مشی 
 
 مخصوصا

ی که  .کت  ییم اذیت خییل هاشونبعض 

ی دست سپارمیم همیشه وقسمتاش این ی یا مرتض   .یحن 

 .شده اضافه هم آرتا جدیدا

 .بهشون دهیم توضیح باحوصله خییل

ی یه  .خورمیم غبطه بهش وقتاب 

 

 .بود بخشلذت برادرش، از تعریف شنیدن برایش

 :پرسید ذوق با

 

؟یم راست _
 
 خوبه؟ کارش گ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .داد تکان تایید به رسی راستت  ی 

 

 زود ویل طبیعیه خب که زدیم گیج کمیه اوایل اون آره، _

 .افتاد راه

 براش اصال من نبود و بود که شده مسلط قدراین االن

ی  !کنهنیم فرف 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۱۶پارت#

 

 

هیم یاد زود دونستمیم ...برم قربونش_ ی !گی  ی راسن   مرتض 

 شنایس؟یم کجا از رو

 

 .بود ممدرسه دوران همکالیس _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 البته بخونیم درس باهم شونخونه رفتمیم همیشه من

ی
ا
 !خوندن درس جز کردیمیم کار همه معمول

 

 .گذاشت گاز اجاق روی را ماهیتابه و خندید لوا

 

م خانواده خییل _ ی و محی   .هست  ی باشخصین 

ی باید ومادرش  .مونهیم هافرشته عت  ی !ببین 

 .دلسوزه و مهربون آروم، همیشه

 .خودش هایبچه با فقط نه خوبه هم همه با

 .داشت ومن هوای همیشه

ی
ا
ی خییل هم دادنش تربیت اصل  .نقصهب 

ینیم که تو هچه پرسونه هایمدرسه تو دوب   ...خی 

اون رو فحشا لیست بدترین و روزترین به که اینه حداقلش

 .شنوییم جا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ی و خرگ هایشوچ  ی که شونمالحظهب 
ا
 ویل ...بماند اصل

، هم ، هم مرتض  ی یحن 
ا
ی اهل اصل  این و فحش و بددهن 

 .نیست  ی داستانا

ی تنها ییم که زماب  ی توب  ی ببین  اه و بد داره مرتض   گه،یم بی 

 !منم مخاطبش باش مطمت  ی

 .خورهیم حرص دستم از خییل 

 

ی داد اجازه و ریخت ماهیتابه روی روغن لوا 
ا
 گرم کامل

 .شود

 

 .نبود پشیمان پرسید، که سوایل از

ی را راستت  ی داشت دوست  :گفت خنده با و بشناسند بهی 

 

ی طوریچه _ یک باهات شد راض   شه؟ رسر

 

 .کرد اعتماد بهم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هیچ و بود زیاد خییل هم ریسکش کهاین با  وجود تضمین 

 !بشیم موفق که نداشت

 سه به شدیم مربوط پولم یهمه و داشتم کم رسمایه من

 ایدیگه چی  ی وگرنه اندازمپس و کردن کار سال چهار

 .نداشتم

ی از بعد و گذاشتیم هم روی وپوالمون
 
 همون زیاد، دوندگ

 .جفتمون زحمات ینتیجه شد اول یشعبه بوتیک

ه من دونگ مقداریه البته  .بیشی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۱۷پارت#

 

ی فرم آن به دست با و کرد جدا را مواد از مقداری بیض 

 .گذاشت داغ روغن روی را آن و داد مانندی

 

ی گفت  ییم همه چرا پس _ ؟ قاچاقچ   هسن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

، ی ایلحظه راستت    غشغش سپس ماند؛ العملعکسب 

 .خندید

 .افتاد خنده به ناخودآگاه هم لوا او، صدای از

 

 !نکن مسخره کوفت، _

 

یم باید مدام خاص، برندهای از رسی یه خرید برای _

 .ایران از خارج رفتم

 که بیاره در رس داشت سیع خییل خودت، بابای همت  ی

ی و رمیم کجا  به کردمنیم توجیه اصال منم کنم؛یم کارچ 

 .حرفاشون

 کار تو من کردنیم خیال اونا لباس، واردات برای رفتمیم

ی ای،اسلحه یا مواد قاچاق  ...امچی  

 !کردنیم فکر بهم راجع سیاه قدرهمت  ی کن باور
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رو بهشون دادن پس جواب حوصله چون چرا؟ حاال 

 .نداشتم

 .کنم شونقانع که کردمنیم تالش

 .دادنیم نسبت من به قبیل از بدتر چی  ییه هردفعه هم اونا

 بدتر ییک شدم تصوراتشون، تو دیدم اومدم، خودم به یهو

ی عبدالمالک از
 

 !رییک

 

یغیبت و هاتهمت یادآوری با لوا،  راستت  ی رس پشت که هاب 

 :گفت زدههیجان شد،یم داده نسبت او به

 

 !دونهیم خدا که ترسیدمیم ازت قدراین ...آره وای _

ی اسمت آوردن که ما یخونه تو
ا
 .بود ممنوع کل

 

 :کرد اصالح تعلل با را اشجمله
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ازت آرتا ومن تا گفت  ی یم جوریاین ...ممنوعه هنوز البته_

سیم یم الگو ازت خواست  ینیم چون بمونیم دور و بی   .بگی 

ی تو ؛یم نه بهشون راحت و بودی یایع   !ما برعکس گفن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۱۸پارت#

 

 غذا، کردن آماده حت  ی لوا و کرد سکوت تنها راستت  ی

ی به لحظه هر ذهنش  .رفتیم سوب 

 

ی یه هنوز نظرم به ویل_ اب 
ی بهم رو چی     ...نگفن 

 

ی_   مثال؟ چ 

 

ی همه این کنمیم حس ...دونمنیم_  دارن، بهت که بدبین 

  هوم؟ باشه، پشتش دلییل یه باید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی هم باز راستت  ی اض داشت قصد باراین نداد؛ جواب   اعی 

 .شد مانع مادربزرگش صدای اما کند

 

؟ حرف گ با داری_ ب    می  

 

 .چرخید عقب به رسعت به رسش و ریخت قلبش

 

  شدین؟ بیدار_

 

ی و کرد نگاه موبایلش به زیرچشیم  راستت  ی از اثری وقن 

ی نفس توانست ندید،  .بکشد راحن 

 و شده نوردخت مامان آمدن متوجه او، از زودتر احتماال

 .بود کرده قطع را تماس

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ه؟ چه آره، _  اصال پزی؟یم غذا هم تو حاال تا گ از خی 

ی مگه   !بلدی؟ آشی  

 

چهره در اضطراب از اثری دیگر و شده مسلط خودش به

 .شدنیم دیده اش

 

ی یه_ اب 
  .گرفتم یاد مامانم دست رو از چی  

 

 گاز اجاق به دوباره و انداخت گوش پشت را موهایش

 .شد نزدیک

 

 ...نسوزه باشه حواسم_

 

 را اولش سوال و ریخت خنیک آب خود برای نوردخت

 .کرد تکرار دوباره
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی حاال_  زدی؟یم حرف گ با داشن 

 

 .بلعید پرصدا را دهانش آب

ی   بود؟ شنیده را راستت  ی صدای یعن 

 

یکف با ی و گی   و زیر را هاکتلت داشت، دست در که قاشف 

، دیگرشان طرف تا کرد رو د نی    .بی  

 

 .بود دوستم_

 

ی لحن با و کرد ریز را چشمانش نوردخت  :پرسید داری،معن 

 

 پرسه؟ دوستت،_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۳۱۹پارت#

 

 

ی دل، در  .فرستاد بدش شانس به لعنن 

 

 .نیست پرس وگرنه بمه، صداش کمیه دوستم این !نه_

 

 .کند عوض را بحث گرفت تصمیم

 

م من وشام بذار گفتم پختید، ناهارو شما دیدم دیگه_  .بی  

 .بیوفتید زحمت تو شهمه که شهنیم

 

 بود، نکرده باور را لوا توجیه کهاین وجود با نوردخت،

 .نگرفت سخت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نیست؟ زود ویل نکنه، درد دستت_

 

 دستمال روی و کرد جدا رو شده پخته هایکتلت

 .شود گرفته روغنشان تا گذاشت

 

ی هم زیاد چه_ ه چه !پخن  ی خی    ...دخی 

 

 .بگوید چه دیگر دانستنیم

س، روی از  .کرد ایخنده اسی 

 

  زیاده؟ ِا؟_

 

ی خانم _ ی این کارچ    داری؟ دخی 

 .داره گناه نکن پچشسوال یه

ی سخت اولشه دفعه  .نگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی پدربزرگش، آلودخواب صدای  مستقیم هدیه از کم چی  

 !نبود او به خدا

ی با امه، و رکاب  ر خانه در پی   همرسش کنار و شده ظاهر آشی  

 .بود ایستاده

 

 .نکنه درد هم دستش ندارم؛ که کاریش_

ی که خودش پخته؟ قدرچه کن نگاه فقط ی قلیونه؛ ب   هیچ 

 .خورهنیم

ی  هم تو و من
 
 ...واال کنیم تموم بتونیم واین رب  ع نهایتا

 

 فقط بود کرده آماده را غذا اندازه به کامال واقع در لوا

خوش جوان پرس دو نفر، سه ما جز بگوید نداشت جرات

 ...کرده حساب نی  ی را اشتها

 

 .باشه راحت بذار_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کرد شهنیم کاریش رسش؛ فدای

 

 :گفت ناچار به نرسد، نظر به مشکوک کهآن برای

 

  فریزر؟ تو کنم قایم ومقدارش یه خوایدیم_

 

 خوش و ظریف هایکتلت به نگایه تردید با نوردخت

ی عطرو  :گفت و انداخت بودند، شده پخته که بوب 

 

 .رهیم شمزه جوریاون نه_

ی کن درست شوهمه  راستت  ی زنمیم زنگ شد، آماده وقن 

 !بیاد هم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۲۰پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ی چنت  ی شدنیم باورش  نکرد فرصت اما بشنود را چی  

 .زد ذوقش توی رسی    ع پدربزگش و کند خوشحایل

 

  !نکرده الزم_

 

ی نوردخت  :گفت آرام و داد تکان رسی او به توجهب 

 

 .بکن وکارت_

 

ون سمت به سپس خانه از بی   با را ایرج و افتاد راه آشی  

ون خود  .برد بی 

 

ی_  معلوم تنهاست شب تا صبح بچه داری؟ کارشچ 

ی نیست  .کنهیم کار چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مثال حاال   دستش؟ برسونیم لقمهدو میشه کم ما از چی  

 

 شدند،یم دورتر هرلحظه کهحایل در را پدربزرگش صدای

 .شنید

 

 !منه برابره دو واال ست؟بچه کجاش_

 

  !باالست و قد خوش ...ماشاهللا بگو_

 

 .بشوند را صدایشان نتوانست دیگر

 .بود موافق مادربزرگش با اما

 

 ادامه شد،نیم جدا لبش از که لبخندی با را کارش یادامه

 شده آماده هاکتلت تمام بعد، ساعت نیم حدودا و داد

 .بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

خانه از ون آشی    مادربزرگ و پدربزرگ دنبال و آمد بی 

 .گشت بزرگش

 هاآن و شد کشیده نشیمن سمت به تلویزیون، صدای از

 .یافت جاهمان را

 

  شد؟ تموم_

 

 .بله_

 

 .بردار موبایلم از رو راستت  ی یشماره_

م نداریم اشتها خوریمنیم فعال ما  .دخی 

 .نباش ما منتظر تهگرسنه اگه خودت

 

 .داشت خودش را اششماره که نگفت

ی به ابتدا و گفت «چشم»  و هادست تا رفت دستشوب 

 .بزند آب کیم را صورتش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کرد عوض را هایشلباس و رفت اتاقش به سپس

ی کیم داشت احتمال  .باشند گرفته بو یا و شده روغن 

 

 اطمینان، محض و پوشید سفیدی شال و یایس شومی  ی

ی خودش به کیم  .زد بوکنندهخوش اسی 

 

 .برسد نظر به خوب داشت دوست اما چرا، دانستنیم

ی بدون باراین و گرفت را راستت  ی یشماره  با و کاریمخف 

 .کرد صحبت او با راحت، خیال

 

 الو؟_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۲۱پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .شد آماده غذا سالم، _

 .پایت  ی بیا

 

 .در دم بذار تو باشه،_

 

 .داد توضیح و زد لبخندی

  !تو بیا کال نه_

 

 :گفت باشد، نشده متوجه که انگار

 

  ها؟_

 

ی لبخندش  .شد بیشی 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بیای بگم گفت نوردخت مامان خود_  .بیا زود !بی 

 

 :پرسید نگران راستت  ی

 

  بیام؟ گفت همون واسه زنیم؟یم حرف داشتیم فهمید_

 

 .نیار خودت روی به هم تو .پیچوندم نه_

 

  !حله اوگ،_

 

ی چنددقیقه  در زنگ صدای که بود نگذشته بیشی 

 .برخاست

 :گفت و کرد باز را در گشاده، روی با

 

 .اومدی خوش سالم،_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 برایش راستت  ی کهاین به تظاهر و کند بازی نقش نبود بلد

 .بود سخت نداشت، زیادی فرق هاغریبه با

 

 .داد را سالمش جواب و زد لبخندی راستت  ی

 :پرسید آرام

 

  کجان؟_

 

 .کرد اشاره نشیمن به دست با

 .بیت  ییم رسیال دارن .جاناون_

 

ی یه_   !افتاده راه بوب 

 

 .شد درخشان هایستاره از پر لوا، چشمان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟یم راست_
 
  گ

 

 .کرد بسته و باز تایید، معنای به را چشمانش

 

 !بدم نشونت بیا_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۲۲پارت#

 

 

 جلو بود، کرده آماده را غذا آن در که ایبسته در ظرف

 .کشید

 

 .نه یا کافیه براتون ببت  ی _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 و ریحان برگ چند بکند، هم تزئت  ی کیم بود کرده سیع

ی سیب  .خوردیم چشم به هاکتلت کنار هم شدهرسخ زمین 

 

 !هست زیادم بابا، آره _

 

 .زد لبخند رضایت با لوا

 

 ...آدیم خوشت ببت  ی .کن امتحان هم شمزه _

 

ی _
ا
 !عالیه خییل خوردم؛ وپختت دست قبل

 

، تعریف هر با ی راستت    به نسبت و کرده ذوق قبل از بیشی 

 .کردیم رضایت احساس خودش
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نکنه درد دستت _

 

 ...که نکردم کاری _

 

 حواست که همت  ی .ارزشه با خییل برام کارا این یهمه _

 هرچند ...داداشت شایدم یا من خاطر به و هست بهم

ش دمیم ترجیح ی باشه، بوده من خاطر به بیشی  یم آشی  

ی ییم رو سعیت تمام و کن   باشم راحت و خوشحال تا کن 

 !نکردی کاری نگو پس کلیه، خودش

 

ی چه دانستنیم لوا  .بدهد جواب 

ی قلبش  .بود کرده هول واقعا و زدیم تند حساب 

ی پیش، ماه چند همت  ی تا که بود نرفته یادش  را او که زماب 

 حاال و دادیم تکان رس افسوس با برایش کرد، پیدا مست

 .کردیم تعریف او از صادقانه
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ی لوا  تربیش را روزهایش این حال خودش و بود کرده تغیی 

 .داشت دوست قبل از

 

؟ اومدی _  .بکشم غذا برات بشت  ی راستت  

 

 :گفت و کشید خود سمت لوا، دستان میان از را ظرف

 

 .برمیم خودم با من نه سالم، _

 .بمونم تونمنیم دارم، زیاد کار

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۲۳پارت#

 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 جاآن و نداشت ایفایده کرد، ارصار نوردخت هرچه

 .نماند

 

خانه در دیدنیم دلییل دیگر که هم لوا  بماند، آشی  

  .بازگشت اتاق به و برداشت را موبایلش

 

 .بود داده پیام مادرش

 

ی همه» ؟ خوبه؟ چ   «راحن 

 

 :داد جواب رسی    ع

 

 «.نباش نگران آره،»

 

 «باش خودت مراقب باشه»
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

پیج از ییک که بود، مادرش پیام آخرین خواندن حال در

 بود، داده تبلیغ درخواست آن به که ترکوچک های

 .داد را جوابش

 

 .کنم تبلیغ تونمیم امشب بخواید اگه سالم،»

 لطفا فقط شده، خایل و بارهیک خورده کنسیل نوبت یه

 «دیگه ییک بدم خواید،نیم اگه بدید جواب زود

 

 دفعات به بود، رسیده برایش که را پیایم و زد پلک چندبار

 خوش کمال در و نداده رخ اشتبایه شود مطمت  ی تا خواند

  .بود آورده روی هاآن به بخت شانش،

 

 به را امشب تبلیغ فرصت این در و کند دیر کهاین ترس از

 که کرد تایپ دستپاچه و تند قدرآن بدهند، دیگری کس

ی ایراد چند  .خوردیم چشم به اشنوشته در تاین 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .خوامیم حتما من بله سالم،»

 رو حساب شماره و کنم واریز باید که ایهزینه لطفا

 «کنید لطف

 

ب زمت  ی روی پا با و فرستاد را پیام  .گرفت رص 

ی و زده زل صفحه به دقیقه چند  حال در صفحه که زماب 

 .کرد لمس را آن روی انگشت با بود، شدن قفل

 

 داد؟نیم را جوابش چرا پس

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۲۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .گذشت دقیقه ده ترتیب، همت  ی به

 .شود دیوانه بود مانده کم

 

ی ادمت  ی
 
یم نشان را همت  ی سی  ی چراغ و بود انالین مشخصا

 کرد؟نیم باز را پیامش چرا پس اما داد

 

 .کشید دراز تخت روی و کشید آیه

 این و شد خاموش ثانیه چند از بعد و کم صفحه نور

 .نگرفت را آن جلوی دفعه

 

 :گفت خود با زیرلب

 

 «نیست قسمت شاید نداره، اشکال»

 

 .نداشت ایفایده هاحرف این اما
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 فتدبیو اتفاق این اول، روز همان از داشت دوست واقعا

ی مدت تا کند رشد پیجشان و  .نشوند معطل طوالب 

 

 ادمت  ی با دایرکتش رساغ به و کرد باز را موبایل قفل ناامید

ی همان و رفت مقابل پیج  بود، منتظرش که دید را چی  

 !حساب شماره

 

ی را پیام ون اینستاگرام از و کرد کن   .آمد بی 

 به آنالین چون و فرستاد راستت  ی برای واتساپ در را آن

 .گرفت تماس او با بالفاصله رسید،نیم نظر

 

  جانم؟ _

 

، بذار دستته آب راستت  ی _ ی این زمت    وگمیم که چی  

 .بده انجام
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 رو شاتش اسکرین کن، واریز برات فرستادم حساب شماره

 .بده هم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۲۵پارت#

 

 

ی و آرامش همان با راستت  ی ی خیایلب 
 

 :داد جواب اشهمیشیک

 

ییم سکته .باش آروم کمیه ...حاال باشه_ ی کن   .دخی 

 

ینیم درک وموقعیت که تو .تونمنیم_  .کن 

 .پریده دستمون از بدیم، لفتش

 .منتظرم برام بفرست
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 تا ماند یشاننفره دو چت یصفحه در و شده قطع تماس

 .بفرستد ادمت  ی برای را آن عکس، رسیدن محض به

 

ی بعد، ثانیه چند  را راستت  ی و شد ارسال برایش رسید عکس 

 .دید تایپ حال در

 

 قدراین تبلیغش پول و کوچیکه پیجش این تازه بفرما،_

 شد؟

 

ی پیامش کنار  .بود فرستاده هم متعجب و پوکر ایموچ 

 

 :داد جواب رسی    ع

 

یمیم قدرهمت  ی بره، باال پیجمون هم ما !آره_  شتعرفه .گی 

 .همینه
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ون چت صفحه از  .فرستاد ادمت  ی برای را رسید و آمد بی 

 «عزیزم بفرما»

 

 :داد جواب و دید را پیامش زود باراین

 

 ساخت که کردید انتخاب رو ایتعرفه همون ممنون،»

 «خودتونه؟ از ویوئو

 

یآن از  صاحب برای را لباس چند تا نمیشد فرصت که جاب 

د، ویدئو هاآن با تا بفرستد پیج  .نبود دیگری یچاره بگی 

 

 دارید که باشه صداتون هااستوری روی شهیم فقط بله،»

 «کنید؟یم توصیه رو فروشگاهمون

 

 .کنمیم رو کار همت  ی»

 .بفرستید برام تلگرام یا واتساپ تو وویدئوتون
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 «اینه مشماره

 

 «چشم»

 

ی و کرد مرور بار آخرین برای را ویدئو  ایرادی و عیب وقن 

 .کرد ارسال ادمت  ی برای ندید، آن از

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۲۶پارت#

 

 

 باید فقط و آمدبرنیم دستش از دیگر خاض، کار هیچ

 .ماندیم منتظر

 

ه ساعت
ُ
 لحظه، آن تا و شدیم گذاشته تبلیغشان شب، ن

 .کند ورزش خانه در گرفت تصمیم
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 و هستند همکف یطبقه در که کرد شکر را خدا

 .کند اذیت را کش نبود قرار فعالیتش

 

ی سالن یم عقب را هاصندیل و می  ی اگر و بود بزرگ پذیراب 

ی به کشید، ی راحن   .بدود جاآن در توانستیم حن 

 

ی دو ییک و کرد را کار همت  ی پس  کردن گرم مشغول ساعن 

ی حرکات سپس و  .شد ایروبیک و کششر

 

ب با موزیک و گذاشته هدفون هایشگوش روی  تندی رص 

 .شدیم نواخته

ی و کردیم خوب را حالش همیشه ورزش  نگاهش دیگر حن 

 تبلیغشان که مانده قدرچه بفهمد تا نبود ساعت به مدام

 .شود گذاشته
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ی  .بود چسبیده تنش به لباسش و کرده عرق حساب 

 .گرفت دوش و رفت حمام به راست یک

 

ی ون که زماب   .افتاد ساعت به چشمش ناخودآگاه آمد، بی 

 !بود شب نیم و نه

 

س با را موبایلش  کرد باز را صفحه و برداشت اسی 

 از بیش چشمانش، و گرفته دندان به را هایشناخن از ییک

 .بود شده گشاد عادی حالت

 

 !بودند آمده جدید فالور چهل فقط

ی  .شد گرفته حالش حساب 

 فالور هزار حداقل صبح تا داشت توقع کم؟ قدرآن چرا

ی ترتیب این به و کنند جذب جدید  دانستیم بعید حن 

 .شود اضافه پیجشان به نفر پانصد از بیش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۲۷پارت#

 

 

یم اضافه کندی به هافالور و گذشت دیگر ساعت دو

 .شدند

 .کرد نگاه هم باز دایرکتش به و کشید آیه

 

ی چرا ی یک حن    نداشتند؟ هم مشی 

د اشگریه بود مانده کم  .بگی 

 .خورد زنگ موبایلش که بود هوا و حال همان در

ی !بود راستت  ی
 
 .بداند را تبلیغ نتیجه خواستیم حتما

 را تماس پاسخ و کشید دیگری آه داد؟یم را جوابش چه

 .داد
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؟ سالم،_  خوب 

 

 دستش از بودن، شاد به تظاهر اما داد را سالمش جواب

 .آمدبرنیم

 

ی ...نیستم بد_  .زدی زنگ شد چ 

 

 .افتادم یادت یهو آرتا، با خوردیمیم شام داشتیم_

 !کردنیم باور خواهرته، پخت دست گفتم بهش

 

 .اومده خوشتون خوشحالم_

 

سد راستت  ی شد باعث صدایش لحن  :بی 

 

ی_   شده؟ چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 :گفت زحمت به و داد قورت را بغضش

 

 ...نه_

 

ی از _ ؟ چ    ناراحن 

 

 ...شد جوریاین چرا آخه_

 

 :پرسید گیج راستت  ی

 

ی از_ ؟یم حرف چ   !زب 

 

ی کالفه  :داد جواب و کشید باال را اشبین 
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 امشب؟ بودیم تبلیغ که هست حواست هیچ_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۲۸پارت#

 

 

ی ویل بود، که حواسم_ ی هیچ و نزدی زنگ وقن   خی 

ی نتیجه فهمیدم ندادی،  .شده چ 

 .رست فدای نداره، اشکایل

 

ی بغضش  .شد قبل از بیشی 

 

ی یه از دری    غ دادیم پول کیل نداره؟ اشکال چرا_  ...مشی 

 

 .دهد اشدلداری کرد سیع
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 فالور هنوز شب فردا تا .نشده تموم تبلیغ که حاال خب _

 .برامون میاد

 روزانه بگم من که مونهیم این مثل ...دیگه طبیعیه بعدم

 خرید ازم شونهمه چرا پس پاساژ تو آدیم آدم همه این

؟نیم   کت  

 .خوبه خودش و،پیج کت  ی فالو که همت  ی

 .نیست دستشون پول فعال شاید

ی یا و ندارن خرید قصد یا ی از حن  اب 
 کردی پست که چی  

 .نیومده خوشش

ی ی رو اجناس یهمه کم کم وقن   باش مطمت  ی کنیم، معرف 

ی حتما ی هم مشی   .شهیم بیشی 

 

ی اما دانستیم را هااین یهمه خودش  که احساساب 

ی نتواند شدیم باعث داشت ماجرا این به نسبت  منطف 

 .کند فکر
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ییم راست آره،_
 
 ...گ

 

؟نیم که گریه شدی؟ ترآروم حاال_  کن 

 

 !نکردم گریه اولشم همون از_

 

 .وپیج کن ول حاال آفرین،_

ی ، چه که باشه مشی   کم کم تا دیمیم ادامه بازم نبودم بهی 

 .کنه رشد

 

 :پرسید و کرد عوض را بحث

 

 .فردا چیه تبرنامه_
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 .کند فکر فردا به بود نکرده وقت اصال

ی چه باید که کرد مرور خود با  .دهد انجام کارهاب 

 

 رمیم سالومه با جا همون از بعدش دانشگاه، برم باید_

 .شونخونه

 

 چرا؟_

 

 .نرفتم مدته یه _

 .کردم قبول منم کرد دعوت دیگه

 بخونیم هم با گفتیم داریم، هم دریس اشکاالتی رسی یه

ی شاید  .بشه اشکال رفع و بفهمیم بهی 

 

 .باش خودت مراقب باشه،_
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 مشکیل برایش بود ممکن .کرد فکر اهورا به ایلحظه

 کند؟ ایجاد

 

 :داد جواب تردید با

 

 ...هستم_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۲۹پارت#

 

 

 .بود گذاشته دانشگاه به پا اضطراب با

 دیگر و شده تمام واقعا چی  یهمه که کند باور توانستنیم

 .نداشت کارش به کاری اهورا

 .دیدنیم را او اصال انداخت،یم نگاه اطرافش به هرچه اما
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 .داشت وجود ذهنش در احتمال دو

 کالس امروز یا و بود برداشته رسش از دست واقعا یا

 .نداشت

 

ی دید،نیم را او که همت  ی صورت، هر در  .بود کاف 

ی نفس  .گذاشت معماری دانشکده داخل پا و کشید عمیف 

 

همکالیس به سالیم گفت  ی از بعد و بود رسیده موقع به

 .نشست صندیل روی هایش،

 

ی معماری می  ی خاطر به
 
ی نسبتا

 
 داشت، دانشجو هر که بزرگ

 .بود گرفته قرار سالومه به نسبت فاصله کیم با

 

ی صحبت نشد فرصت  وارد استاد که چرا بکنند چنداب 

 .شد کالس
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سش کم کم زمان، گذشت با  ذهنش و رفت بت  ی از اسی 

 .شد طراچ غرق

 

 به هایشانکالس باالخره که بود ظهر یک نزدیک ساعت

 .رسید اتمام

یم صحبت حت  ی همان در و شدند سالومه ماشت  ی سوار

 .کردند

 

 مملکت هرته؟ شهر مگه !کنه اذیتت بخواد کنهیم غلط_

 .داره قانون

  آری؟یم در بازی ترسو چرا

 رس دیدی خالصه شد، مزاحمت زد، ایاضافه حرف

  !نباز خودتو اصال گرفت، قرار راهت

 .آریمیم در وپدرش

یم درد به .دارنگه رو همه فرستاد هم تهدیدآمی  ی پیام اگه

 .خورن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...ندیا نشون ضعف

 

  ...هست حواسم نه_

 .بیام کوتاه خوامنیم دیگه

 

 .افتاد راه به و کرده روشن را ماشت  ی

ی نفس لوا شد، که دور دانشگاه از کمکم  .کشید راحن 

 

 و شاخ که حیوونیم جونت از دور مگه عشقم، آفرین_

 که داره، غرور ایذره و آدمه اگه هم؟ برای بکشیم شونه

 .بشه پیداش نباید دیگه

ی هم اگه ی بود، شخصیتب   !کن برخورد قانوب 

 .کنیمیم درست پرونده واسش

 .کرده اذیتت چقدر دمیم شهادت میام خودمم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، راه از _  بشه بدتر بفهمن مخانواده ترسمیم قانوب 

ییم که خودت اوضاع  ...دوب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۳۰پارت#

 

 

ی سالومه  .کرد روشن را ضبط و کشید پوف 

 

ی_  .تریسیم الیک تو و فهمننیم که نظرم به ...واال بگم چ 

 

 .گرفته وحالش راستت  ی که فعال حاال_

ی برداره رسم از دست امیدوارم فقط
 
 ...واقعا

 

، اسم آمدن با  .آورد یاد به را حدسش سالومه راستت  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی_   !راسن 

 

 .کند اقرار خودش تا انداخت لوا به ایمرموزانه نگاه

 

؟یم نگاهم طوریاین چرا چیه؟_   کن 

 

 :گفت ایکشیده لحن با

 

  !کلیک خییل_

 

  من؟_

 

 رمز زدی؟ ومخش چطوری !من یعمه پس نه _

ی موفقیتت   شیطون؟ بود چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی یخنده لوا  .کرد گیچ 

 

ی چه و؟گ مخ_   !زنیایم حرفاب 

 

 .کردنیم باور را لوا حرف اما سالومه

 

ی برو _  !فروشم ذغال خودم من نکن سیاه ومن برو !دخی 

 

ییم اشتباه_ ی اصال راستت  ی و من .کن   .نیست بینمون چی  

ی
ا
 .مونرابطه ستدوستانه کامل

ی   !همت  ی دوستم، یه فقط براش من یعن 

 

 .داد تکان تأسف با را رسش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، زرنگ پس _ ی زیادی نیسن    !گیچ 

ی کدوم آخه این آدیم معمویل، دوست یه فقط واسه احمف 

  کنه؟یم براش کاریهمه و ذارهیم مایه جون از جوری

 

 .اینه اخالقش کال_

ی تا مگه  مثل منم نکرد؟ کمک آرتا به تونست،یم که جاب 

 .براش اونم

 .گرم دمشم نکرد دری    غ دارم، کمک به احتیاج دید

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۳۱پارت#

 

 

 یهو گرمه، خودش کار به فقط رسش که آدیم چرا آخه _

 کنه؟ گل برادر و خواهر شما برای دوستیش انسان حس

  !بندننیم دستمال کنه،نیم درد که رسی گنیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ستدیوونه  بهونه دنبال ازش خونه اون مسن آدمای وقن 

  کنه؟ بدبت  ی خودش به نسبت رو اونا گردن،یم

 

ی چنت  ی بازم اما بود رفته فرو فکر به لوا ی را چی   نیم منطف 

 .دید

ی هیچ قبال هاآن  طورچه پس نداشتند دیگریک با صحبن 

  بود؟ ممکن

 

 .نشدنیه نظرم به _

ی   !منتفیه هم عالقه بحث پس نبوده، ارتبایط وقن 

ون؟ بودیم رفتیه باهم وقتهیچ مگه ی بی 
 
ی خییل نهایتا  اتفاف 

 .دیدیمیم رو همدیگه ایرج، بابا خونه یا آسانسور دم

 

 .نکرد ارصار و انداخت باال شانه سالومه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 عاشق قبل از که نبود این منم منظور ویل باشه _

ی پیشت گلوش که نیست بعیدم ویل بوده دلخسته  گی 

 !باشه کرده

 .داشته کراش روت شاید

ی حال هر به   !عمویید پرس عمو، دخی 

 

ی دیگر لوا  بیخود فکر که بود این سعیش اما نگفت چی  

 دیگری توقع ناخودآگاه صورت به ذهنش در و نکند

 .باشد نداشته راستت  ی به نسبت

 

ی و شد عوض صحبتشان، بحث موضوع نزدییک بعد، مدب 

 .خورد زنگ سالومه موبایل که بودند خانه های

 

 .بود خط پشت مادرش

 نکند، اشجریمه پلیس کهاین برای و کرد برقرار را تماس

 :داد جواب و گذاشت اسپیکر روی را تماس
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  جانم؟_

 

 خونه؟ آینیم دارین دوستت و خودت مامان، سایل_

 

 .رسیمیم دیگه دقیقه چند آره_

 

ی_  .کردیم تموم نوشیدب 

 خودت با .شخونه رفت زودتر گرفت، اجازه هم بتول

 .عزیزم بیار

 

 .چشم_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۳۲پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 :گفت و کرد قطع را تماس

 

 .هست مارکت سوپر یه جاهمت  ی_

 .آمیم زود بخرم، وایسا

 !نزنه زنگ بهم کن دعا فقط

 

ی مگه_  شه؟یم چ 

 

 .داشت نگه را ماشت  ی کالفه سالومه

 

ی_ ی که آدیم یادش یهو خرید، رمیم وقن   خونه تو هیچ 

م فالن که زنهیم زنگ یه و نداریم ی چی    .بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دو با ویل داخل، ذارمیم وپام جنس قلم یه خرید برای مثال

ون آمیم خرید کیسه   !بی 

 یه به بعدش و کنهیم تمی  ی ساعت دو روزی هم بتول اون

 !پیچونهیم زود ایبهونه

 

 .نداره اشکال حاال_

 .نزده زنگ دیگه که فعال

ی  .بیار و بخر نوشیدب 

 

 .شد پیاده ماشت  ی از و داد تکان رس سالومه

 داشت حق انگار اما بشود پیدایش زود خییل داشت توقع

  !کند غرولند

ی
 
 .بود گرفته تماس مادرش بازهم ظاهرا

  

 .بودند رفته خواب پاهایش و بود شده خسته نشست  ی از

 .برود راه کیم و شده پیاده ماشت  ی از گرفت تصمیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی قدم چند ی که بود نرفته بیشی   .زد صدایش آشنا صداب 

 را پوش مشیک و سوار موتور مردی و چرخید عقب به

 .داشت رس روی هم کاسکت کاله که دیدی

 

ییم وکارات تاوان بودم گفته بهت _   !بین 

 

 از کیم یفاصله با مرموزانه و ترسناک طرزی به که مردی

 !نبود اهورا جز کش بود، ایستاده او

 

ی صدایش در  از لوا لحظه، همان شد باعث که بود چی  

 .کند تیه قالب و بزند خشکش ترس

 

  کرد؟یم چه جااین

  خواست؟یم چه جانش از

 بود؟ کرده تعقیبش چرا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :نالید لب زیر

 ...خدا_

 

 ...شنیدنیم را صدایش خدا انگار اما

 

ی دیگه وقتهیچ که کنمیم باهات کاری امروز _  ومن نتوب 

ی فراموشم   !کن 

 

ی بطری لحظه، همان  محتوای که دید دستانش در را ماب 

 .نبود معلوم آن داخل

 

 از حایل در ممکن رسعت باالترین با اهورا بعد، ایثانیه

ی چند فاصله  از نییم از بیش که کرد، عبور اشسانتیمی 

 !بود کرده خایل لوا صورت روی را بطری
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۳۴پارت#

 

ی ی کرد، حس صورتش روی که را مایع دایع   او از بخشر

  !مرد

 یآزاردهنده صدای تنها و رفت بت  ی از دید ایستاد، زمان

ی  .بود پیچیده هایش گوش در ممتد بوف 

 

ی صورتش و چرخید خودش دور دور چند  .سوخت بیشی 

  بود؟ افتاده کار از بالعکس یا زدیم تند زیادی قلبش

 .توان از حد آخرین با .زد جیغ

ی چه دانستنیم  .آمده رسش بالب 

 

 او به را خودش دوان دوان که سالومه یترسیده صدای

 .رسیدیم گوش به بود، رسانده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 لوا؟ _

 

 .بود پریده رنگش و کردیم نگاهش ترس و تعجب بهت، با

 چه کم، مدت همت  ی در و شد غافل او از دقیقه چند فقط

ی   افتاد؟ اتفاف 

 .زدیم جیغ هنوز لوا و شدیم شلوغ دورشان کم کم

نیم وجه هیچ به که بود کرده هول قدرآن سالومه

ل را اوضاع توانست  .کند کنی 

 

، صورت به دور از که مردی  و بوده صحنه شاهد اتفاف 

 :گفت مضطرب بود، رسانده هاآن به را خودش

 

ی یه دیدم ...دیدم من _  !صورتش رو ریخت چی  

 

 .کند آرام را لوا کرد سیع قبل، از ترپریدهرنگ سالومه
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی خواستیم  لوا واردیوانه هایجیغ صدای اما بگوید چی  

 .دادنیم اجازه

 

ی  :پرسید کنجکاوی با زب 

 

ی _   روش؟ ریخت  ی اسید ...بیچاره دخی 

 

 :داد جواب کرد،یم نگاه لوا به دقت با که دیگری مرد

 

 بت  ی از صورتش کل االنم همت  ی وگرنه نیست اسید نه، _

 !بود رفته

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۳۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی هر .صورتش رو بریزید آب _  آب باشن ریخته هم چ 

 .حداقل شه پاک صورتش از خوبه

 

 بود، شده جمع آنجا بقیه مثل که فروشگاه کارکنان از ییک

 :زد داد و رفت فروشگاه داخل به رسعت با

 

 !میارم االن _

 

ی آب بطری بعد، ثانیه چند  لوا صورت روی را بزرگ معدب 

 .بودند کرده خایل

 

 .رفت بت  ی از صورتش سوزش و قطع صدایش بارهیک

 .کند باز را چشمانش توانستنیم اما هنوز
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 خیس هم خودش پای تا رس و کردیم التماسش سالومه

 .بود شده

  ...نبیند هیچ و کند باز را چشمانش ترسیدیم

 

م _ ؟ سوزش احساس داری؟ درد خوبه؟ حالت دخی   میکن 

 

 وچشمات .باش اروم کمیه سایل جون خدا، رو تو لوا _

 ...شده رسمون تو خایک چه بفهمم کن باز

 

 به کننده، خفه بغض و گرفته و خراشیده صدای همان با

 :داد جواب زحمت

 

 .شدم کور کنم فکر ...تونمنیم _

 

  سوزه؟یم هنوز صورتت _
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ی و بود شده ترآرام کرد،نیم حس شدیدی درد که حاال  بهی 

 .کند فکر توانستیم

 ...کیم سوخت؟یم صورتش

 

 .کمیه _

 

 :گفت بود، ایستاده لوا نزدیک که مردی

 

ی شستیم که وصورتت _   شدی؟ بهی 

 

 .داد تکان مثبت نشانه به رسی تنها لوا

 

ی خوبه، _  .شد پاک شستیمش پس بوده هرچ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۳۳۶پارت#

 

 

  رفت؟ هم چشمات تو _

 

 .زد گریه زیر لوا

 

  !چشمم تو رفت همه از اول _

 

 که گ هر کار کنه لعنت خدا امبوالنس، زدم زنگ من _

 .بود

 .زنا ما واسه میکت  ی ناامن خیابونو

 

 :پرسید ملتمس هم باز سالومه
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ی باز چشاتو _   بگردم؟ دورت نمیکن 

 

 !اصال شه بدتر جوریاون شاید .کن ولش خانم _

 

ی شوخانواده جواب من خدا ای _  ...بدم چ 

 

 .بود شده ترارام کیم قلبش و شده ترکم چشمش سوزش

 :کرد زمزمه لب زیر

 «...کن کمکم خودت خدایا »

 

 افتاب شدید نور و گشود هم از آرایم به را چشمانش

 .ببندد رسعت به را چشمانش شد باعث

 

ی _   شد؟ چ 
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  !بودن سالم انگار که چشماش _

 

ی پس زد؟ وچشمات نور _ ی تونسن    !دیگه ببین 

 

 توانست بار این و کند تکرار دیگر بار یک گرفت تصمیم

یآدم  .دهد تشخیص خود دور به را ناواضح و تار هاب 

 

 .یافت خود کنار را او و کند پیدا را سالومه کرد سیع

 

 ...سایل _

 

 :داد جواب بغض با سالومه

 

؟ سایل؟ جان _ ؟یم خوب    سوزه؟نیم چشمات بین 
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 .زد پلک هم باز و بلعید را دهانش آب

 .شدیم ترکم سوزشش و دید ترواضح باراین

 

 !بینمیم _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۳۷پارت#

 

 .گرفت آغوشش در محکم سالومه

، شدت از  و نداشت لوا از کیم دست هم خودش نگراب 

 .بیوفتد پس بود مانده کم

 

 دورشان که کنجکاوی مردم و شد بلند صلوات صدای

 .کردندیم نگاهش خوشحایل با بودند، شده جمع
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی !میاد جیغت صدای دیدم یهو _   برم؟ قربونت شد چ 

 

 ...بود کرده تعقیبم اهورا _

 

  اهورا؟_

 

 فراموشم وقت هیچ که کنمیم کاری یه گفت ...اره_

ی   !نکن 

 .اسیده کردم فکر ...سوختم بود، داغ !وایساد قلبم

 

 .داد رس گریه دل، ته از و

 .بیارد در شوک از تا کشیدیم طول

 

 .کرد نگاه لوا به دلسوزی با زن

ش همسن  .بود دخی 
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ی پس _ ی رو ریخته چ   اولش سوخته که معصوم طفل دخی 

ه االن اما  .بهی 

 

 .بود همت  ی هم سالومه و لوا سوال

 

  !بوده گرم آب حتما _

 

ی چنت  ی   گرم؟ آب فقط بود؟ ممکن چی  

 چه؟ برای

 

 تا کرد را کار این  داد؛ جواب خودش به لحظه چند از بعد

ی به ترس شدت از را او
 

 !کند زهرترکش تا !بکشاند دیوانیک

 

 .کشید چشمانش و صورت روی و برد باال دست تردید با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کردنیم احساس خاض بوی هیچ

 !چسبناک نه و بود شده لزج نه پوستش

ی صورتش روی گاههیچ انگار   !بود نشده ریخته چی  

 

یم و بود کرده نگرانش لوا یشوکه حرکات که سالومه

 جا از کند، مدیریت را وضعیت این توانستنیم دانست

 :گفت و شد بلند

 

 .راستت  ی به زنمیم زنگ رمیم _

 .کمکتون از ممنون آقایون خانما،

ی
 
 دوستم به حواسم من برسید زندگیتون و کار به لطفا

 !هست

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۳۸پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی کمکم
 

 برای  انتظار حت  ی سالومه، و شدند متفرق همیک

، از جواب گرفت  ی  .کردیم نوازش را لوا راستت  

 

 :گفت دلسوزی و آمی  یمحبت لحن با

  بود؟ گرم خییل ...بگردم _

 

 

 و گرفته صدایش بود، زده که بلندی هایجیغ خاطر به

 .رسیدیم گوش به دارخش

 

، اون از بود گرم بازم ویل نبود جوش آب _  بیشی 

 .بریزم بهم شد باعث روم، ریختش که جوری و تهدیداش

ی اگه ...سایل مشوکه هنوز
 
؟ ریختیم اسید واقعا  چ 

 

 چرا بابا، ای .نبود اسید که شکر رو خدا ...عزیزم _

  ...دهنیم جواب
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی لوا  :داد جواب جانب 

 

ی زنگ خوادنیم کن، ولش _  .بزب 

 ...شمیم خوب خودم االن

 

ی _  .شمیم خوب چیو چ 

 .رسهیم کم کم دیگه آمبوالنسم

ی شاید پوستت .بزنن رسیم یه بهت  ...بخواد درماب 

 

 را جوابش باراین و گرفت را راستت  ی یشماره دیگر باریک

 .داد

 

  الو؟ _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اضطراب پر و کند صاف را صدایش تا زد ایرسفهتک

 :گفت

 

 .رهنما آقای سالم _

 

 .داشت را لوا صدای شنیدن توقع راستت  ی

 نگاه شماره و اسم به و داد فاصله گوشش از را موبایل

 .انداخت

 .بود لوا یشماره واقعا کردنیم اشتباه

 

  بفرمایید؟ سالم، _

 

وع طورچه و کجا از دانستنیم  .کند رسر

 

 ...لوا دوست .مسالومه من _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی شنیدن با ابتدا، همان از  .بود گرفته دلشوره غریبه صداب 

 

ی لوا؟ _   شده؟ چی  

 

ی _   ...که چی  

 

 را چشمانش و داده تکیه ایگوشه که دوستش به نگایه

 .کرد بود، بسته

 

 هم به حالش کمیه گم؟یم که آدریس این به بیاید شهیم _

 بستگانش از ییک باز ویل ...هاخوبه االن البته ...خورده

ه کنم فکر باشه، پیشش  ...بهی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۳۹پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .رسید هم آمبوالنس لحظه، همان

 

 .کنمیم اس ام اس براتون رو آدرس من _

 

 صدای متوجه تا کند تمام زودتر را تماس داشت قصد

 .کردیم سوال مدام راستت  ی اما نشود آمبوالنس

 

 .خوبه حالش !گمنیم دروغ خدا به _

احت داره بسته وچشماش االنم  .کنهیم اسی 

مش خوامیم  بزنن بهش رسم یه بیمارستان یا درمانگاه بی 

 .شه برطرف ضعفش

ی و پریده رنگ کمیه  تا نیوفتاده مهیم اتفاق وگرنه حالهب 

  !زدیم حرف باهام داشت پیش دقیقه یه همت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هر به  کند آرام کیم را راستت  ی توانست باالخره بود، رویسر

، از بعد و  .کرد قطع را تماس خداحافیط 

 

 کنارشان سالومه، هایاشاره از بعد آمبوالنس ماشت  ی

ون آن از سفید روپوش با مرد دو و ایستاد  .آمدند بی 

 

یسوال سالومه از لوا، اوضاع ی کردن چک حت  ی  یدرباره هاب 

ی چه کهاین  .پرستیدندیم افتاده، اتفاف 

 

 سوار هم سالومه و بردند ماشت  ی داخل به را لوا برانکارد، با

 .باشد همراهش تا شد

 .فرستاد راستت  ی برای را آن و پرسید را بیمارستان آدرس

 

ی ی با لوا بعد، مدب   هایتخت از ییک روی بر بسته، چشماب 

 .بود کشیده دراز اورژانس
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EXCHANGE GROUP اکری از 

،  و رساند جاآن به را خود ممکن رسعت آخرین با راستت  

 .گشت لوا دنبال به رساسیمه

 

ی از  خانه به نیامدنشان از که سالومه مادر هم، طرف 

 .گرفتیم تماس او به مدام بود، شده نگران

 

ی صدای با و گرفت باال را دستش
 
 :گفت بلندی نسبتا

 

 !راستت  ی آقا _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۴۰پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 لوا کردن پیدا برای تالش حال در رساسیمه که راستت  ی

 سوی به سپس و چرخید صدا سمت نامش شنیدن با بود،

 .کرد تند قدم سالومه،

 

 .سالم _

 

ی  .بدهد را سالمش جواب رفت یادش حن 

 

ی _   شده؟ بد حالش چرا لوا شده؟ چ 

 گول بیهوده، جمالت رسی یه با ومن خدا رو تو فقط

 .نزنید

  !کنمنیم باور من رو افتاده فشارش و کرده ضعف

 

وع بعد و کشید آیه سالومه،  .کرد ماجرا تعریف به رسر

، یچهره ی لحظه هر راستت    رفتیم فرو درهم قبل از بیشی 

 ...شدیم ترسخت و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 را سالومه سنگینش، هاینفس و بود شده خشم رسارس

 .شد ساکت و ترساند

 

  کجاست؟ االن _

 

 :گفت استیصال با و گزید لب

 

 هوا بزنید، قدم برید کمیه نبینیدش؟ فعال چطوره گمیم _

 ...بیاید شدید، آروم که بعدش ...بخورید

 

ییم قسمته؟ کدوم لوا گفتم _
 

 خودم رو اورژانس کل یا گ

  کنم؟ چک

 

ی به دست با و بلعید صدا پر را دهانش آب  لوا که بخشر

 .کرد اشاره بود، آن در
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...جاستاون _

 

ی راستت  ی ، هیچب   که دیگر بار و رفت سمت همان به حرف 

 .شود دور شد مجبور خورد، زنگ سالومه موبایل

ی با
 

 .داد را مادرش جواب کالفیک

 

ی هم تو .برسن شخانواده بودم منتظر ...دیگه اومدم _  گی 

 ...مامان دادیا

 

،  داشت، قرار اورژانس هایتخت بت  ی که ایپرده راستت  

 .دید خوابیده را لوا و زد کنار

 

 .نشست فرو خشمش تمام باره،یک

، به
 

 .ایستاد تخت کنار و رفت جلو کیم آهستیک

 کم اضطرابش از کیم تا بودند زده نی  ی مسکن رسمش به

 .شود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کردیم بیدارش خواب از لحظه همان آمد،یم دلش اگر

ی تا و دیدنیم را بازش چشمان تا  باز سخن به لب که زماب 

  گرفت؟یم آرام طورچه کرد،نیم

 

ی  به پس !نبود کنارش او و بودند آزرده را لوا ...بود قرارب 

 خورد؟یم دردی چه

 

ی » گفت خودش به لب زیر  «...مرصفب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۴۱پارت#

 

 

ی  .گذاشت لوا رس روی و برد جلو را دستش اراده ب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی طرز به موهایش ون مقنعه از نامرتن   او و بودند زده بی 

 .کرد نوازش و گرفت انگشتانش میان را همان از ایطره

 

 .برد جلوتر را صورتش و شد تردقیق

 داروی یا پماد احتماال لوا صورت روی که شد متوجه

 .بودند مالیده دیگری خاص

 

 !کشتشیم شک بدون بود، کنارش لحظه آن در اهورا اگر

 را خودش طورچه دانستنیم که داشت خشم قدرآن

 حسش این شدیم باعث لوا حضور حال عت  ی در کند آرام

ل  .شود کنی 

 

 .کشید عقب را دستانش لوا، هایپلک خوردن تکان با

 کشید طول لحظه چند و کرد باز کامل را چشمانش کمکم

 .کجاست که شود متوجه تا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 را راستت  ی سالومه، جای به و چرخاند اطراف به را نگاهش

 .دید خودش کنار

 

 ...اومدی _

 

 .نتوانست اما بزند، لبخند کیم کرد سیع

 کش هایشلب و بود خودش جویدن حال در درون، از

 .آمدنیم

 

، صدام موقع هر _  !هستم کن 

 

  رفت؟ سالومه  _

 

  !آره _
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ه لوا،  .زد لبخند و کرد نگاهش خی 

د کیم و گرفت را راستت  ی دست  .فرسر

 

 ...کن باور خوبم،_

 

 بعد و انداخت شانیشده قفل هم در دستان به نگایه

 .گرفت باال را رسش

 

 با !کرده که کاری از کنمیم پشیمونش خورمیم قسم _

میم جونشو خودم دستای  !گی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۴۲پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .زد لبخند بود، کرده دریافت راستت  ی سوی از که دلگریم با

 

 ...نیست راهش این _

 

 دلش غلیط هر تا بذارم دست رو دست داری توقع پس _

ی بخنده؟ من ریش به و بکنه تو با خواست ی قدراین یعن  ب 

  برنیام؟ التی بچه اون پس از که معرضه

 

ی نگفتم _  ما کنه،یم اون هرکاری قراره اگه ویل ایعرضهب 

ی چه پس کنیم، رفتار مثلش هم   داریم؟ خودش با فرف 

ی یه ترسمیم ی که بیوفته اتفاف 
ا
انش نشه اصل  ...کرد جی 

 ...بد عواقب با خطرناک کار یه

 .لجبازیه خییل آدم اون

ی
 
ی و هست هم بیکار ظاهرا  .شهنیم خیالب 

 

 .کرد نگاهش متعجب و زد پوزخندی ناباوری با راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی براش هنوز اتفاق، همه این بعد شهنیم باورم _  !نگراب 

س  !بریزم اسید روش نیست قرار نی 

 

ی قدرآن و شد بلند جا از نیم ماند،یم اگر که بود عصن 

ل از توانست  .شود مطمت  ی رفتارش کردن کنی 

 

 .زد صدایش هراسان لوا که شود دور داشت قصد

 

ییم برداشت اشتباه چرا ری؟یم کجا _  حرفم از کن 

؟  راستت  

 

ییم خودت _
 
 !گ

 

ی  بود، شنیده زبانش از که چهآن و داد تکان هوا در دسن 

 .کرد تکرار
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی یه ممکنه ...دونمیم چه _ انش نشه  و بیوفته اتفاف   جی 

 !کرد

  شه؟ اوف تریسیم

 

  اونه؟ برای نگرانیم که کردم اشاره حرفم کجای _

 

 .برد جیب به دست و کرد اخم

 

ی _ ؟ یعن    چ 

 

 ...نبود اهورا منظورم من _

 

 :داد ادامه خجالت کیم با و کرد تر زبان با را هایشلب
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی خوامنیم اگه _ ، درگی   تو ترسمیم که اینه برای بشر

یت  ...بشه چی  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۴۳پارت#

 

، برای راستت  ی  .ماند مات لحظاب 

ی اگر ل تواناب  بریم عقب به را آن داشت، را زمان کنی 

ی را لوا صدای دیگر بار چند حداقل و گرداند  که زماب 

 .گذاشتیم تکرار روی اوست، نگران بود گفته

 

 .داد خود به کوچیک تکان و بلعید را دهانش آب

 

  چرا؟ _

 

 .نشد سوالش متوجه لوا
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _   چرا؟ چ 

 

؟یم نگرانم چرا _  یسر

 

 .بداند گذشت،یم لوا ذهن در که هرچه از داشت دوست

 

 .آدمم منم خب سوالیه؟ چه دیگه این _

  !نیستم که سنگ از

ی کمک بذاری، وقت برام همه این تو ی و کن   به خودتو حن 

 من داری توقع وقتاون بندازی، دردرس تو من خاطر

  نشم؟ نگرانت

 

ی هنوز شنید، که چهآن از انگار  .نبود راض 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _   مهمم؟ برات یعن 

 

ی لوا  .کند فکر سوال این به دادن جواب برای نبود الزم حن 

ی جواب،
 
 !بود مثبت قطعا

 

 که زندگییم تو پررنگ خییل شخصیت یه روزا، این تو _

 ...حضورت به کردم عادت

 ...بوده خوب و مثبت قطعا نقشتم

  !مهیم من برای پس

 .بینمیم مخانواده اعضای از ییک چشم به رو تو

  ...آرتا یا ...بابام و مامان مثل

 

 دید؟یم آرتا مثل را او

 

ی _ ؟یم برادرت چشم به ومن یعن   بین 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  :داد جواب رسی    ع لوا

 

 !نه _

 

 .بردیم لذت مکالمه این از کم کم .زد لبخند

 .شدیم سفید و رسخ مدام لوا مقابل، طرف در

 .بودند کرده داغ هایشگوش کردیم حس

یمسکن خاطر به  و بود گیج کیم کرد، دریافت که هاب 

ی تمرکز  .نداشت باالب 

 

یم هم زبان به رسید،یم ذهنش به اول یلحظه در هرچه

 ...آورد

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۳۴۴پارت#

 

 .نیست مهم من برای دیگه اهورا _

ی
ا
 .کنمنیم هم فکر بهش اصل

 

 .کرد تصحیح را اشجمله تمسخر با وضعیتش، یادآوری با

 

 !بکشم راحت نفس یه بذاره اگه البته

 .کنم طرفداری اون از خوامیم نکن فکر ...پس

 

 .نشست لوا کنار دوباره و برگشت رسجایش

 

 لوا، هایصحبت از رضایت با و داد باال را ابرویش تاییک

 .داد نظر اهورا یدرباره
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 .ستدیوونه کال یارو _

ش هنوز اگه  کردمیم شک عقلت به وقتاون بودی، درگی 

ی   !خداب 

 

 :گفت ملتمس و خندید کوتاه لوا

 

ی _
 
 .کنیم حل باهم ومشکل این لطفا

ی همه بار تنه یه قبل، دفعه مثل خوامنیم  دوش به رو چ 

ی  .بکشر

 یه شم،نیم چک مدام و پایت  ی یطبقه اومدم که حاال

ی هم آزادیم مقدار  .شده بیشی 

 

  چیه؟ منظورت _

 

 .شناسهیم ومن یخانواده چون کنهیم رو کارا این اون _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یم همت  ی واسه ندارم عمل آزادی و محدودم من دونهیم

ی ویل ...تازونه ایطم که نداره خی   .کرده فرق رسر

میم هم وکیل بود الزم کنم،یم شکایت ازش  دیگه ویل گی 

 ...بمونم ساکت نباید

 

 .شد نور از پر راستت  ی چشمان

ی حال در لوا فت و رشد حال در .بود تغیی   .پیرسر

 نه واضح طور به بتواند تا بود جنگیده خودش با ابتدا در

ی از پر رابطه یک از و بگوید
 

ون را خود وابستیک  بکشد بی 

  !بود هایشترس بر غلبه حال در حاال و

 

 .کرد ثابت بشه کنم فکر _

  نه؟ مگه هست تهدیدآمی  ش چتای

ی   !هست هم پاساژ پارکینِگی تو روزش اون درگی 

  !کرد ثابت شهیم راحت و داره دوربت  ی جااون
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هم امروز
 
 گرفته فیلم ازش که شهیم پیدا دوربت  ی یه حتما

 .باشه

 

 :گفت تاسف با

 

 .داشت کاسکت کاله رسش رو _

ی اگه نکنم فکر  ...باشه داشته ایفایده بود، هم دوربین 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۴۵پارت#

 

ی پس _   !بوده کرده فکر شنقشه روی قبل از حساب 

 .رسید اهورا به موتور، پالک روی از ممکنه بازم

 .دارم رساغ آشنا وکیل .کنمیم کمکت من

ی نیست الزم ی بری مدام تنهاب   .بیای و کالنی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دهیم انجام باشه، الزم هرکاری خودش دیگه

 

 .برهیم خوابم یه ...ممنون باشه _

 ...شدن سنگت  ی چشام

 

 .رسمته خاطر به _

 .انگار شهیم تموم داره

و میشه ببینم ی دکی   ...نه یا بیارم گی 

 

ی گفت زد،یم رسم برام که پرستاری _ ی شد، تموم وقن   خی 

 .خونه برم تونمیم بعدش .بیاره درش بیاد که بدیم

ی و پماد فقط ی که قرصاب   داروخونه از باید داده، دکی 

یم  .بگی 

 

ی _ ی با نیست الزم یعن    کنم؟ صحبت دکی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی ین برایش راستت  ی هاینگراب   .بود شی 

 

 .خوبه حالم ...دیوونه نه _

 

،یم اگه پس باشه، _ م،یم وداروهات رمیم من تا توب   گی 

 .بخواب بعدش ؛خونه برسونمت تا بمون بیدار هم تو

 

 جا از کهاین از قبل راستت  ی اما داد تکان تأیید به رسی لوا

 :گفت شیطنت با شود، بلند

 

ی آخرش ویل _ ییم چشیم چه به ومن نگفن   !بین 

 

 .بود شده قفل راستت  ی چشمان در نگاهش

 هرلحظه با انگار و رفتیم باالتر هرلحظه قلبش طپش

 .شدیم رو قبل از بیش دستش سکوت، یادامه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 آرتا هیکل و رفت عقب پرده که بود زمان همان در

 .شد ظاهر مقابلشان

ی نفس ی .کشید راحن 
ا
 ...بود رفته در قرس که فعل

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۴۶پارت#

 

 

ی_ ؟ افتادی شدی؟ جوریاین چرا شده؟ چ  س یا زمت    اسی 

، امتحان  !خورده؟ بهم حالت داشن 

 

 .داداش خوبم _

 

 واریس دقت با را پایش تا رس و آمده جلو نگران اما آرتا

 .کرد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  بیمارستانم؟ شدی متوجه طوریچه تو _

 

 .برد جلو دست و شد قفل لوا صورت روی نگاهش

 

ی چه _   اومده؟ پوستت رس بالب 

 

 .آمد سخن به که بود راستت  ی باراین

 .شهیم خوب _

 .مرخصه شه، تموم رسمش

 .نباش نگران خوبه حالشم

 

ی بگید بهم حداقل خب _  که جااین برسم تا شده؟ چ 

  !دهنم تو اومد قلبم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  گفت؟ بهت سالومه _

 

 .دفعه دو ییک، بهت زدم زنگ آره، _

ی دوستت که زدم زنگ دوباره ندادی وجوابم  رو گویسر

 .داد رو جااین آدرس و برداشت

ی ی درست کردم، سوال هم هرچ   !نگرفتم جواب حساب 

 

 .دزدید را نگاهش و زد ایرسفهتک لوا،

 

ی .نبود خاض چی  ی ویل صورتم رو ریخت گرم آب _  بیشی 

یش پوستم ترسیدم چون  رسم بهم و افتاد فشارم بشه چی  

  !همت  ی زدن،

 بهت خودم .اومدییم نباید .کرده شلوغش الیک سالومه

 .گرفتمیم تماس

 

ی و انداخت راستت  ی به نگایه آرتا  :گفت مالحضهب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی اومدم؟یم نباید چرا _  ترم؟غریبه راستت  ی از من یعن 

 !نه؟ داداشت، ویل شده بد حالت بدونه پرسعموت

 

 .باشد شایک که دادیم حق آرتا به راستت  ی

 اما داشت ارجحیت او به نسبت و بود برادرش هرحال، به

ایط این در ی به شاید لوا که رسر  از توانستنیم درسن 

 .بماند ساکت نتوانست کند، دفاع خودش

 

 .نکن شلوغش ...حاال خبخیله _

ه اون و نبوده خوب حالش که خودش  تماس بهم دخی 

 .گرفت

 .کرده باز وشچشما که سدقیقه چند تازه

  !نکنه نگرانت بیخودی خواسته

 .بیاره در دستش از ورسم بگم پرستار به برم من
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۴۷پارت#

 

 

 لوا تا بگذارد تنهایشان که بود این قصدش حقیقت، در

 راحت کند، تعریف را ماجرا اصل خواستیم هم اگر

 .باشد

 

ی ذهن آرتا، نظرش به ی شکل به و داشت روشن   تعصن 

 متوجه کرد، نگاهش هراسان که لوا اما کردنیم برخورد

ی حاال، حداقل که شد
 
 موضوع این یدرباره صحبت آمادگ

 .نداشت را

 

 :گفت و کرد آرتا به رو

 

 .بیا هم تو _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  چرا؟ دیگه من _

 

 .کند پیدا ایبهانه تا کرد فکر کیم

ی اولت  ی و خاراند را اشچانه  به رسید، ذهنش به که را چی  

 .آورد زبان

 

 باید یکش درجه اقوام حتما کردنش مرخص برای شاید _

 .باشن

 !بشم عالف ندارم حوصله

 

 .شد روانه رسش پشت و داد تکان رسی آرتا

 

؟ تنها نداره اشکایل _   بموب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی و بود خوب حالش
 
ی اتفاقا نیم اما دادیم ترجیح را تنهاب 

 ...بردیم خود همراه را آرتا چرا راستت  ی دانست

ی  را بعدش اتفاقات تمام و اهورا ماجرای خواستیم یعن 

  کند؟ تعریف

 به کاری دانستیم و داشت اعتماد او به حال، این با

رش  .داد نخواهد انجام رص 

 

 ...ندارم مشکیل _

 

 .آیمیم زود _

 

ی یقدم با بعد، لحظاب   به و شده دور لوا از آهسته هاب 

ی
 

 .بودند پرستاری ایستگاه سمت به رفت  ی حال در آهستیک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 آرتا برای تا بچیند زمینهپیش کیم ابتدا داشت قصد

ی
 

ی آمادگ  بود سخت برایش موضوع، این و کند درست ذهن 

ی ترینمهم از که چرا
 
ی هایویژگ  .بود بودنش رک اش،اخالف 

ی که دادیم ترجیح همیشه
 
 و برود مطلب اصل رس مستقیما

 .بزند را حرفش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۴۸پارت#

 

  ...خب _

 

ی _   شده؟ چی  

 

 ظاهر به را خود و کرد صاف را موهایش دست با کیم

 .داد نشان مشغول
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  طور؟چه نه، _

 

 :داد جواب مشوش و انداخت باال شانه

 

ی حایل یه ...دونمنیم _   ...انگار هسن 

 

ی یه به راجع خواستمیم _   !کنم صحبت باهات جریاب 

 

 .کرد نگاهش کنجکاو آرتا

ی  :گفت سپس و کرد صاف گلوب 

 

ایطیه یه تو لوا االن _  به من هم .باشیم کنارش باید که رسر

ی و پرسعمو عنوان ی ماه چند تو که دوسن   و کرده پیدا اخی 

  !تو هم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی .دمیم انجام باشه الزم هرکاری من _
ا
 شایک همت  ی از اصل

 ترراحت وقته، چند این تو با کنمیم حس !دیگه بودم

  !من تا شده

ی
ا
 گفتیم خودم به اومدیم وحرفاش .نبود جوریاین قبل

 ...نه االن اما

 باشه، داشته صمییم دوستای بخواد اگه ندارم مشکیل

ی من از چرا فهممنیم فقط  ...کنهیم کاریمخف 

 

  نداری؟ مشکل من با صمیمیتش با چرا _

 

 .نشد راستت  ی منظور متوجه

 

  باشم؟ داشته باید چرا _

 

ی
 
 .بودند رسیده پرستاری ایستگاه به تقریبا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _
ا
 دوسته، دیگه پرس یه با من، جای فهمیدییم اگه مثل

؟ مشکیل بازم  نداشن 

 

 موقت صورت به راستت  ی گرفت  ی فاصله با یشانمکالمه

 .شد قطع

 :گفت و داد تکان رسی پرستار

 

 .ورسمش کنمیم چک رمیم االن _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۴۹پارت#

 

 

 .بود شده میخ جایش رس هنوز آرتا،

ی نبود، که احمق
 
ها خییل تقریبا ش چی    .شد دستگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

شانه روی دست و رفت راستت  ی سمت که بود او باراین

 .گذاشت اش

 

ی همه این داره؟ پرس دوست چیه؟ جریان _  کاریشمخف 

ی باید تو چرا وقتاون بعد همینه؟ برای  !نه؟ من و بدوب 

؟ مغریبه   یعن 

 

ی خنده  :کرد زمزمه لب زیر و کرد عصن 

  !مضحکه _

 

ی خودم من !نرو تند قدراین _  .فهمیدم اتفاف 

ی که داشته حق نظرم به  .نگفته بهت چی  

ی مگه خب
ا
یرابطه از هم تو مثل  حرف باهاش داری، که هاب 

؟یم  زب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 حفظش دنیم ترجیح آدما که هست خصوض حریم یه

،  .نیست کاری پنهون هم اسمش کت  

 هاشدانشگایههم از ییک با نیمه و نصفه یرابطه یه

  !نیاره در وصداش فعال حداقل خواسته و داشته

ی آدم خییل باباتون دیگه، طرف یه از  دیگه !منطقیهب 

ییم که خودت  .دوب 

ی بمونه راز بذار گفته خودش با
ا
 .فعل

ه چه مگه حاال   بگم؟ همه به و برم که خی 

 و دردنخوریه به آدم یارو که شده متوجه مدت یه بعد اما

 ...زده هم به

 

ی کرد، پیدا ادامه که راستت  ی سکوت  :پرسید تابب 

 

  خب؟ _

 

 :داد ادامه و گرفت نفش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...بگم بهت جوریاین بذار _

  !آرتا ستدیوونه پرسه این

ی کنم،یم اغراق که نکن خیال
 
ی مشکل یارو واقعا  .داره رواب 

ی
ا
 بخواد لوا که شده باعث افراطیش کارای همت  ی اصل

 .بزنه بهم باهاش

 

ینیم مگه خب _
 
ی گ  پس شده؟ تموم بوده، بینشون هرچ 

 کجاست؟ مشکل االن

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۵۰پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی !کنهنیم ول پرسه این _ نیم دیگه گفته بهش رفته لوا یعن 

 یه بار هر و نرفته بار زیر اونم باشم دوست باهات خوام

 .شهیم مزاحمش جوری

 

 .داد تکان رس گیج و زد ایخنده تک

 

ی مگه ...فهممنیم اصال _   شه؟یم هم زورگ دوسن 

 

  !ستدیوونه گمیم که همینه واسه _

 .شهنیم حالیش حساب حرف اصال

ه  اومدن، کنار و کردن قبول جای چرا خوادتنیم دخی 

؟یم جفتک   پروب 

 

ی _   شه؟یم مزاحمش گفن 

 

 .داد تکان تأیید به رسی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .دیدم چشم به وبارش یه که خودم !آره _

 .بود اومده پاساژ خود تا و کرده تعقیب رو لوا

 

ب یدرباره دانستنیم ی لوا شتم و رص   .نه یا بکند صحبن 

یم را چی  یهمه باید باالخره کنند، شکایت خواستندیم اگر

 .فهمید

 

ی به  .کرد اشاره داشت، قرار شاننزدییک در که نیمکن 

 

 بایستیم؟ رسپا خوایمیم گ تا طوالنیه.جااین بشینیم بیا _

 

ی و کرد موافقت آرتا  هایصحبت یادامه منتظر تابب 

 .ماند راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بود، الزم نظرش به که هرچه لوا، و اهورا یرابطه یدرباره

ی یاندازه به مسئله این یدرباره تا گفت او به ی کاف   آشناب 

 .کند پیدا

 

، از آرتا سینه یقفسه و شده درشت چشمانش شگفن 

 .شدیم پایت  ی و باال سنگت  ی اش

 .بود گله از پر

ی چرا تو ترسید، لوا _ ؟ من به هیچ    نگفن 

 بابامم؟ مثل کردی فکر هم تو

 

ی دونمیم _  .کنم حساس رو لوا خواستمنیم فقط ...نیسن 

 اگه بود زده حرف باهام اتفاقات این از و کرد اعتماد بهم

یم بدبت  ی هم من به نسبت گفتم،یم تو به رسی    ع اومدمیم

 !کردیم پنهون دیگه منم از شاید و شد

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۳۵۱پارت#

 

 

 .بود گرفته را آرتا وجود تمام خشم،

، چه به  روی دست و داده جرأت خودش به کش حف 

  بود؟ کرده بلند خواهرش

سانند را لوا که بود مرده مگر   ...بی 

 

  منه؟ با گوشت آرتا؟ _

 

 .بود کرده داغ رسش و کشیدیم سوت هایشگوش

ی توانستنیم  .کند فکر منطف 

 

 .راستت  ی بکشیمش بریم بیا !نه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟ بود ریخته اسید روش واقعا اگه .خطرناکه این  بهش چ 

 چه بردیم بت  ی از وخوشگلش صورت اگه کردی؟ فکر

 کردیم؟یم باید غلیط

ی
 
 پشتش کش تنهاست، لوا کرده فکر خودش با حتما

یم نشونش ویل !بکنه داره دوست هرغلیط تونهیم نیست

 !افتاده در گ با دم

 

  !آرتا _

 

 .وقتش رس رمیم خودم بده، وآدرسش تریس؟یم چیه؟ _

 .کنمیم شخفه خودم دستای با

س،   !شهنیم دردرس هم تو واسه جوریاین دیگه نی 

 

  !باش آروم لحظه یه نیست، راهش این _

 .گمیم وهمت  ی منم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مگه !بکشیمش که نه ویل جاش رس بشونیمش باید ب 

  کاره؟ و کس

 عمرش آخر تا دیگه جور یه لوا و کت  ییم اعدام رو تو

 .کشهیم عذاب

ی و غم هم  هم و شده مرگجوون که برادری برای ناراحن 

یهمه کهاین خاطر به وجدان عذاب  خودش رس زیر رو چ 

 .بینهیم

ی و کنیم شکایت ازش بتونیم کنمیم فکر من
 
 اتفاقا

ی جای به شکایتمون  .برسه هم خوب 

 .هست مدرک ازش چون

 .پاساژ تو فیلمش تا گرفته تهدیدآمی  ش پیامای از

ی ی ریختنش آب فیلم از بشه شاید حن   که آورد در چی  

 .خودشه کنه ثابت

 

 :گفت تردید با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کشهیم طول ...دونمنیم _

ییم ؟یم معطل وآدم قدرچه دوب    کت  

؟ کرد، جدید غلط یه موقع اون تا اگه   چ 

 

ی تا سپارمیم بهش .دارم آشنا وکیل من _  امکانش که جاب 

 .بره پیش تررسی    ع پرونده کنه سیع هست

ی ویل بکشه طول شاید درسته  ترینمطمت  ی و ترینمنطف 

 .راهه

سه بود قرار خوردن کتک از اگه این  موقع همون که بی 

 !کشیدیم عقب دیگه زدمش من که

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۵۲پارت#

 

ه ایگوشه به آرتا  در مختلف افکار قدرآن و مانده خی 

 .بود شده گیج که رفتندیم رژه ذهنش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی فهممنیم دیگه ...دونمنیم _ ی و درسته چ   ...غلط چ 

خانواده کال و پدرمون از اون داریم؟ ما که شانسیه چه این

 .عاشقیمون و عشق از اینم ...داغونش ی

  ش؟همه کجه اقبالمون و بخت چرا

 

 .باش مسلط خودت به کم یه آرتا _

ی خوامیم ی وقن  ی برخورد خوب پیشش، رفن   .کن 

 فکر هزارتا خودش پیش و شده نگران هم خییل االن حتما

 .چیه واکنشت که کرده خیال و

، بفهمون بهش   خب؟ کناریسر

 

ی و داد تکان را رسش کوتاه  :داد جواب زیرلن 

 

 ...هست حواسم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کنیمیم درستش _

 که دوربت  ی و حراست و آدم همه اون جلوی دانشگاه، تو

 .کنه کاری تونهنیم

ی دیگه لوا مدتم یه ش تا خونه تو بشینه و نره جاب   دستگی 

 .کت  ی

 .نباش نگران شهیم حل

 

 .شود بلند جا از کرد کمک و گرفت را دستش

 

 کاری دانشگاه همون تو معلوم کجا از باشه، دیوونه اگه _

  نکنه؟

 

ی فکر بد احتماالتی یهمه به خوادنیم حاال _  .کن 

ی
ا
ش زود شاید اصل  .کت  ی دستگی 

  خوبه؟ فوقش، رهنیم دانشگاه لوا هفته دو ییک،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نه یا کت  ییم مرخصش ببینم منم پیشش برو تو

 

ی به آرتا و شدند جدا دیگریک از  بود، آن روی لوا که تخن 

 .بازگشت

 .بود مانده هاآن منتظر و کرده جدا دستش از را رسمش

 

 .گذراند نظر از را پایش تا رس و زد کنار را پرده

 .ناراحت هم و بود خشمگت  ی هم

سد داشت دوست ؟ خود محرم مرا چرا بی  چه ندانسن 

ی قدر ی احساس مدت چه خوردی؟ غصه تنهاب   تنهاب 

  کردی؟

 

 :گفت پریشان و گزید لب لوا

 

 ...داداش_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی دوستان
 
 نه بدید نظر ها پارت خود به راجع گروه تو لطفا

 چرا نداشتیم؟ پارت امروز چرا ذارید؟یم پارت گ که این

 قدراین هفته اینجای تا چرا نداشتیم؟ پارت روز فالن

 .بوده کم پارت

 سیع همیشه هفته آخر تا و هست حواسم خودم من واال

 .بذارم شما برای رو پارت ۱۲ یهمه کنمیم

ی و  ایهفته یه بودم قولم رس خوشبختانه هم اوقات اکی 

ان بعد هایهفته کردم سیع گذاشتم کم اگه هم  کنم جی 

ی پس
 
ی منو واقعا ندید پیام باره این در لطفا  کنهیم عصن 

 

 کنمیم آپ شب تا براتون رو جدید های پارت عزیزان

 .حتما

 ��کمیه خوادیم ویرایش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۵۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .گرفت آغوش در را خواهرش و کرد تند قدم

 با و نکند برخورد بدنش به لوا صورت که بود مراقب

 .بود پیچیده او بازوان دور دست احتیاط

 

ی بهم چرا _  کمکم و بودی همراهم همیشه تو لوا؟ نگفن 

 آم؟نیم در پشتت ذارم؟یم تنهات من وقتاون کردی،

 من، هم !نندازمش خوردن گوه به اگه نیستم مرد خدا به

، هم  .ذاریمنیم تنهات راستت  

ی دیگه ی باشه؟ نکن، پنهون ازم رو چی  
 
 اگه خصوصا

  !شده درست دردرس واست کردی احساس

 

 .بود شده دلگرم برادرش حمایت از لوا

 اما کردیم قضاوت اشتباه او به راجع هم اول از شاید

ی این اددیم احتمال
 

ی و زمان مرور به را پختیک
 
 یط خصوصا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ماجراهای  آورده دست به بود، آمده پیش برای که اخی 

 .باشد

 

ی یه ترسمیم _   ...بیوفته هم شما برای اتفاف 

 

 سالم دندون یه فکش تو نیست قرار هم جوریشهمت  ی _

  !بکنه هم زیادی غلط بخواد کهاین به برسه چه دارم، نگه

ش وذهنت دیگه لوا  .نکن درگی 

ی تا من ی زندان، نندازمش وقن   .شمنیم قضیه این خیالب 

ی تو یا هرته؟ شهر کرده فکر یم که کاری و کسب 

 ترسونتت؟

 

یم جمیع خاطر و غرور احساس و بود شده قرص دلش

 .کرد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 یاجازه که کردندیم صحبت محکم چنانآن آرتا و راستت  ی

 از قدرچه دانستیم خدا و دادندنیم هم او به تردید

ی در وجودشان
 

ی اشزندگ  .بود راض 

 

ی  را لوا و شد پیدایش باالخره هم راستت  ی گذشت، که مدب 

ون بیمارستان از  .آوردند بی 

 و بکشد دراز بودند کرده مجبورش عقب صندیل روی

 .نداشت ایفایده ندارد، نشست  ی با مشکیل گفت هرچه

 

نتش و برداشت را موبایلش  .کرد روشن را اینی 

 .نبود مهم که داشت هایشهمکالیس از مختلف پیام چند

 در نتوانسته کرده، تالش هرچه که بود نوشته هم سالومه

 .خواست معذرت و بماند بیمارستان

 :کرد تایپ ادامه در و داد را جوابش

 «خوبم خوِبی نباش، من نگران اصال »
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی کش و بود سنگت  ی ماشت  ی جو  .کردنیم صحبن 

 

 .کرد باز را کاریشان صفحه و رفت اینستاگرامش به باراین

 کامنت هم نفر دو و کرده الیک را هایشانپست نفر چند

 .بودند گذاشته

 

ی به امید و بود کم فالورها فعالیت  این با نداشت مشی 

 .کرد چک را دایرکتش حال،

ی عالمت ی آب 
 

 داشت، درخواست یک دادیم نشان که رنیک

بان شد باعث  .برود باال قلبش رص 

 

ی شدت از
 

 ...لرزیدیم دستانش هیجان و دستپاچیک

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۵۴پارت#

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 آن به که شد مواجه پیایم همان با و کرد باز را دایرکت

 !داشت امید

 

اهن این .نباشید خسته سالم،»  ایکس سایز موجوده؟ پی 

  «میخواستم رو الرج

 

 آن دیگر دوبار زدن، پلک بدون و آمده بند نفسش

  !زد جیغ یکباره و خواند را دایرکت

 

  !شد پیداش ییک باالخره ...خدا وای _

 

ل در را تعادلش بود مانده کم تعجب از راستت  ی  کنی 

 .بدهد دست از ماشت  ی

 :پرسید پریشان و بود عقب به آینه از نگاهش

 

ی _  !شد؟ پیداش گ شده؟ چ 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 به دقت با و بود چرخیده عقب به کامل طور به آرتا،

 .کرد نگاه خواهرش

 

ی اون خوبه؟ حالت _ ی مادر و پدر ب   کجا گفته؟ چی  

  کنه؟یم تعقیبمون داره شده؟ پیداش

 

ی و کرد تعجب راستت  ی و آرتا واکنش از  اشخنده حن 

 .بود گرفته

 .نشست صندیل روی و شد بلند جا از

 

ی نفس ی درازکش وضعیت در که چرا کشید راحن   بیشی 

 .بود معذب

 

ی اولت  ی گمیم !نه _   !شد پیداش مشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی؟ _   منظورته؟ اینستا تو مشی 

 

 .بازگشت اشانرژی دوباره

 .زدیم برق خوشحایل از چشمانش

 دیگه داریم خواد؛یم الرج ایکس سایز گفته !دیگه آره _

  نه؟

 

 .بود دو هر سمت از ایغرهچشم جوابش

 

 .زدم جیغ کردم ذوق بس از .ببخشید خب ...بابا ای _

سید کردمنیم فکر  .بی 

 تورو ...دیگه بگه یکیتون نه؟ مگه موجوده کنم فکر

  ...خدا

 

 .داد را جوابش راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !داریم _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۵۵پارت#

 

 

  !شکر رو خدا _

 

 :گفت و داد تکان رسی تأسف با آرتا

 

ییم سکته االن بکش، عمیق نفس چندتا _ ته؟ چه کن    خی 

 

 .کند عمل برادرش یتوصیه به کرد سیع و داد تکان رسی

 .کشید عمیق نفس چند و بست را چشمانش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی آرامش با را دایرکت جواب  .داد ببشی 

 

 .موجوده بله سالم، »

  «خواین؟یم رو رنگش کدوم

 

ه چت صفحه همان در نوشت، که را پیامش  .ماند خی 

 

 کنه؟نیم ست  ی چرا _

 

  !بده امون کنهیم _

 

 .زد زل موبایل صفحه به هم دیگر ثانیه چند

 

  ...شده پشیمون خدا به شده؟ پشیمون نکنه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 زودتر خوای،یم اگه عزیزم بنویسم و بدم دیگه پیام یه

 شه؟یم تموم موجودیش لباسامون این داره که کن اقدام

 

 :گفت و چرخاند گردن راستت  ی سمت آرتا

 

یا یهمه واسه کنه خدا _  نباشه جوریاین واکنشش مشی 

  !داداش بدبختیم وگرنه کنه عادت مدت یه بعد و

 

 .خندید راستت  ی

 

ی نیست؟ یادت وخودت _  کردی مجبور رو بیچاره من 

ی نقش ؟ تمرین تا کنم بازی مشی    کن 

 

 .ترهسخت حضوری !داشت فرق اون _

 

 .کردیم دفاع لوا از ناخودآگاه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

وعش هرکاری، دیگه _ س رسر  .داره اسی 

 

 :گفت باز نیش با و کشید جلو را خودش لوا

 

 اسم زودی به ویل کن مسخره آرتا آقا حمایت، مریس _

 .زبونا رس ندازمیم وشاپمونآنالین

 کنه،یم باز واینستاش گ هر که بشه جورییه اصال

 لباس سفارش جز رایه صورتش و رس تو بخوره ما پستای

  !نمونه براش

 

 پیام شد متوجه و انداخت دایرکتش به دیگری نگاه

 .دارد ناخوانده

ی  .بود داده را جوابش مشی 

 

 .خوامیم رو سفیدش رنگش »
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 «کنید؟یم لطف حساب شماره

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۵۶پارت#

 

 .بود نکرده فکر قسمتش این به

؟ یا خودش داد؟یم را کش چه حساب شماره باید   راستت  

 واریزی پیام وقتآن داد،یم را راستت  ی حساب شماره اگر

ی با را رسید توانستنیم و رفتیم او برای  پول که ساعن 

 .کند مقایسه نشسته، حساب به

ی بود شنیده یان، از بعض   و فرستندیم جعیل رسید مشی 

 .زنندیم گول را فروشنده

 

 را خودش حساب شماره اگر ترسیدیم دیگر، طرف از

 .بیاید پیش سوتفاهیم راستت  ی برای بدهد،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :پرسید داشت، زیرنظر را او که راستت  ی

 

  نه؟ داد، جواب _

 

  !بده وحسابت شماره آره، _

 

 .بده وخودت مال نیستم، حفظ_

 .کنیمیم حساب بعد

 

 رسی تعلل با ...نه یا کند باور را راستت  ی حرف دانستنیم

 .گنجاند پیام در را خودش حساب شماره و داد تکان

 

 «بفرمایید »

 

ی  :پرسید رسید، ارسال از بعد و کرد تشکر مشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 «فرستید؟یم گ »

 

 درست کار جایاین تا چی  یهمه دادیم نشان واریزی پیام

 .رفته پیش

 

  فردا؟ بگم فرستیم،یم براش گ گهیم راستت  ی _

 

  تهرانه؟ تو _

 

 !آره _

 

 .فرستیمیم براش پیک با بگو _

 

 .داشت خوشایندی حس
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ی که اتفاف  ی بود، افتاده برایش قبل ساعاب 
ا
 فراموش کامل

ی رسگرم و کرده  .بود شده مشی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۵۷پارت#

 

 

ی قدرآن ی به توجیه که بود شده موبایلش درگی   مسی 

 .نداشت

ی صورت به دقیقه، چند از بعد  و گرفت باال را رسش اتفاف 

ی متوجه  .شد متفاوت مسی 

 

 :پرسید باتعجب

 خونه؟ ریمیم نگفتید مگه ریم؟یم داریم کجا...وا_

 

 .داد را جوابش که بود راستت  ی
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .من یخونه بریم فعال_

 

 چرا؟_

 

 .دیگه باشیم مراقبت کهاین برای_

 

یم خوبه، حالم که من !من؟ مراقب_  .نیست چی  

 

ی لوا صحبت راستت  ی و آرتا برای ظاهرا اما نیم و نبود کاف 

 به را او زودی همت  ی به تا بیایند کنار خودشان با توانستند

 .کنند رها خود حال

 

 :گفت به رو و چرخید عقب به هم باز آرتا
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ما پیش فعال حاال_ ه بایسر   بهی 

 

 کنم، دیر اگر شنیم نگرانم ایرج بابا و نوردخت مامان_

 و رفت به حواسش و زنهیم زنگ مدام هم مامان خود تازه

 .هست آمدم

 

ی بهشون خب_  دیگه .گردیبریم شب که بگو و بده خی 

 بشن؟ نگران باید چرا

 

 :گفت لب زیر و داد تکان رسی لوا

 

 باشه_

 

ی  .بودند رسیده راستت  ی خانه به بعد، مدب 

ی جای لوا برای  او به رو راستت  ی و کردند درست راحن 

 :گفت
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 .باش راحت بکش، دراز_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۵۸پارت#

 

 

 سیع که آرایم صدای با و رفت آرتا سمت به سپس

 :پرسید نرسد، لوا گوش به داشت

 

ی غذا_ یم؟ چ   بی  

 

 :داد پیشنهاد و کرد فکر کیم آرتا
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 هم آماده سوپ بسته چندتا کنم فکر طوره؟چه سوپ_

ی داریم
 
 .اتفاقا

 

 !بدی سوپ بهش خواییم خورده رسما مگه_

 

 !دیگه مریضه مریض، هرحال به ...دونمیمچه خب_

 

 با که حایل در فکر، غرق و داد تکان رس تأسف با راستت  ی

 :داد پیشنهاد کرد،یم بازی ریششته

 

ه_  .بدیم بهش مقوی غذای یه که بهی 

ی یایده سوپ کنمنیم فکر  .باشه خوب 

 

ی چه هم تو_  !داری توقعاب 

ی که من  چی  ی دونمیم بعید هم تو نیستم بلد اصال آشی  

ی ی خوب  ی بتوب   .بی  
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 کم کهاین برای اما بود رستوان از دادن سفارش قصدش

 :گفت گرفته، کم دست را او آرتا که کند ثابت و نیاورد

 

 نکردم، درست رو خاض غذای هم االن تا اگر من_

 .ندارم معموال وشحوصله و حال کهاینه دلیلش

 !خونه رسمیم خسته قدرچه دیدی که خودت

 

ی به این و بود نکرده باور را حرفش اما آرتا  نوع از خوب 

 .بود مشخص نگاهش

 

ی دوست مرد دو هایکردن پچپچ به کنجکاوی با لوا  داشتن 

ی
 
 هاآن که بیاورد در رس توانستنیم و کردیم نگاه اشزندگ

 .کنندیم بحث موضویع، چه یدرباره

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۳۵۹پارت#

 

ی خانه به راستت  ی بعد، لحظاب   مجبور را آرتا و رفته آشی  

 .نباشد تنها که برگردد خواهرش پیش تا بود کرده

 

ی به کند ثابت خواستیم  غذای یک پخت پس از تنهاب 

ی و درست ی به حساب 
 
ی هیچ و آمدبریم سادگ  به احتیاچ 

 .داشت نخواهد کمک

 

نت و موبایل رساغ شد مجبور  پخت دستور تا برود اینی 

 .کند چک را مختلف غذاهای

 .خورد ماهیچه با پلو باقایل یتهیه طرز به چشمش

به شصتش انگشت با  تا زد لینک روی کوتایه یرص 

 .شود باز برایش صفحه

 

 .شد آن خواندن مشغول دقت با
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ی کار آن، پخت رسیدنیم نظر به  .باشد سخن 

 یادداشت کاغذ روی نداشت، خانه در که را الزیم مواد

 .بخرد را هاآن تا کرد

 

 .گذاشت شلوارش جیب در و کرد تا را کاغذ

ی دو آن به کوتاه  :داد خی 

 

 .آمیم زود_

 

ی سوال فرصت ون خانه از و نداد بیشی   .رفت بی 

 

 :پرسید برادرش از کنجکاوی با لوا

 

 !رفت؟ کجا_
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 را اششانه تنها بزند، را حدسش توانستیم کهاین با آرتا

 .انداخت باال

 

 ...واال دونمنیم_

 

 نادیده را رستوران از غذا خرید یوسوسه کرد سیع راستت  ی

د  :گفت لب زیر .بگی 

 

 «آییم بر پسش از تو»

 

ی فروشگاه در را ماشت  ی
 
آن را چی  ی همه دانستیم که بزرگ

 .داشت نگه کند، پیدا توانستیم جا

 

ون فروشگاه از پر دستان با بعد، ساعت نیم  و آمد بی 

 .شد خانه رایه
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ی چه کرد فکر خود با ایلحظه ی و او برای اتفاف 
 

 اشزندگ

ی چنت  ی که افتاده  کرده؟ تغیی 

 

ی همان او ی هیچ هم هاماه اگر که بود راستین  نیم را انساب 

 نداشت؟ موضوع این با مشکیل دید،

ی ی و بردندیم رس را اشحوصله هاآدم یهمه زماب   حارص 

 ...حاال اما بگذارد کسهیچ برای زیادی وقت نبود

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۶۰پارت#

 

 

 .بگذارد کنار را خیال و فکر تا داد تکان رسی

ی را رسعتش ی و کرد بیشی   .رسید خانه به بعد دقایف 

 

 :پرسید و رفت استقبالش به آرتا
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ی کجا_  !یهو؟ رفن 

 

ا رسییه غذا، پخت برای_  .داشتیم کم چی  

 

پشت و گرفت راستت  ی دست از را خرید هاینایلون از ییک

خانه سمت به رسش  .رفت آشی  

 

ی مگه_ ی خواییم چ   کردی؟ خرید قدراین که بی  

 

 :گفت و گذاشت می  ی روی را هایشخرید راستت  ی

 

 .ماهیچه با پلو باقایل_

 

 .بود مانده بازنیمه دهانش و مات تعجب از آرتا
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؟_ ی !چ  ییم شوچ   دیگه؟ کن 

 

 !نه_

 

 :بماند ساکت نتوانست آرتا شد، که غذا پخت مشغول

 

ی بابا_ ییم ...خیالب   !داره قلق سختیه؟ غذای قدرچه دوب 

 

ی نگران نیست الزم تو .آمیم بر پسش از_  .بایسر

 

 کنه؟ کمک بیاد بگم لوا به خواییم_
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 از دهد نشان اون به تا بود لوا کردن زدهشگفت قصدش

 را او خواستیم آرتا وقتآن آمدیم بر کارهای چه پس

ی  !کند خی 

 

ی نباید کاری همچت  ی اصال_  .بکن 

 

ی آرتا  سینه به دست غذاخوری صندیل روی کشید پوف 

 .نشست

 

ی و راست_  رو غذا این دفعه چند حاال تا بگو حسین 

؟  پخن 

 

 رفرش را غذا پخت دستور یصفحه که حایل در راستت  ی

 :داد جواب کرد،یم

 

 !اوله یدفعه_
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۶۱پارت#

 

ی و شست خوب را هاماهیچه  .شوند خشک تا کرد آبکشر

 

 :گفت و کرد آرتا به رو

 

 .بوده آسون که جاشاین تا_

، غر من جون به کهاین جای ییم بزب   تا لوا پیش بری توب 

 !نمونه تنها

 

 خرد و گرفت  ی پوست مشغول و برداشت متوسط پیاز دو

 .شد هاآن کردن
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 لوا پیش گرفت تصمیم دید، را راستت  ی لجبازی که آرتا

 .برود

ی مواد و گوشت همهآن حال به دلش هم  سوختیم غذاب 

 چند از بعد نداشت طاقت هم شوند، حرام بود قرار که

ی ساعت ی با کردن، صی   شود مواجه بدمزه یا سوخته غذاب 

ی و
 

 .بکشد گرسنیک

 

 داده راستت  ی به که قویل روی نتوانست و نشست لوا پیش

 .بماند متعهد بود،

 

 :پرسید کنجکاوی با لوا

 

ی_ خونه؟ توی کردینیم کارچ   !پزید؟یم غذا دارید آشی  

ی اخرید اون ؟ دست بود چ   راستت  

 

ی ...دامنت به دستم لوا_
 
 .بکن کمیک یه خودت ناموسا
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 .لجبازه خییل پرسه این

ی و درست غذای دوتا عمرش تو حاال تا اون نپخته حساب 

ی خوادیم من، با کلکل رس االن وقت  با پلو باقایل تنهاب 

 !کنه درست ماهیچه

 

 :پرسید تعجب با لوا

 

 !کنه؟ درست غذا خوادیم راستت  ی_

 

ی !آره_ نیم پیاده شیطون خر از گمیم بهش که هم هرچ 

 .شه

ی یه تو  ی خب ...بگو بهش چی  
ا
ون از اصل  سفارش غذا بی 

 .دادیمیم

ی چرا دونمنیم من ی خودش که داده گی 
 
ه حتما  !بی  

 

 :گفت و شد بلند جا از لوا
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هچه ببینم رمیم االن_  ...خی 

 

ی از راستت  ی زدیم حدس که آرتا  ازش لوا به رساندنش خی 

 .نپلکد برش دورو فعال گرفت تصمیم شود، دلخور

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۶۲پارت#

 

 

 خوای؟نیم کمک_

 

 :کرد غرولند لب زیر و چرخید او سمت راستت  ی

 

 !بدم انجام خودم وکارم گذاشتید اگه ...بابا ای _
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 ...شهیم پیدات تو هم بار یه آد،یم داداشت بار یه

 

 کسهیچ انگار که بود رفته فرو ژستش در چنانآن راستت  ی

ی او از ی توانستنیم بهی   .کند آشی  

 

وع و خندید کوتاه لوا  .کرد لباسش هایآستت  ی زدن تا به رسر

 

ی لحن با   :گفت مهرباب 

 

ی حاال_  کنم؟ کمکت شهیم چ 

 

احت باید تو_ ی اسی   !کن 

 

 گوشه یه فقط اگه رهیم رس محوصله خوبه، حالم من_

 پیشت؟ بمونم .بشینم
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 مقابل در نتوانست اما کند مخالفت داشت قصد

ه او به که لوا، ملتمس چشمان  .کند مقاومت بود شده خی 

 

ی اما .خب خیله_  ...ها کنمیم خودم وکاراش بیشی 

ی خسته وخودت نباید تو  .کن 

 

 .شدند غذا پخت یادامه مشغول که شد گونهاین و

 

 .کند پیل موزیک تا گرفت را راستت  ی موبایل لوا

 

 :گفت شیطنت با

 

ی همت  ی به_  تریسنیم دستم؟ دییم وموبایلت راحن 

ت دوست با وچتات برم و کنم فضویل  بخونم؟ دخی 
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 :داد جواب قابلمه در روغن ریخت  ی حت  ی و خندید راستت  ی

 

ی هیچ_ ی تو تو، جز دخی 
 
 !نیست من زندگ

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۶۳پارت#

 

ی یصفحه روی لوا دستان ی گویسر  .ماند حرکتب 

ی چه راستت  ی حرف این از دانستنیم  کند برداشت چی  

ی حش جلوی توانستنیم حال عت  ی در اما  که را اشدروب 

د بود، شده زده ذوق  .بگی 

ی راستت  ی
ا
ی هیچ پای بود گفته عمل  میان در دیگری دخی 

 ...نیست
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ی نفس ی ظاهر کرد سیع و کشید عمیف   به وعادی تفاوتب 

د خود  .بگی 

به شصت انگشت با موزیک آیکوِنی روی  باز را آن و زد رص 

 .کرد

 

ی ببینم بذار ...خب_   ...داری چ 

 

 :گفت قابلمه به پیاز کردن اضافه حت  ی راستت  ی

 

ی پیدا دردبخوری به چی  ی نکنم فکر_  .کن 

 

 چرا؟_

 

 .نباشه نزدیک هم به موسیقمون یسلیقه زنمیم حدس_
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 و او از تصوری چه راستت  ی بداند تا بود جالب لوا برای

 .داشت اشسلیقه

 

 .کرد رها را موبایل و کلیک لیستپیل موزیک اولت  ی روی

 

ی من کردی خیال مگه_  دم؟یم گوش چ 

 

ی به تا شد نزدیک او به کم کم  بتواند هم کردنش آشی  

 .کند نظارت

 

 چه ببیند تا رفت هاادویه رساغ و کرد ترکم را گاز یشعله

ی  .کند پیدا تواندیم چی  

 

 :گفت پیاز دادن تفت حت  ی راستت  ی
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ی_
ا
ی آهنگای احتمال  فرانسوی انگلیش، دییم گوش خارچ 

 ...آهنگا جوراین و

 

ون را زرچوبه و فلفل نمک، کابینت از لوا  و آورد بی 

 .خندید

 

ی_  .همیشه نه ویل دمیم گوش هم خارچ 

ی ی موزیک خواب قبِلی شبا وقتا بعض   هندزفری با کالمب 

ی یه کنمیم گوش ی پاپ هم وقتاب   .ایراب 

 

ی خب_
 
 !دیگه گفتم درست تقریبا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۶۴پارت#
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ی چنانآن راستت  ی  کارهای به که بود پیاز دادن تفت درگی 

 .کرد خیس برنج پیمانه سه خودش پس کردنیم فکر دیگر

 

ی تو_ ؟یم گوش چ   ...خونهیم رسی    ع چقدر کن 

 

 .داشت نظر زیر را پیازها رنگ وسواس با راستت  ی

 بسوزاند را هاآن غفلت لحظه چند خاطر به خواستنیم

ی وپادست لوا جلوی و  .برسد نظر به چلفن 

 

 .خونهیم رپ داره .آره_

 

 .کند اضافه پیازها به تا برداشت را هاماهیچه لوا

 

 نیست؟ زود_
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  .دیگه خوبه نه_

 

 ایستاده گاز پای هم، به نسبت کیم خییل یفاصله در

 .کند گم را پایش و دست کیم لوا شدیم باعث این و بودند

ی
 
ی مدام که خصوصا  خودش روی را راستت  ی نگاه سنگین 

 .کردیم حس

 

ی که حاال .آره_ ی وتیپ بهکنمیم فکر بیشی   اخالقت حن 

 .آدیم کردن، گوش سبک این

 

 !چشه؟ مگه تیپم؟_

 

 .کرد اضافه ادویه هاماهیچه به و انداخت باال شانه

 

ی یه دونمنیم_ ، گفت میشه جوراب  ی و اسپورت خیابوب  ب 

 ...تکلفه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 بد؟ یا خوبه این حاال_

 

ی اون با مستقییم یرابطه نظرم به _ ی که چی  
 
 واقعا

،  .داره هسن 

ی خییل شخصیتت  کت  ییم سیع که آدماییه اون از بهی 

 .برسن نظر به کشیده اتو و منضبط

 ...دارم دوست که من

 

 :پرسید و شد خم لوا سمت شیطنت با راستت  ی

 

ی یا داری دوست وشخصیتم فقط_
ا
 و؟خودم کل

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۶۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یم دلش در چهآن از توانستیم و کشیدنیم خجالت اگر

ی گذشت، ی بکند صحبن 
ا
 یبله یک راستت  ی پاسخ احتمال

ک  دست طورچه اما بود سوالش بخش دو هر برای مشی 

 هیچ او بابت از که حایل در همآن کردیم رو را دلش و

ی   نداشت؟ اطمیناب 

 

 :پرسید و رفت ایغرهچشم

 

ی_
ا
 .پختیمیم وگرفتیمیم پوست باید داری؟ باقایل اصل

سم ازت رفت یادم  .بی 

 

ی از راستت  ی  .گذشت گرفت  ی جواب خی 

 

س_  .فروشگاه همون از خریدم آماده نیمه نی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون بود، آن حاوی که را ایبسته یخچال از سپس  آورد بی 

ی روی و  .گذاشت کانی 

 

 .ایناهاش_

 

 .کردی وجاش همه فکر خوبه،_

 

 .باشد تنها و بکند خودش را کارهاتمام دادیم ترجیح لوا

وع هم باز راستت  ی ترسیدیم  و کند کردن سوال به رسر

 .برود در قرس بتواند دیگر باریک نبود مطمت  ی

 

ی یا میشه شور یا آش بشه، دوتا اگه آشی  ی گنیم_  نمک،ب 

ی خودم بذاری و آرتا پیش بری چیه نظرت  رو غذا تنهاب 

م؟  بی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی_
 
ی .عمرا ی رسم خی 

ا
 بکنم، وکاراش همه خودم بود قرار مثل

ونم خواییم حاال ؟بی   کن 

 

ی ترسمیم فقط_
 
 .شه خراب غذا طعم واقعا

 

 :گفت مظلومانه

 

ی دمیم قول من_
 
یهمون دقیقا ،یم تو که بکنم رو کارهاب 

 
 گ

ی بدون
 

ی هماهنیک  .غذا تو ریزمنیم چی  

 

 .کرد موافقت ناچار به نداشت، دیگری یچاره که لوا

 .کند مخالفت هم باز آمدنیم دلش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۶۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بود شده آماده غذا باالخره بعد، چندساعت

ی راستت  ی  مدت، تمام در  تنها ایثانیه را لوا نشد حارص 

خانه در و بگذارد  !بود کرده خشک جا آشی  

 

 خوردن وقت گ ببیند تا زد رس هاآن به بار چندین آرتا

 .رسیدیم غذا

ی و بود اشگرسنه  گفتند نهایت در تا کرد غرولند حساب 

 .شده آماده چی  یهمه

 

 :گفت و نشست صندیل روی

 

 روده دیگه که بود مگرسنه قدراین ...عجب چه_

 !خوردیم رو بزرگه روده داشت کوچیکه،

 

 :داد جواب راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یپررو خییل_  هم غر تازه کشیدیم، ما وزحمتش یهمه !ب 

؟یم  زب 

 

 از تونستیمیم کردی، سخت وکارت الیک خودت تو خب_

ون ی و دردرس .بدیم غذا سفارش بی 
 

 !نداشت هم خستیک

 

ی پزنش،یم طوریچه نیست معلوم نکرده،الزم_ یم توش چ 

 !ریزن

 .باشم مطمت  ی غذا کیفیت بابت از خواستمیم

 

وع و انداخت ساعت به نگایه آرتا  .کرد غذا کشیدن به رسر

 

 عرص .بخوابم ساعت یه بتونم بعدش که بخورم وای _

 .کنم باز وبوتیک باید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دهان که لحظه همان و کشید غذا لوا، برای ابتدا راستت  ی

 :گفت خورد،نیم برنج بگوید تا کرد باز

 

ی گذاشتم کم _  .بخور کمیه .خداب 

 

 .گذاشت ظرفش در را بو و رنگخوش ماهیچه سپس

 

  !شده خوب خییل نظرم به _

 

 و کرد جدا را ماهیچه آب از کیم کوچک، یکاسه یک در

 .فرستاد لوا طرف

 

 .مقویه بخور، اینم _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۳۶۷پارت#

 

 

 .بخور هم تو مریس، _

 

 .کشید غذا هم خودش برای و داد تکان رسی

ی دانستنیم
 
 حاصل یا بود لذیذ قدرآن غذا طعم واقعا

ی ماجرا این روی شاننفری دو زحمت  مستقیم تاثی 

 ...داشت

 .چسبید او به غذا شدت به بود، که هرچه

 

 قبل مثل نه و بود معذب نه دیگر نفره،سه جمع این در

ی دلش  .خواستیم تنهاب 

 باهم ابد تا داشت دوست بروند، کار رس نبود الزم اگر

 ببینید فیلم بخوانند، کتاب کنند، صحبت بگذرانند، وقت

ی امروز مثل و  ...کنند آشی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...شاید بود؟ زیادی یخواسته

 

ی کردن جمع  و کردند محول آرتا به را هاظرف شست  ی و می  

 .نیامدند کوتاه آورد، بهانه هرچه

 

 .بیای و بری وراه همه این الیک نیست الزم .رمیم خودم _

 

  داری؟ عجله چرا ...فهممنیم من اصال _

 !دیگه رییم بعد حاال

 

 :داد جواب و انداخت رسش روی را شال

 

؟ که آخرش _  .برم باید که باالخره چ 

 بدم؟ لفتش چرا دیگه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی کالفه  دلش اما کند ارصار نباید دانستیم .کشید پوف 

ی مدام  کیم را لوا تا بود ایبهانه دنبال و کردیم قراریب 

ی  .دارد نگه پیشش بیشی 

 

 .برو آرتا با بمون، حداقل _

 

 .شهیم دور راهش .خوادنیم _

میم تاکش یه خودم  ...دیگه گی 

 

 .خورد گره هم در ابروانش

 .کند ریسک هم باز توانستنیم

 

 !نیست امن تاکش نه، _

 .آرتا یا برسونمت باید خودم یا

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت و کشید آیه لوا

 

 .رمیم آرتا همون با ...خب خیله _

 الزم تو داره کار و بره خوادیم صورت هر در اون حداقل

  !دردرس تو بندازی وخودت نیست

 

ی دردرس برام تو _   !نیسن 

 بدم انجام که دارم دوست خودم کنم،یم هم کاری اگه

 .باش نداشته وجدان عذاب مدام پس

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۶۸پارت#

 

 

ه زدن، پلک بدون لحظه چند لوا ی و ماند اشخی   به وقن 

 :گفت آمد، خودش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  !تو شدیم باشه، انسان بود قرار بودن خوب اگه _

 

ین، تعریف این از ، هایلب روی شی   لبخند راستت  

 .نشست

 

ی آدم من نظرت به _   ام؟خوب 

 

 .گفت راست و رک را اشواقیع احساس

 

  !آدیم یه تو بودن خوب حد ترینبیش تو _

 

ی عمق لبخندش  .گرفت بیشی 

 ...شدیم آب دلش در قند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

جمله یک با ساله، هشت و بیست پرس یک که بود طبییع

 او از نفر چند مگر اما ...نبود کند؟ ذوق چنت  ی ساده ی

  بودند؟ کرده تعریف

ی چی  یهمه در  تا گرفته هاآدم با ارتباطش از بود تجربهب 

ی   !شدن عاشق حن 

 

ی _  تموم حرفاتون وقتهیچ که بهم دوتا شما گیدیم چ 

 شه؟نیم

 

 .چرخیدند آرتا سمت به هردو

 رفته باال ابرویش تاییک که حایل در و شسته را هاظرف

 .کردیم نگاهشان بود،

 

ی راستت  ی  .گرفت فاصله لوا از و داد خودش به تکاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی موضوع کرد سیع  اما بیاورد یاد به را صحبتشان ابتداب 

ی مدام ذهنش یم لوا زبان از بودنش خوب حوایل جاب 

 ...چرخید

 

ی هم ومن بوتیک، رییم که شو آماده داداش _ یم .برسوب 

 .نه گهیم راستت  ی برم، تاکش با خواستم

 

 .کنم عوض ولباسام وایسا باشه کنه،یم خوب _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۶۹پارت#

 

 

 .داشت نگه را ماشت  ی خانه، نزدیک آرتا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی .باش خودت مراقب_
 
یهر لطفا  جریان در ومن شد، چی  

 .بذار

دار اوضاع از که باشم نفری آخرین خوامنیم  .شهیم خی 

 

 .چشم_

 

ون ماشت  ی از و بوسید را آرتا یگونه  .رفت بی 

 و ببیند را برادرش خانواده افراد از ییک مبادا که بود نگران

 .شود دردرس برایش

 

 :گفت لب زیر و کرد اشاره رس با

 

 ...دیگه برو_

 

 .انداخت راه به را ماشت  ی و زد کوتایه بوق آرتا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .رساند خانه به را خودش رسییع هایقدم با

 هم باز اهورا نبود بعید هیچ ...کردیم ریسک نباید

 .باشد کرده تعقیبش

 

ی یآینه با بزند، در کهاین از قبل  کیفش در که ایجین 

 .کرد چک را صورتش داشت،

ی نفس پس بود نمانده پماد از اثری  .کشید راحن 

 

 باز را در برایش مادربزرگش بعد، لحظه چند و زده را زنگ

 .کرد

 اتاقش رایه هایش،کفش آوردن در از بعد و کرد سالم

 .شد

 

 :گفت و کرد نگاهش کنجکاوی با نوردخت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی خسته _  خوندین؟ ودرساتون خوب .نبایسر

 

ی بابت  مگر اما داشت وجدانعذاب بود، گفته که درویع 

 بود؟ هم دیگری یچاره

 

، با که بفهمد مادربزرگش اگر ترسیدیم   ارتباط راستت  

 اشتباه و شود سوءتفاهم دچار داشت، ایصمیمانه

 .کند برداشت

 

  ...ویل بله_

 

 .دزدید چشم و کرد تر زبان با را هایشلب

 

ی که بذاریم برنامه سالومه با باشه الزم بازم ممکنه_  دوتاب 

وع داره امتحانامون .بخونیم درس  ...شهیم رسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۷۰پارت#

 

 

اییط داشت قصد واقع، در  وقت هر که کند ایجاد رسر

 راسیت  ی دیدن به بتواند خواندن درس یبهانه به بود، الزم

 .برود برادرش و

 

ی اگه مادر، باشه_  زشته اینجا، بیاد کن دعوتش خواسن 

 .شونخونه بری تو شهمه

 

 .شد اتاق وارد و داد تکان رسی

ون رو موبایلش و بست را در  .آورد بی 

 

 هم باز و رفت شانکاری پیج رساغ هم دوباره ناخودآگاه 

ی یک  .بود شده پیدا جدید مشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

وع خوشحایل با ی به رسر  .کرد او راهنماب 

ی دومت  ی این درواقع  !آمدیم حساب به اشرسیم مشی 

 

 حال در ساعت، چند گذشت از بعد آرتا دیگر، سوی

 .بود مغازه بست  ی

ی بعدازظهر خوشبختانه  و گذاشته رس پشت را خوب 

ی   .داشت زیادی هایمشی 

 

 .کند چک را موبایلش شد باعث واریزی، اساماس

ی چنت  ی او برای کش چه نفهمید کرد، فکر هرچه  را مبلیع 

 .کرده واریز

 

 بود راستت  ی از حقوقش کشید،یم را انتظارش که پویل تنها 

یخوش با همآن که ی بین   تعلق او به مبلغ این نصف حداکی 

 .گرفتیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 را اشموجودی دیگر باریک و کرد قفل را مغازه تعجب با

 .کرد چک

ی که رسید نتیجه این به نهایت در و بود نکرده اشتباه
 
 حتما

 .داده رخ بانک سوی از اشتبایه

 

 در و برود بانک به اطمینان برای صبح فردا توانستیم

سد سوال خصوص این  .بی 

 

 و آماده رسد ساندوی    ج دو راستت  ی و خودش برای راه بت  ی

 .شود خانه رایه تا خرید کوچک نوشابه

 

ی خانه در را او و کرده صحبت راستت  ی با داشت قصد
 
 حتما

 .کند پیدا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۷۱پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 راستت  ی به آن کردن روشن از قبل اما شد ماشت  ی سوار

 .گرفت تماس

 

ی بوق دو ییک،  .داد را جوابش که بود نخورده بیشی 

 

 .داداش جونم_

 

ی خونه، آمیم دارم سالم،_  که؟ هسن 

 

 :گفت تعجب با راستت  ی

 

ی آره،_  شده؟ چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :داد جواب و انداخت راه به را ماشت  ی

 

ی .گرفتم هم شام نه_  خوای؟نیم چی  

 

 .مریس نه،_

 .مونده کیل پلو، باقایل همون از نبودالزم

 

 دیگه خوری،نیم روز یه تو تکراری غذای دیدم آخه_

ی یه گفتم م چی    .بگی 

 

ی از بعد شانیمکالمه  راه طول در و رسید پایان به دقایف 

 .کردیم فکر بیاورد، زبان به داشت قصد که چهآن به آرتا

 

 .کند ناراحت خود از را راستت  ی خواستنیم

نیم اما بود بخشیده واقیع معنای «برادر» یکلمه به او

 .ببندد مسائل از خییل روی نی  ی را چشمانش توانست
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی
 
 .رسید خانه به بعد، ساعت رب  ع حدودا

 روی رو ها ساندوی    ج حاوی یکیسه و سوییچ و باز را در

ی  .کرد رها کانی 

 

 خرید هایلیست و فاکتورها کردن مرتب حال در راستت  ی

 .کرد سالم او به حال همان در و بود فروش و

 

 .آمیم بشورم، وصورتم و رس سالم، _

وع تو گرسنته، اگه  .کن رسر

 

ی نه_
 
 .ندارم اشتها اصال اتفاقا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۷۲پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 را صورتش و رس که حایل در آرتا لحظه، چند از بعد

 .گرفت قرار مقابلش کرد،یم خشک

 

؟چه_ ی خی   داشتیم؟ مشی 

 

 که لباسا از رسی یه ویل شکر رو خدا بود خوب آره،_

ی گفتم، بهت هم پیش روز چند
ا
 .رننیم فروش اصل

 

ی  ...آهان حراج، برای بذاریمشون تونیمیم_  هم لوا به حن 

ی تخفیف با که بگم تونمیم  و کنه تبلیغ ازشون بیشی 

 .بشیم راحت دستشون از تا برن فروش جوریاین شاید

 

 فعالیت و بود خانه در مدت تمام که راستت  ی برعکس

ی ی آرتا بشود، اشگرسنه تا نداشت خاض بدب   و خم حساب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی با و شده راست  سمت به پس بود زده کله و رس هامشی 

ی  .برداشت را خودش ساندوی    ج و رفت کانی 

 

 :گفت و زد آن به گازی 

 

 .امروز شدم پاره _

هنای دفعه صد پرسی، یه  تا کردامتحان رو مختلف پی 

ی ه رو ییک شد راض   .بی 

 !صورتش تو بزنم مشت با خواستیم دلم

 

 :گفت کوتایه یخنده با راستت  ی

 

ی حق _  .داشن 

 

 برام هم سیم واریز یه وقت آخر کنار، به اینا یهمه تازه_

 .چیه جریانش دونمنیم که اومده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .باشن کرده فیشینگ ترسمیم

 .چیه جریانش ببینم بانک رمیم صبح فردا

 

؟ واریز قدرچه مگه_  داشن 

 .ها ریختم وحقوقتمنم

 

؟ چند ساعت_   ریخن 

 

ی_
 
 .ونیم نه حدودا

 

 :گفت و رفت باال ابرویش تای یک

 .بود واریزم موقع همت  ی منم آره_

 

 هوا روی هم او و کرد پرت راستت  ی سمت را موبایلش

 .گرفت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .داد تکان رس تأسف با و انداخت نگایه صفحه به

 

 !بود حقوقت دیوانه، کردم واریز من که واین _

 

 نوشابه قلوپ چند بود، زده ساندویچش به که گازی روی

 .کند صحبت بتواند زودتر تا نوشید

 

 :پرسید تعجب با 

 

ی زیاد خییل !چرا؟_  .که ریخن 

 

 .انداخت باال شانه تنها

 

 .بود خوب سودمون ماه این _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نه یا کند باور را حرفش دانستنیم

ی  فکر که هرطور اما نبود بد هم سودشان داشتند، مشی 

 زیاد لباس، یفروشنده یک عنوان به حقوقش کرد،یم

  !بود

 

ی _ ؟ کارم راسن   داشن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۷۳پارت#

 

 

  !آره _

 

 .گذاشت کنار را ساندویچش و کشید خوردن از دست

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟یم وراستش .دارم ازت سوال یه _
 

 گ

 

ی بهت حاال تا مگه _   گفتم؟ درویع 

 

 .رفت راستت  ی سمت به و شد بلند جا از

 :گفت و نشست مقابلش

 

ی جوابت پس نه، _  که این حساب رو ذارمیم بود، هرچ 

ییم وراستش داری
 
 !گ

 

ی راستت  ی
 
 قصد چه یدرباره بزند حدس توانستیم تقریبا

سد، سوال داشت  .کرد نگاهش کنجکاو حالاین با بی 

 

ه هم چشمان به سکوت در چندلحظه  .شدند خی 

  داری؟ لوا با صنیم چه تو _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ون سنگت  ی را نفسش و زد پلک  .داد بی 

  !بود درست حدسش پس

 

  !بگو ترواضح ومنظورت _

 

 .برسم ماجرا اصل به تا کنمیم دنبال رو هانشونه دارم _

 

؟ چه _   ماجراب 

 

ی یه _ ی که داشتم بهت نسبت قضاوب   کردم، فکر هرچ 

منصفانه دیدم ی حرف خودت دارم دوست ویل !سغی   بزب 

ی قانعم و  .کن 

ی  فکری کردی، کمکم و شد دعوام بابام با که روز اون وقن 

 .بهت راجع نکردم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ویل انسانیتت حساب رو گذاشتم ی وقن  ی گفن   تونمیم حن 

ی باهات
 
 .شدم شوکه خییل کنم، زندگ

 .باشم داشته حش همچت  ی که بود هم طبییع

ی ی همون تو ناسالمن  یم فاصله همه از که بودی راستین 

ی  .بود قطع کال باهامون ارتباطت و گرفن 

 !پیشت موندن موندگار و کردن کار پیشنهاد که بعدشم

  !کرد خیط خط وذهنم کال دیگه

 چرا چیه؟ هدفش کرده؟ کمکت قدراین چرا آدم این که

ه ودستت باید  .بگی 

 

؟ کردم کمکت که این از _   ناراحن 

 

ییم خوب خودتم نه، _ ی یدرباره دارم دوب   زنمیم حرف چ 

 .راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و بودی دوست باهمه که بودی اجتمایع آدم یه تو اگه

ی  پیشت دادی پیشنهاد اومده، پیش مشکل برام وقن 

  !االن با داشت فرق قضیه بمونم،

 و بدی نشون خودت از دیگه چی  ی یه عمر، یه شهنیم اما

  !برگرده ورق یهو

 داره ذهنم بدبت  ی قسمت اون چون .علتشم دنبال من

ی  !نباید که کنهیم فکراب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۷۴پارت#

 

 .بداند خود به نسبت را آرتا تصور داشت دوست

ی چه خب _ ؟یم فکراب   .بیارم درت اشتباه از تا بگو بهم کن 

 

ی آرتا  :گفت کالفه و داد تکان هوا در دسن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم کدومهیچ شاید که دارم نظریه هزارتا ...دونمیم چه _

 .نباشن درست

ی انتقام خواییم که این مثال   !بگی 

 

ی
 
 .بود کرده پردازیخیال زیادی ظاهرا

 :پرسید خنده با

 

ه؟یم انتقام هم کردن کمک با مگه آدم انتقام؟ _   گی 

 

 .حدسه شهمه ...دونمنیم !که گفتم _

ی رفاقت طرح شاید  انتقام بابام از تا لوا، ومن با ریخن 

ی  .بگی 

ی ی حن  کم پرییم لوا با دیدم وقن 
َ
ی ش  .شد بیشی 

به بهش بخوای ترسیدم ی رص   .بزب 

ی ولش بعد و بکنیش خودت یوابسته و عاشق مثال   ...کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .ماسید هایشلب روی خنده

 :غرید و شد جدی اشچهره

 

  !نیستم آشغایل آدم همچت  ی من _

 

 .رفتیم باالتر رفته رفته آرتا صدای

 شده کالفه گرفتیم که اینیمه و نصفه هایجواب از

 .بود

 

  کردی؟ اعتماد بهم چرا !کن قانعم خب _

 اصال خواسته؟ ازت لوا چون فقط دادی؟ کار بهم چرا

 !بدی؟ اهمیت لوا خود به باید چرا

 !بود صفر ماها با ارتباطت کال که تو
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 با هرلحظه را انگشتانش و بود کرده مشت را دستانش

ی فشار  .بردیم فرو دستش کف در قبل به نسبت بیشی 

 

ی از _ ،یم داری که حرفاب  ،یم پشیمون بدجوری زب   یسر

ی بفهم ییم چ 
 
  !گ

 

 .بربخوره بهت که نزدم تهمت بهت من چون شمنیم _

 .پرسمیم سوال ازت دارم من

 قصدت بفهمم خودم شاید تا بودم ساکت امروز همت  ی تا

 تو دیدم ببینم، رو لوا اومدم پریشون که امروز ویل چیه

  ...بدتره منم خود از حالت

 نباید که بود کردنش اذیت هدفت اگه !ترینگران دیدم

  !شدییم ناراحت بدش حال برای

 راحت بتونم شبا منم تا چیه جریان بگو خودت بهم پس

  !بخوابم

 !داری؟ خواهرم به حش تو
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۷۵پارت#

 

 

ی همان این آیا که کرد فکر خود با  ماه چند که ستآرتاب 

ی و کبود قبل،   بود؟ داده راهش اشخانه به خوب 

ی نظر به که پرسی ی و خیالب    !آمدیم نی  ی خودخواه حن 

ی را او که شده، عوض چی  ی چه مدت این در  داده؟ تغیی 

 قضاوت نادرست و شناخته اشتباه ابتدا، از را او هم شاید

 ...کرده

 

مقدمه به عادت و زدیم را حرفش راست و رک همیشه

ی  .نداشت چین 

 .بکند را کار این که دیدنیم دلییل هم حاال پس
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 !دارم دوست رو لوا من _

 

یطعنه پوزخند آرتا  .زد آمی  

 

ی ...خب _
 
 .زد حدس شدیم تقریبا

ی فهممنیم طوری؟چه ویل
ا
 جریانات این قبل مگه ...اصل

؟ ارتبایط باهاش   داشن 

 

یم پیش کم اصال نه، که دوستیه منظورت ارتباط، از اگه _

 .ببینه ومن اومد

 

 .کند باور را راستت  ی توانستنیم

ی چنت  ی  .آمدنیم در جور منطقش با چی  

 

ی _ ی دوست رو کش تو یعن  ی که داشن   حرفم باهاش حن 

  من؟ با گرفته شوخیت !زدی؟نیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بود سخت گذشت،یم دلش در که چهآن دادن توضیح

ی کردیم متقاعد را او طورچه نیم هم خودش که وقن 

ی دانست
 
  شده؟ هوا به رس دلش طورچه دقیقا

 

 .خوامیم رو لوا که وقته خییل من _

ی واسمش دونمنیم حاال  .گذاشت شهیم چ 

ی همون از ویل  و گذاشتم ساختمون تو وپام که وقن 

 خودم همراه حسمم و شد جلب بهش توجهم دیدمش،

 .شد تربزرگ و بزرگ

ی دنبال اگه  از دلیل اون و دلیل این به بگم بهت که این 

ی آد،یم خوشم خواهرت  .بدم بهت ندارم جواب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۷۶پارت#

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی متفکر آرتا  :پرسید و کشید ریشش ته به دسن 

 

 وقته خییل خودت قول به اگه نکردی کاریهیچ چرا پس _

  اومد؟یم خوشت ازش

 

 .شد پرتاب گذشته به سوال این با و گرفت نگاه

 ینقشه نحوی به بود کرده سیع بارها که آمد یادش

ی  اما کند جلب خودش به را لوا توجه و بکشد آشناب 

 .بود داشته نگه دست قبل، از ناامیدتر هربار،

 

 چون ذاشتمنیم پیش پا وقتهیچ شاید بود، من به اگه _

ی قطعا م، بود قرار که جواب  ی بگی   .بود منف 

 ساخته ذهنتون تو ترسناک و مزخرف آدم یه من از پدرت

 .باشید بدبت  ی من به نسبت شدیم باعث که بود

 توقع وقت اون ...فهمیدمیم نگاهتون طرز از واین من

ی ی داشن    کنم؟ کارچ 
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ی به  پیشنهاد ببینتم، نداره چشم و ترسهیم ازم که دخی 

ی ی آشناب  ی و بیشی    نیست؟ ابلهانه نظرت به بدم؟ دوسن 

 .نداشتم دردرس حوصله من

ی بهش اگه ترسیدمیم  .بگه باباتون به رسی    ع بره بزنم، حرف 

 حداقل دیگه !گردهیم آتو دنبال فقط من از که اونم

 .بدم دستش بهونه نباید که خودم

 

 .کرد حس راستت  ی را این و بود شده ترآرام کیم آرتا

 

ی کدومتونهیچ به خوامنیم من _  مطمت  ی واین .بزنم آسین 

  !باش

ی مثل برام ...تو  .دادایسر

ی یاندازه گمنیم  دارم جوریاون چون دارم، دوست مرتض 

 .کنمیم غلو
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 کمکم سختیا تو و بوده کنارم عمر یه که کش باالخره

 اصال بگم خوامیم اما داره ایویژه جایگاه یه برام کرده،

 .کردم کمکت که این از نیستم پشیمون

 اون که کنمیم رو کاری همت  ی بازم عقب، برگرده زمان اگه

 .بدم انجام گرفتم تصمیم موقع

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۷۷پارت#

 

 برداشت نتوانست صداقت، جز راستت  ی هایصحبت از

 .بکند دیگری

وع پر، توپ با  برای دلییل هیچ حاال و بود کرده رسر

 .دیدنیم دلخوری

 

 .دهد نشان واکنش متعصبانه پدرش مثل خواستنیم
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یسخت رسانجام که چرا  خودش چشم به را شدید گی 

 .بود دیده

 

  ...باشه _

 

 :داد ادامه سپس و کرد مکث چندلحظه

 

ی من _   !حدی یه تا اما ...کنمنیم دخالن 

 طرز به این کنم فکر داره، محبت کمبود من خواهر

  !باشه مشخص واضچ

 .شده عقده جفتمون برای اصال

ی دوست زود به زود مدت یه خودم من یم عوض دخی 

ه برای ممکنه کردمیم خیال چون کردم  بشم تکراری دخی 

 رفتمیم و کردمیم کارو این زودتر خودم پس کنه، ترکم و

  !بعدی نفر رساغ
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 کردمیم حایل یه دارم، دوستت و عاشقونه حرف چهارتا با

  ...دادن بهم رو دنیا کل انگار که

 رابطه یه تو رفت کله با شناخت بدون چرا دونمیم هم لوا

  !اشتباه

 .منه از ایدیگه ورژن یه اونم چون

ی ، داشته عطش خییل وقن   که نیست مهم برات دیگه بایسر

ی اب وخودت خواییم فقط .نه یا کثیفه آب اون حن   سی 

ی  .کن 

 .شهیم دوست گ با داره نفهمید هم لوا

یم حرف ناز قشنگه، لباست چه گفته بهش یارو که همت  ی

، خوشبخت کرده خیال دیگه خوشگیل، چشمای چه زب 

  !شده دنیا آدم ترین

ون بیارمش افتاده، توش که هچیل این از خوامیم  تو بی 

،یم کمک داری هم  .گرم دمت کن 

 این داره ببینم دیگه چندماه که بشه جوری خوامنیم اما

  !کنهیم گریه تو خاطر یه دفعه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی خیال کهاین برای  خودت خوامیم زنم،یم حرف فقط نکن 

ی شاهد ی و بایسر  ودیوث یپرسه این دهن طوریچه ببین 

  !کنمیم رسویس

ی اگه ی که کردن، برخورد باهاش قانوب   دست وگرنه هیچ 

  !دمیم رو آزارهاش و اذیت یهمه جواب شده که هم تنها

 

 .برد جلو دست و زد لبخند راستت  ی

 

ی همچت  ی دمیم قول _ ینیم من از چی     !بین 

 

 کنار را تردید و انداخت نگایه راستت  ی دست به آرتا

 .بود گذاشته

د را دستش محکم و مردانه  !فرسر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۷۸پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ی آره،یم فشار داره خییل بابات»  «بگم؟ بهش چ 

 

 :نوشت مادرش برای کالفه خواند، که را پیام

 

 «...خب بپیچونش آرتا؟ درباره »

 

 .داد جواب مادرش زود خییل

 

ی هر شهنیم آره، »  اخالقش ...نداره فایده دیگه گم،یم چ 

ییم که رو  بیفته خوادیم لجبازه دیگه، چجوریه دوب 

 «...دارهبرنیم دست نکنه، پیداش تا دنبالش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اگر که دانستیم و داشت آگایه پدرش اخالق این از

ی کردیم قصد نیم هدفش به تا بیاورد، بدست را چی  

یعقب ایلحظه رسید،  .کردنیم نشین 

 

ی بر لحظه هر  .شدیم افزوده اشنگراب 

 

ی »  «راستینه؟ با بفهمه تونهیم یعن 

 

 .برسد مادرش پیام تا برنداشت موبایلش از چشم

 

 تا باشه سخت براش نکنم فکر داره، زیاد آشنا بابات»

 .کنه پیداش بتونه

 .بوده غرورش خاطربه نکرده، کاری هم االن تا اگه

ییم تو البد گفت بعدم بیاد، خودش خواست اول
 
 «!گ

 

 .برد دندان میان را آن و افتاد ناخنش جان به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کردند؟یم کار چه باید پس

 .نبود سخت پدرش، عصبانیت شدت حدس

 ...افتادیم جانش به هم باز دید،یم را آرتا اگر حتما

 شد؟یم چه راستت  ی دیگر طرف از

ار او از پدرش  ...بود بی  

 

ی نتوانست   .کند تایپ چی  

 .بود پریده رنگش و لرزیدیم دستانش

 

 .داد جواب کندیبه خورد، زنگ که موبایلش 

 

 بله؟_

 

 .شدم نگران ندادی، جواب _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...مامان آشوبه دلم خییل _

 رو آرتا جای مطمئنم نیست، سخت براش خودت قول به

 ...کنهیم پیدا

 

 کنیم؟ کار چه نظرتبه_

 

 .رسیدنیم ذهنش به چی  یهیچ لحظه آن در

 

 ...دونمنیم من _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۷۹پارت#

 

ی تماسشان  ایایده هیچ کدام،هیچ چراکه نشد طوالب 

 .نداشتند
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

وع مضطرب  .کرد گشت  ی حلراه دنبال و رفت  ی راه به رسر

 تا گذاشتیم جریان در را آرتا باید درهرصورت، نظرش به

ی  .کردیم جمع را حواسش بیشی 

 

ینتیجه به ی گی   و گرفت را اششماره رسید، که نهاب 

 .چسباند گوشش به را موبایل

 

ی داشت احتمال   را جوابش و باشد بوتیک در مشی 

 صدای خوردن، بوق بارشش پنج، از بعد اما بدهد نتواند

 .شنید را گفتنش الو

 

؟ سالم،_ ی خوب   داری؟ مشی 

 

 .نیستم بد ممنون سالم، _

 .ندارم اآلن نه،
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی شلوغه، رست اگه _
 
 ...بزنم زنگ بعدا

 

ی راحت، خیالت نه _  پیش لحظه چند ویل داشتم مشی 

 .رفت

 

وع طورچه دانستنیم  .کند رسر

یمقدمه باید  کرد؟یم چین 

 ...خوبه آهان، _

 

ی طوری؟چه تو_ ی مشی  نن   امروز؟ داشتیم اینی 

 

ی چندان حالش ی بابت این از اما نداشت تعریف   .نزد حرف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یه آره، _  راستت  ی برای وسفارشش که بود مشی 

ی .فرستادم ی چه راسن   شکایت؟ از خی 

 

 شناسه،یم بود گفته که وکیل همون با راستت  ی صبح_

ی باید هم خودت با بعدا گفت وکیلش و زد حرف
 
 حتما

ی جزئیات تا کنه صحبت  شکایت برای تا بدونه بیشی 

ییم گ تو .کنه اقدام  دیدنش؟ بری توب 

 

 :گفت و کرد فکر کیم 

 

 .ندارم مشکیل باشه، موقع هر _

ی چون   ...دیگه نرم وکالسام روز چند گفن 

 

 .بری فردا کنیمیم جورش پس حله، _

، یا من یا  .دنبالت آیمیم راستت  

ی تنها نیست الزم  .بایسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .زد جانبههمه حمایت این از لبخندی 

 ...ببیند چنت  یاین را آرتا روزی کردنیم فکر وقتهیچ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۸۰پارت#

 

 

 آرتا؟ ...ممنونم_

 

ی جانم؟ _  شده؟ چی  

 

 :گفت تعلل با و گزید لب
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 دونمنیم اصال ...بگم بهت جوریچه راستش دونمنیم_

 ...نه یا بگم بهت باید که

 

ی آرتا   :پرسید بانگراب 

 

ی _ ؟ شده چ   .رسونیایم لبش به وآدم جون دخی 

 

 :داد جواب تردید با لوا

 

ی که کرده پیله خییل مدت این ...بابا راستش _
 
 پیدات حتما

 .کنه

ی غیبت گهیم  .خونه برگردی باید و شده طوالب 

ی ی خودت تو که بود کرده صی   بخوای معذرت ازش و بیاب 

ی خب ویل وع دیگه نیومدی، دید وقن   وجوپرس به کرد رسر

ی که ی گ پیش و کجاب   دست کردیم سیع هم ما که هسن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هر و نداره فایده دیگه ویل ...کنیم رسش به یم که چی  

 .شهنیم قانع گیم،

ی باید دونمنیم دیگه راستش  .کنیم کارچ 

 ...کرده گم پاشو و دست کال که مامان

 

 .بود شده فکر غرق آرتا 

 .برگردد خانه به وجههیچبه خواستنیم

 

ی فهممیم دارم تازه من _
 
 پرسفت باز خوامنیم .چیه زندگ

 .کنم

 

ی فهممیم _ ،یم چ 
 
ی دردرس راستت  ی برای اگه ویل گ ؟ بشر  چ 

 ...کنهیم پیدات جوری یه حتما بخواد، اگه اون

 

ی آرتا   :گفت کالفه و عصن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی چه ...اه _  ...افتادم گی 

ییم راست
 
 .نیست این راهش بشم؛ قایم نباید گ

 !ترسمیم ازش کنه فکر خوامنیم

 

ی صحبت باهاش باید پس _  ...کن 

 

 .بودند ناامید دو هر 

 

 .زنهیم وخودش حرف فقط _

ی نیست مهم براش اصال  که قدرمهرچه حاال خوایمیم چ 

ی  .بیاریم دلیل براش منطف 

 

ی _ ؟ تسلیم خواییم یعن   یسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی و بشنوم توهت  ی هم دفعه صد اگر محاله،_  کتک حن 

 .آمنیم کوتاه بخورنم،

 

 :پرسید مستأصل

 

ی خواییم پس _ ؟ کارچ   کن 

 

 :داد جواب کردن، فکر و مکث چندلحظه از بعد آرتا

 

ی جلوش خودم اگه .دیدنش رمیم _  احتمال بشم، آفتاب 

ی دنبال نیوفته که داره  .هستم کهجاب 

 !دستاش رو ریزمیم رو پایک آب

 

 :زد لب ترس با لوا 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کنه؟نیم لج بدتر  _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۸۱پارت#

 

 

ی _ یم کارو این هم، شم وگورگم کال مدت یه شده اگه حن 

 .کنم

ییم خودتم !بیاد کوتاه باید  ازش آد،نیم بدم ازش من دوب 

 .دارم مشکل زورگوییاش و افکارش با فقط نیستم، متنفر

 وروش همت  ی بخواد اگه که کنه درک و بفهمه واین باید

ه، پیش  دست از هم االن همت  ی ده؛یم دست از رو ما بگی 

 !داده

ییم اگه  خوادنیم که اینه برای زنه،یم وپادست داره بین 

 .خوردهشکست کنه قبول
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .داشت قبول را برادرش هایصحبت لوا 

 پدرشان ساز هر با که نبودند کوچیک هایبچه دیگر هاآن

 .درنیاید صدایشان و برقصند

 

 دیدنش؟ رییم گ _

 

ی از آرتا  .بود شدهخسته بالتکلیف 

ی روز هر کهاین از  .بشنود پدرش بهراجع جدیدی خی 

س مدام کهاین از  ...کند پیدایش نکند تا باشد داشته اسی 

 

 !امروز همت  ی _

 

ی هر یا بکشد را موهایش بزند، جیغ خواستیم دلش  رویسر

 .کند خایل را خودش کیم تا
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 نیست؟ زود امروز؟_

 ...دیگه روز یه بذار 

 

ی مگه _  داره؟ هم فرف 

 

ی هیچ نه،   ...نداشت فرف 

 

ی راستت  ی به _  دی؟یم خی 

 

 :گفت و انداخت باال شانه

 

ی  دونم،نیم_
ا
ی !نه احتمال  فقط مگه؟ بکنه تونهیم کارچ 

 .طوریاین کنیمیم نگران اونم

 

ی را احساساتش نتوانست  .کند مخف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  ...آرتا ترسمیم من _

ی ی بهم شد، هرچ   باشه؟ بده، خی 

 

 .نباش نگران حله_

 

یبه   :داد ادامه شوچ 

 

 .نخورم کتک دفعه این دمیم قول _

 

 .خندید دلهره با 

 

 ...دیوونه _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۳۸۲پارت#

 

 

 .کند پیدا نمایشگاه در بتواند را پدرش بود امیدوار

ی  معموال او و دادندیم انجام شاگردانش را کارها بیشی 

 که آمدیم پیش هم گایه حالاین با نشستیم می  ی پشت

ی
 
ی را ایمسئله خودش شخصا  .کند پیگی 

 

 برخورد آخرین خاطرات کرد سیع و بلعید را دهانش آب

 .کند دور ذهنش از را رویشان در رو

 

 را ایشیشه در و انداخت «دهید هل » تابلوی به نگایه

 .کرد باز

 سایل دو که ایساله نوزده هجده، پرس ورودش، محض به

 .رفت طرفش به و دید را او کرد،یم کار نمایشگاه در شدیم
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 .اومدید خوش .آرتا آقا سالم _

 .زدید جااین به رس یه عجب چه

 

ت  به و داشت تن به جت  ی شلوار و ساده ایسورمه تیرسر

ی موهایش  .بود رسیده حساب 

 .گفتیم درست

 به نزدیک شاید را او و بزند رس جاآن به آمدیم پیش کم

 .بود ندیده که شدیم سال یک

 .شد دقیق رویش ناخودآگاه

ی  سفید کفش اگر البته بود شده ترخوشتیپ و کرده تغیی 

نیم نظر در بود، شده هم خایک کیم که را فیکش آدیداس

  !گرفت

 

 .بیام کنمنیم وقت ...دیگه گرفتاریه سالم، _

 جاست؟این بابام
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .هست  ی بله، _

ی
 
 .اومدن تازه بودن بانک اتفاقا

 

 .شد دور او از و داد تکان رسی

 .دید کردن تلفن مشغول را پدرش و رفت باال هاپله از

 

 بود؟ شده تنگ برایش دلش گفتیم اگر بود دیوانه

 راه در عظییم طوفان دانستیم که چرا نداشت رفت  ی پای

 ...بود

 باهم پرسها، و پدر یبقیه مثل کیم اگر شدیم چه مگر

 بودند؟یم رفیق

  !بود دعوا و کلکل و بحث داشت، یاد به هرچه عوض در

 

ی که ماند حالت آن در قدرآن  شد باعث نگاهش، سنگین 

ید باال رس پدرش ی و بگی   مات تعجب از دید، را او وقن 

 ...ماند
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۸۳پارت#

 

 

 مقابلش که پرسی کند درک تا کشید طول لحظه چند

ی ایستاده،   !گشتیم دنبالش در به در که بود آرتاب 

 

 .رفت سمتش به و شد بلند جا از بارهیک

 .آمد جلو محکم هایقدم با و کرد باز را ایشیشه در

 

ی   ...انداختیم خوف آدم تن به هم رفتنش راه حن 

 .کرد تماشایش سکوت در و ایستاد مقابلش ناباور

 

 :گفت و داد جرأت خودش به
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EXCHANGE GROUP اکری از 

  ...سالم _

 

ه دیگر ثانیه چند  .ماند اشخی 

 بودن، قوی و محکم برای تالشش یهمه وجود با

 .کرده عرق کیم کردیم احساس

  بکشد؟ نشان و خط خواستیم هم چشمانش با

ی برای گفتیم او به باید
 

 ...نیامده دیگر جنیک

 

م تو بیا _  .دفی 

 

 .نماند آرتا منتظر و بود گرفته صدایش

ش سمت به و کرده پشت او به  .گرفت راه دفی 

 

ی بود قرار اگر دادیم ترجیح  شاگردان بیاید، پیش هم دعواب 

 .شد همراهش پس نشوند متوجه پدرش
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 چشم از چی  یهمه تا کشید را پرده کوروش بست، که را در

 .بماند دور سایرین

 تا داشت دستمایل همراهش کاش که کرد فکر خود با

 .کند پاک را صورتش حداقل

 

  !بشت  ی _

 

 کوروش نشست، که راحت چندان نه مشیک صندیل روی

 .کرد انتخاب را مقابلش صندیل

 

ی با وع را صحبت تمسخر با توام لحن   .کرد رسر

 

 نمایشگاه دم گشتم،یم دنبالت آسمونا تو ...عجیبه _

  !کردم پیدات

سیدی  !جا؟این اومدی خودت پای با که نی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۸۴پارت#

 

ی نفس  :گفت و کشید عمیف 

 

سیدم نه، _  .نی 

، که دشمنم  .بابایم نیسن 

 

 .خندید تمسخر با کوروش

 

  کردی؟ فرار ازم و داری قبول خودتم پس جالبه، _

 

ی اون با فقط نکردم، فرار من _  بینمون آخر بار که اتفاف 

م فاصله باید کردم احساس اومد، پیش  .بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هردومون برای تصمیم این  .بود بهی 

ی  گ تا نبود معلوم موندم،یم جااون اگه و بودیم عصباب 

 .کنیم بحث بود قرار

 

 تصحیح را اشجمله بود، آمده پیش که چهآن یادآوری با

 .کرد

 

ی کنم، عرض چه که بحث _  !بود کاریکتک بیشی 

 

 .کرد رصد چشم با را پرسش پای رستا کوروش

 

ییم فکر _ ؟یم حرف قلنبه که شدی عوض کن   !زب 

یکله آدم همون هنوز تو ی شف   .بودی که هسن 

ینیم ودماغت از جلوتر ی !بین 
ا
 آستت  ی و جااین اومدی مثل

ی تا پوشیدی کوتاه ی بیشی   به آوردی، دستت رس که بالب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟ رخم ی خودتم با بکشر نیم هم کاری که جااین خب گفن 

 .آدم همهاین جلو بکنه تونه

 در وحرصش و بدم جولون ...کنم اندایم عرض یه برم

 آره؟ بزنه؟ غیبم باز بعد و بیارم

 

  زد؟یم را خودش حرف هرصورت در پدرش چرا

نیم فرصت اما کند ترمیم را رابطه این کیم داشت سیع

 ...داد

 

  !بابا _

 

 .کرد نگاهش تعجب با گرفت، که را دستانش

 

ی ازم تو ندارم دوست من کن باور _ ی عصباب    !بایسر

 داشته من برای تونهیم ایفایده چه تو، دادن حرص آخه

  باشه؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی درکم خوامیم فقط  !کن 

ی ییم بهش که اوب 
 
 .تتوئه اسمش بال، گ

 .االن تا بوده قدیمم زمان از .زننیم هم خیلیا

طرح این از آدیم خوشم و کنمنیم نگاه بهش تو مثل من

 ...ها

 

 طرح یک هم پاهایش روی تا چیده برنامه که نگفت

 .بزند جدید

ی باید  .کند آرام را پدرش که کردیم انتخاب جمالب 

 

ی اون برای من _ اب 
،یم فکر تو که چی    .نیومدم کن 

 

 !خونه برگرد پس _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۳۸۵پارت#

 

 را خودش کرد،  نمایشگاه به رفت  ی قصد که ابتدا همان از

 زبان از را آن که هم باز اما بود کرده آماده حرف این برای

 .ریخت هم به کیم شنید، پدرش

 

ییم بابا _ ی رفتم، خونه از کهاین از بعد دوب   شد؟ چ 

 

ی  :داد ادامه و تکان هوا در دسن 

 

ا این به من _ ی هر گنیم که چی    یه حتما بیوفته، اتفاف 

ی این با دفعه،این ویل ندارم اعتقادی هست، توش حکمن 

ی زندگیم کردم،نیم وفکرش که
 
ی واقعا  .کرد تغیی 

  !مثبت جهت یه تو هم اون

ی و بحث  .شده من رشد باعث ما، بت  ی جداب  

 .وایسم خودم پای رو گرفتم یاد ماه، چند این تو
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی، خواست  ی برای گرفتم یاد  .بکشم زحمت چی  

ی بیخود .دونمیم وپول قدر من االن   ...کنمنیم ولخرچ 

ی اون از کنم،یم نگاه عقب به  .کنمیم تعجب قدییم من 

ی گمیم خودم با ی آدم، اون یعن 
 
  !بودم؟ خودم واقعا

ی اون خوامنیم من  بت  ی از آوردم، دست به که شخصین 

  !بره

 تو پول باباش اگه که باشم آدیم اون دوباره خوامنیم

 .بده انجام نتونه کاریهیچ دیگه کنه قطع رو جیبیش

 

 .شد ترعمیق کوروش صورت روی اخم

 

 .بودی تنبیل دنبال و کردینیم کار خودت تو _

ی بندازیش خواییم حاال   !من؟ تقصی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی نه، _ ییم ویل بود خودم تقصی   و دادمنیم دل چرا دوب 

ی که نبود مهم برام زیاد
 
 دونستمیم چون کنم؟ کار حتما

ی پر وحسابم ماه اول قراره تو باز تهش  کن 

  کنم؟ اذیت وخودم چرا پس گفتمیم خودم با

 .خونه برگردم دوباره که نیومدم این برای من

ی دیگه من از خوامیم فقط من ی عصباب   بذاری و نبایسر

 !همت  ی بکنم، وزندگیم

 

 .داد تکان رس تأسف با کوروش

ی که چرا باشد آرام داشت سیع ی وقن   هیچ شد،یم عصباب 

یل ی به امر این از خودش و نداشت رفتارش روی کنی   خوب 

 .بود آگاه

 

؟ جوریاین چرا جوونا شما _   هستت  

  دی؟یم اهمیت تخانواده به اصال
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ینیم خودت با
 
ی گ  نیست مهم برات میاد؟ اونا رس به چ 

ی  گن؟یم پشتمون چ 

 

 مردم حرف به قدراین چرا ...کنمیم خواهش بابا _

  دی؟یم اهمیت

 

ی این از کالفه  میان آمد،نیم خوشش آن از هیچ که بحن 

 :گفت و پرید صحبتش

 

 .آرتا خونه برگرد _

  !نریز بهم ومن اعصاب

،یم کار داری کجا شدی؟ قایم گوری کدوم تو اصال  کن 

 !ها؟

 و،من روی و قرصه دلت که کنهیم حمایتت داره گ

؟یم زمت  ی راحت  !زب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۸۶پارت#

 

 

 .گرفت را نگاهش ناامید آرتا

 

ییم توجه اصال _ ی کن   حرف برات فقط یا گم؟یم چ 

  بابا؟ مهمه خودت

ی کمیه چرا ؟ منطف    نیسن 

 

 آدم شدم حاال ،خونه برگرد گمیم خوش زبون به دارم من_

ی   منطق؟ب 

ی  پرسی و پدر هر واسه ممکنه که بحث یه رس که اوب 

ی کرده، لج بیاد، پیش  !توب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بحث این از داشت کمکم یم خسته و کالفه رسانجام،ب 

 .شد

 هاون در آب داد،یم توضیح هرچه کردیم حس عمال

 ...بود کوبیدن

 

  !نکردم کینه ویل شدم ناراحت من _

 

، ایکینه اگه _ یبریم نداشن   .زندگیت خونه رس گشن 

 !نگرانته دائم که بسوزه مادرت برای کمیه حداقل دلت

 

ی آدم من اگه باش مطمت  ی شما _  مامان بشم، موفف 

ین  .شهیم خوشحال که کسیه بیشی 

ی خواییم دونمیم ، چ 
 

ی همه من که بیک  پول داشتم، امکاناب 

 .شکلیه یه به کس هر رشد بابا ویل بوده همیشه هم

م بذار  !کن اعتماد بهم .برم ومسی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .داد تکیه صندیل به و کرد رسدی یخنده کوروش

 

ییم خوب خودتم _  ست،نفره دو اصل یه اعتماد که دوب 

 تو از کنم، اعتماد بهت باشه قرار اگه نیست؟ طوراین

  !دارم وتوقع همت  ی هم

ی کجا دونمنیم هنوز من
 
،یم زندگ  وخرجت طوریچه کن 

 !چیه کارت و میاری در

ی یه به بتونیم بعدش شاید .کن راحت ومن خیال تو  توافف 

 !برسیم

 

ی
 
 تنها نه گذاشت،یم اختیارش در را اطالعات این اگر قطعا

یم شعلیه شدت به که کرد،نیم قبول را بودنش مستقل

  !ایستاد

ی
 
ک زندگ ، با مشی  ی ذهنیت هیچ که کش راستت    او از خوب 

ی و نداشت
 
ی شأن از دور را آن که لباس فروشندگ

 
خانوادگ

 ...دانستیم شان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟ چرا _  !منتظرم من دیگه بگو ساکن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۸۷پارت#

 

 

ی و ریخته هم به  .بود شده عصن 

ی و زدیم نبض اششقیقه  .بود کرده عرق حن 

 

 .بگم بهت تونمنیم االن ...من _

ی چه تو برای  .حالله پولم که اینه مهم آخه؟ داره فرف 

 ...کشمیم زحمت آوردنش، دست به واسه

 

ی نبود قرار که دانستیم ابتدا همان از انگار  آرتا از جواب 

د  .بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .خندید بلندتر باراین

 

؟یم _   !منه با حق بین 

 .نزن حرف اعتماد از دیگه پس

 

 .داشت توقع که نرفت پیش شکیل به یشانمکالمه

دشان یبازنده ابد، تا بود قرار  باشد؟ او نی 

 

 .بود رفته باال کیم ناخواسته صدایش

 

ی _ ی دارن بچه و زن رفیقام، از بعض   .حن 

یهمه برای باید من وقتاون  یه مثل و بدم پس جواب چ 

  شه؟ رفتار باهام کوچیک یبچه

عکس بزنم حدس تونمنیم چون ندارم، اعتماد بهت آره

ی بعدیت العمل  .باشه تونهیم چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شکایک و بدبت  ی چی  یهمه به چون ندارم اعتماد بهت

 زیر رو همه و داری پایت  ی به باال از نگاه چون ندارم اعتماد

ییم ما  .بین 

ی تو  .داری جنگ رس ی خیلیا با بیخودی حن 

ی قابل آدم قدراین وقن  یپیش غی  ، بین   باید طوریچه هسن 

 !کنم؟ اعتماد بهت

 

ی چنت  ی انتظار کوروش  .نداشت را صحبن 

 .بود خورده جا واقع، در

 

مانه چی  یهمه تا کنم صحبت اومدم من _  و بره پیش محی 

ی دیگه  .برگردم فعال خوامنیم ویل نباشه بینمون کدورب 

ی دنبالم چه ، پیدا وجام که بفرسن   حالم به نه، چه کت  

ی  !نداره فرف 

 تا ویل کنمیم کارواین هم دیگه یقاره یه برم شده من

ی ی به وقن   !دارمبرنیم دست نرسم خوام،یم که چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۸۸پارت#

 

ون نمایشگاه از کند، نگاه برش و دور به کهاین بدون  بی 

 .آمد

ی صورت به داشت سیع  کش شود متوجه مستقیم غی 

 در را مشکوگ شخص حضور اما نه یا کردیم تعقیبش

 .نکرد حس اطرافش

 

ی اطمینان محض  کوچه و هاخیابان در بیهوده را ساعاب 

ند را ردش نتوانند تا زد پرسه هاکوچه پس  .بگی 

 

 .گرفت تماس لوا به راستت  ی زمان، همان در

 

  جانم؟ _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟ سالم، _  خوب 

 

 که لبخندی با و بست را هایش جزوه و کتاب لوا

 :داد جواب بود، نشسته هایشلب روی ناخودآگاه

 

یهمه سالم، _  .خوبه چ 

 .خوندمیم درس داشتم

 

 .کردم صحبت وکیل با من !خوبه _

 .دنبالت بیام کم،کم شو آماده هم تو

 

 .ازت ممنون باشه، _

 

 .شد لباس تعویض مشغول و کرد قطع را تماس
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .آورد را دانشگاه یبهانه هم مادربزرگش و پدربزرگ برای

 و باشد راست و رک اطرافیانش همه با دادیم ترجیح

ی خودش  به گفت  ی دروغ بابت دیگری شخص هر از بیشی 

 درک یشانهمه که بود این مشکل اما شدیم اذیت هاآن

 رفتار صادقانه قدرهمان تا نداشتند را آرتا یا و راستت  ی

 .کند

 

  «کوچه رس رسیدم »

 

 :داد جواب رسی    ع

 

 «میام االن باشه، »

 

ون خانه از و گفت بلندی خداحافظ  .زد بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 حیاط از داشت قصد و کرد جا به جا شانه روی را کیفش

ون  قرار مقابلش پدرش و شده باز زودتر در که بزند، بی 

 .گرفت

 

ی اخم و رسیدیم تلخ اوقاتش نظر به  صورتش روی عمیف 

 .بود نشسته

 

 !سالم _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۸۹پارت#

 

 .رفت درهم قبل از بیش کوروش صورت

 

  !کردیا راحت وخودت خوب کجا؟ باز _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی طبقه دو ییک، کردی فکر  گ فهممنیم دیگه ترپایت  ی رفن 

 آی؟یم گ و رییم

 

ی و نکرد گم را پایش و دست  .بود جانب به حق لحنش حن 

 

 بیخودی من رس خرده، دیگه جای از اعصابت ...وا _

 .بابا نکن خایل

،نیم باور اگه دارم، کالس ییم کن   !بیای باهام توب 

 

 را پیشنهاد این پدرش اگر که کرد فکر خود با ایلحظه

ی کرد،یم قبول
 
 اما ریختیم رسش بر خایک چه باید دقیقا

ی
 
 رفت غرهچشم تنها کوروش که بود یار او با شانس ظاهرا

 .کرد عبور کنارش از و

 

 شب تارییک قبل و کالست رس برو نکن، درازی زبون _

 .باش خونه حتما
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !چشم _

 

ی نفس و بست رسش پشت را در  .کشید راحن 

 ماشت  ی و رساند رسکوچه به رسییع هایقدم با را خودش

 .کرد پیدا شده، پارک ایگوشه را راستت  ی

 

 .بریم زود سالم، _

 

 .زدیم نفس نفس و شده رسخ هیجان از صورتش

 .بود آرام او برخالف اما، راستت  ی

 

ی _   ترسیدی؟ شده؟ چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کرد فرصت باالخره و گرفت یشانخانه مقابل از نگاه

 .ببیند واضح را راستت  ی

 

  ...شه پیداش یهو بابام ترسمیم نه، اهورا از _

 

ی راستت  ی لبخند  .آمد کش بیشی 

 

س الیک .داخل رفت تازه که اون_   .باش نداشته اسی 

 

 ترسمیم !بود شایک خییل ...شوقیافه ندیدی که تو آخه _

ی آرتا خاطر به  .باشه عصن 

 

 :پرسید و انداخت راه به را ماشت  ی

 

  !آرتا؟ _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کنه صحبت باهاش بره بود قرار آره، _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۹۰پارت#

 

 

ینیم خب _ ی دوب    شد؟ چ 

 

 .کنم صحبت باهاش نشد فرصت نه، _

 

 :پرسید تعجب با

ی من به اصال چرا _  !نگفت؟ چی  

 

ی چرا کنم درک تونمیم _  ...بهت نزده حرف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :داد ادامه کرد، نگاهش سوایل که راستت  ی

 

  !کنم حل خودم دیگه یکیو این گفته خودش با _

 

 .داد تکان تأسف با را رسش

 

ی من _  یه کدومتون هر !برادر و خواهر شما به بگم چ 

  !لجبازید جوری

 

 !وایسیم خودمون پای روی خوایمیم فقط ما _

 

 .داد تکان هوا در «بابا برو » معنای به را دستش

 

ی نیست الزم ...وکیله این _ ی سانسور ازش چی    .کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، صادق باهاش اگه ی خودت به بایسر  کمک تونهیم بیشی 

 .کنه

 

 :گفت آرام و انداخت پایت  ی را رسش

 

 ...دونمیم _

 

ی اگه _ ، ما به هم چی    همه از که بگو وکیله این به نگفن 

ی ی چ   .باشه داشته خی 

 .دادگاه روز نشه سوپرایز یهو

 

ی هر من _  .گفتم بهت شده، چ 

 !کن باور

 

 که را محزونش یچهره و کرد لوا به نگایه نیم راستت  ی

 .گرفت را دستش تردید با دید،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کنم ناراحتت خواستمنیم _

 ...گفتم اطمینان محض

 

 .اصال نیست تو از ناراحتیم .دونمیم _

 

ی رسزنش وخودت نباید _  هم ایفایده اصال آخه .کن 

 ...نداره

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۹۱پارت#

 

 و گرفت شانیشده قفل هم در دستان از را نگاهش لوا

 .داد خیابان به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به کنمیم سیع که قدرمچه هر ...آسونه فقط حرف به _

ی نیارم، خودم روی  .نداره ایفایده وقتا بعض 

 ...خورمیم خودمو یه خودم،

  کردی؟ بود کاری چه این

ی چه این  ...آوردی زندگیت و خودت رس بود بالب 

ی همه این ی ...هست  ی من بر و دور دخی   بعضیاشون حن 

،یم عوض پرس دوست بار یه مایه ی هیچ کت   نیم هم اتفاف 

 .افته

 ...من وقتاون

  آخه؟ باشه بدشانس تونهیم آدم یه قدرچه

  کنه؟ جلب توجهمو باید بدترینش پرس، همه اون میون از

  ...زدم گندی چنت  ی نمیشه باورم اصال

 و آدم این دست از بشم خالص شه، تموم خوامیم فقط

 ...همت  ی کردم، که اشتبایه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

وع بهانه، ترینکوچک با که بود پر دلش قدرآن  به رسر

 .بود کرده زدن حرف

ی ایگزینه چه و کند خایل را خودش داشت نیاز  از بهی 

ی که راستت  ی
ا
 .بود کرده ثابت را بودنش شنوا گوش هم قبل

 

ی _
ا
 به که بیاد کش قدراین باید چرا کردم، غلیط یه اصل

ی کیل قانون و وکیل یواسطه
 
  ...شه تموم دوندگ

ی چه بفهمن آدم و عالم تهش قراره کنمیم حس  خرین 

 ...کردم

 

ی و عجز چنانآن لوا صدای در  جا راستت  ی که بود ناراحن 

 .خورد

 او سمت کند، پارک توانست ایگوشه که را ماشت  ی

 .چرخید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی گرفته صدای با کند، نگاهش اینکه بدون لوا  از نایسر

  :پرسید بغض

 

؟ نگه چرا _  داشن 

 

  لوا؟ _

 

 :داد جواب تعلل با

 

  بله؟ _

 

ی ببینمت؟ _  یهو؟ شد چ 

 

 .نشوند خیس که بود گرفته را چشمانش جلوی زحمت به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ل کشید،یم را نازش راستت  ی که همت  ی اصال  اوضاع کنی 

 ...شدیم سخت

 

ی _  ...ببخشید بود پر دلم کمیه .نیست چی  

 

د قبل از ترمحکم را دستش  .شد خم سمتش و فرسر

 .ببیند وضع این در را او توانستنیم

 

ی اون ریمیم داریم االن ما _  رو زدی دم ازشون که مشکالب 

 .کنیم حل

ی این فهیمیم ؟ یعن  ی چ    !لوا شهیم درست یعن 

ییم خودت  .دمنیم الیک یوعده که دوب 

ی و بکشه طول شاید
 
 !شهیم حل باالخره ویل بخواد، رسیدگ

 از کدومهیچ که دمیم قول بهت دیگه، وقت چند یه

ی اب 
، شوندرباره امروز که چی    !نیست  ی تدغدغه گفن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی نفس لوا ی افکار کرد سیع و کشید عمیف   .بزند پس را منف 

ی که این از  بود متنفر برسد، نظر به لوس دخی 

 

 خونه تو مدت تمام بس از .کردم قایط یهو ببخشید _

 تحملم دیگه بینم،یم که رو تو انگار کنم، بازی نقش باید

 ...ترکمیم و شهیم تموم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۹۲پارت#

 

 

 

 .باش راحت من کنار گفتم، بهت هم قبال .نداره اشکایل _

ی سانسور وخودت ندارم دوست   !کن 

 

 .زد کوتایه لبخند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نباش نگران بیوفت، راه !کنمنیم کارو این _

ییم عادت من بازیای دیوونه به کم کم کنم فکر  .کن 

 

 دوباره را ماشت  ی و جدا خود دستان از را لوا دست اکراه با

 .کرد روشن

 

ی روزای اون دارم دوست فقط _  حرف ازشون تو که خوب 

،یم  .بیان زودتر زب 

 

 .بسازیش باید .لوا نمیاد خودش خوب، روز _

ی همچت  ی گذاشت  ی دست رو دست با کردی خیال اگه  اتفاف 

ییم اشتباه بیوفته، قراره  .کن 

ی تالش خودتم اگه  .بشه عوض هوات و حال تا کن 

ی خط رو زندگیت اشتباه آدمای  ارتباطت برعکس و بزب 

ی با رو ،یم کمک حالت بودن خوب به که کساب   حفظ کت  

ی  .میشه عوض تروحیه زود خییل مطمئنم کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 سال چند یا ماه چند شاید ...دیدی چه رو خدا اصال

ی خاطرات تمام !ایدیگه ییک عاشق دیدی یهو دیگه،  تلچ 

 در و کنه کمرنگشون برات بتونه نفر یه داری، االن که

  !بسازه برات خوب خاطرات عوض

 

ی چنت  ی لوا  .دیدیم دور خییل را تصوراب 

ی چنت  ی ی دست به و دور افسانه مثل برایش چی   یم نیامدب 

 ...مانست

ی پوزخند  :کرد زمزمه و زد تلچ 

 

ی و عشق تو جوری یه _ ی که زدم گند عاشف 
ا
 حاال، احتمال

 .کنم غلیط همچت  ی دوباره نکنم جرأت حاالها

 

 قدرآن لوا و بود برقرار سکوت بینشان تنها ایدقیقه چند

ی متوجه که بود غرق خودش هوای و حال در
 

 حال گرفتیک

 .نشد راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟ تو _   چ 

 

 :داد جواب مکث با راستت  ی

 

؟ من _   چ 

 

 .پرسیدیم را سوال این چرا دانستنیم

 

ی تو من، مثل هم تو _   زدی؟ گند عاشف 

 

 .شد قبل از بیش فرمان روی دستانش فشار

 :گفت ناامیدی با کند، نگاه لوا به اینکه بدون

 

 ...بدتره خییل تو از من، اوضاع _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۹۳پارت#

 

 

 .دوخت راستت  ی یچهره به را نگاهش کنجکاوی، با

 

 چرا؟_

 

ون کالفه را نفسش  .داد بی 

ی نبود؛ راحت برایش موضوع این از کردن صحبت
 
 خصوصا

ی  ...بود دور او دنیای از قدرآن لوا وقن 

 

ی واسه اصال_  پریس؟یم چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 یگذشته از که بود جالب برایش .انداخت باال شانه تنها

 .دربیاورد رس راستت  ی

 

ی ...کنجکاوی روی از _
ا
یم هم رو کش دونستمنیم اصل

ی  .خواسن 

 

 .کند باز راه کناری، یراننده تا زد کوتایه بوق

 

 باشن؟ گور به سینگل آدیم بهشون که اونام از چرا؟ _

 

 .خندید لوا 

 

ی هیچ  ..خب ویل نبود این منظورم_  دورت هم دخی 

 .حاال تا ندیدم

ی من البته 
ا
ی قبل

ا
 نداشتم تو به مربوط مسائل به توجیه کل

ی و  .شدمنیم متوجه من بازم بودی، هم کش با اگه حن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی !دیگه دادی وخودت جواب خودت، _  دوست اگه حن 

ی  آدم همه این جلوی آوردمشنیم که بازم داشتم، هم دخی 

 .مجتمع تو

 

ی _
 
 .خونه ییک اون بردییم حتما

 

 زیر از شیطنت با خواستیم شده، هرطور که بود متوجه

 .بکشد حرف زبانش

 

 .داره معنا خییل برام جااون نه،_

بازی واسه  .کنمنیم کم و ارزشش که دخی 

 

چشم بود، نگرفته واضچ جواب هیچ نهایت در که لوا

 :گفت و رفت ایغره
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 واضح جواب و پیچوندی هست حواسم ویل باشه،_

 ...ندادیا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۹۴پارت#

 

 

 

ایط داشت؟ هم دیگری چاره مگر راستت  ی  باز برای را رسر

 .دیدنیم محیا دلش یسفره کردن

ی تا نه حداقل   و  داشت روچ حال چنت  ی لوا که وقن 

 ...بود نشده حل هنوز اهورا با مشکلش

 

ی  .بودند رسیده نظرشان مورد آدرس به بعد، دقایف 

 .شدند پیاده هم، اتفاق به و کرده پارک را ماشت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ، دوست وکالت دفی  ی اول یطبقه در راستت    ساختماب 

 .بود اداری

، با کردن هماهنگ از بعد ی وارد منشر  .شدند دفی 

 

 دیگریک با بود، سالش و سن هم که مردی و راستت  ی

یس مشغول و دادند دست  .شدند احوالی 

 

 :داد توضیح و کرد اشاره لوا به

 

ی لوا بودم، گفته بهت دیشب _  ...عموم دخی 

 

 :داد ادامه و کرد اشاره دوستش به سپس

 

 خوانیم که هستند فرنیک آقای هم ایشون جان لوا _

 .بکشن رو پرونده زحمت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت و داد تکان رس لوا

 

 .آشناییتون از خوشحالم سالم، _

 

ون داد ترجیح راستت  ی  .نباشد معذب لوا تا بماند منتظر بی 

 

 .دیگه رمیم من پس _

 

 :زد پچ بشنود، لوا فقط که تریآهسته باصدای

 

 بده بهش جزئیات با الزمه توضیچ هر نکن عجله اصال _

 .نباش من فکر و

ی اون روی و دارم فاصله باهات فقط قدم چند  صندیل 

 خب؟ نشستم، در پشت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۹۵پارت#

 

 

 

، ی نداشت، تعهدی هیچ کهآن وجود با راستت    اگر حن 

ی احساس گذاشتنیم هم، نبود کنارش چه و کند تنهاب 

 ...آدم این بود مرد قدر

 همت  ی پیچید،یم ذهنش در لحظه، آن در که ایجمله تنها

 .بود

 .شدیم آشنا او با زودتر، خییل کاش

ی سال همه این چرا   بود؟ کرده عبور کنارش از تفاوتب 

 مثل ها،آدم بودن خوب کاش که گفت دل در حرست با

 تا کردیم ساطع خوش بوی اطرافشان در ادکلن و عطر

 .داد تشخیصشان شدیم ترراحت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون فکر از وکیل صدای با  .آمد بی 

 

 که کنید تعریف برام رو ماجرا اوِلی از رهنما، خانم خب_

ی و شدید آشنا طورچه آقا این با
 
 دردرس براتون گ از دقیقا

 آورد؟ وجود به

 

 تا رسید یم الزم نظرش به که جا هر از و گرفت نفش لوا

وع بداند، وکیل  .کرد صحبت به رسر

 و ضد از پر رفتارهای تا گرفته آشنایشان اول روز از

 .اهورا نقیض

 برای تصمیم نهایت؛ در و اشروچ هایمکش و کش

ی  .جداب 

 برایش که چههرآن و اهورا تهدیدهای و آزارها از سپس

 .گفت بود، افتاده اتفاق

 

ی_  .دارم ویساشو و پیاما بیشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...کرد تهدیدم کیل مدت این تو

 .بخورن دردم به شاید دارم نگهشون گفتم

 

ی لوا، هایصحبت حت  ی فرنیک  گایه و یادداشت را مطالن 

یسوال  .پرسیدیم او از هاب 

 

وع پارکینگ تو که روزی اون _ ی و تهدید به رسر  و فحایسر

ی ب حن  ، جز به کش کرد، شتم و رص   تو رو شما راستت  

 ندید؟ وضعیت اون

 

 .بیاورد خاطر به را روز آن کرد سیع لوا

 یادش دیگری چی  ی هیچ که بودش ترسانده چنانآن اهورا

 .آمدنیم

 

 دونمیم اما ...نبود موضوع این به حواسم اصال راستش_

 .هست هم روز اون فیلم حتما و داره دوربت  ی پارکینگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی حتما و موضوع اون بله،_  از بتونیم تا کنمیم پیگی 

 خودمون نفع به مداربسته، دوربت  ی یشده ضبط فیلمای

 .کنیم استفاده

یم تنظیم نامهشکایت فرصت اولت  ی تو من خب، بسیار

 .کنم

 

 

  هست؟ امیدی نظرتون به ...ممنون خییل _

 

 .داد تکان رس اطمینان با

 ناخودآگاه او، نفس به اعتماد رسارس برخورد از هم لوا

 .گرفتیم متقابل حس

 غریب واژه این با و نخورده شکست گاههیچ مرد این انگار

 .بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 این اصال من نبود، امیدی اگه .باشه راحت خیالتون _

  .کردمنیم قبول رو پرونده

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۹۶پارت#

 

ی تمام  و خودش یدرباره بسته در پشت لوا، که مدب 

ی  کرد،یم صحبت وکیل با بود، افتاده برایش که اتفاقاب 

ه ایگوشه به کهحایل در راستت  ی  فرو فکر به مانده، خی 

 .بود رفته

 

 نه کردیم فکر خودش به مدت، این تمام برخالف باراین

 ...لوا

ی چه بود قرار که این به  معلوم کجا از بیفتد؟ برایش اتفاف 

 بپذیرد؟ را او وقت هیچ لوا که

 

ی به  .داشت احتیاج دلخویسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 را او دیگر سال پنج اصال زودی، به نه لوا دانستیم اگر

ی چانه و چک هیچ بدون پذیرفتیم  اما کردیم قبول زدب 

 ...نبود بند جا هیچ به دستش حاال

 

 .بود شده طاقت کم دلش

ی و کند نگاه صورتش در روزی لوا ترسیدیم  :بگوید تعارفب 

 ربیط من به باقیش و خوامنیم رو تو من چه؟ من به »

 .نداره

ی دلت   «!خودته مشکل منه؟ گی 

 

ی ب زمت  ی روی پاهایش با عصن   .بود گرفته رص 

ی و بدترین افکار، این تمام  که بود هایجواب ترینرحمانهب 

 نظر در را هاآن حال به تا چرا اما بشوند داشت امکان

 !بود؟ نگرفته
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 محکم را نفسش و کشید صورتش روی دست کالفه

ون  .داد بی 

ک ی دخی  یم نگاه حرکاتش و او به چشیم زیر گایه گه منشر

ی برایش اما کرد  .نداشت اهمین 

 

ی چه باید خواست،نیم را او لوا اگر   داد؟یم نشان واکنشر

ام او تصمیم به گفتیم جنتلمن مرد یک عت  ی یم احی 

ی از و گذارد
 
  شود؟یم دور اشزندگ

 ...توانستنیم شد،نیم !نه آمد؟بریم کار این پس از آیا

  !حاال نه دیگر حداقل

 دادندیم اطمینان او به اگر پیش، ماه چند همت  ی تا شاید

 افسوس به رسی فقط برسد، لوا به گاههیچ نبود قرار که

 گفتیم و دادیم تکان

  «!دانستمیم خودم »

  !بود شده خیالخوش حاال اما
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی که روزها این
 
یم صحبت او با دید،یم را لوا روز هر تقریبا

 طورچه افتد،یم موبایلش صفحه روی مدام نامش و کرد

ی توانستیم هم باز  بماند؟ منطف 

 

ی شاید
ا
ی قبل عموب 

 دست وسوسه که بود زیبارو دخی 

نگش موهای الی کشیدن  اوضاع حاال اما داشت را خورسر

 .بود کرده فرق

  !همکارش و بود دوستش لوا،

ی  جدیدی پیام او از بود ممکن هم شب نصفه دو حن 

د  .بگی 

ی چه ی یدرباره که داشت اهمین   هابسته ارسال و هامشی 

  زدند؟یم حرف

ی یک هاب 
مدت توانستیم هاهمان با که بود بینشان چی  

 نبود؟ باشد، دلخوش ها

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۳۹۷پارت#

 

 

ی با  هم از افکارش یرشته نشست، اششانه روی که دسن 

 .گسست

 .دید کنارش را لوا و گرفت باال رس تعجب با

 

؟ _ ؟ راستت     کجاب 

 

ی چه ی از زماب  ون دفی    نشد؟ حضورش متوجه که آمد بی 

ی   بود؟ شده فکر غرق قدرآن یعن 

 

ی  .شد بلند جا از و داد خودش به تکاب 

 

 .بودم فکر تو کمیه جاهمت  ی _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 شد؟ تموم کارت

 

 .بریم آره، _

 

ی وسوییچ این باشه، _   بگی 

ی یه من برو تو  .آمیم زود بکنم، صحبن 

 

 نحوی به را حالش بتواند تا خواستیم فرصت کیم

ی متوجه لوا که کند مدیریت یب   .نشود اشتاب 

 

 .بیا زود باشه، _

 

ی سمت به کندی به و گرفت فاصله او از  .رفت دفی 

 

ی خییل قبل، ساعت به نسبت حالش لوا  .بود بهی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

چه که دانستیم خدا و نشسته هایشلب روی لبخند

 .بود ممنون وکیل با دیدار دادن ترتیب برای راستت  ی از قدر

 

ی و درست اهورا اگر  فهمیدیم وقتآن شد،یم تنبیه حساب 

  !افتاده در بدکش با که

ی تصور داشت قصد  اهورا ذهن از را تنها و شکننده دخی 

 که هرغلیط نداشت اجازه که دهد نشان او به و بزند پس

 !بکند خواست،یم

 

 سوار بعد و کرد نگاه اطراف به احتیاط با حال، این با

 .شد ماشت  ی

 .ماند راستت  ی منتظر و کرد قفل هم را در

 

ی  او روی پدرش تا گشتبازیم خانه به زودتر بود بهی 

 .نشود حساس
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ماشت  ی به شدن نزدیک حال در را راستت  ی که نکشید طویل

 .دید

 

 هم به موضویع از انگار و بودند شل و کند هایشقدم

 .بود ریخته

ی و کرد اخم دقت رس از  نشست، فرمان پشت که زماب 

ی  .گرفت نظرش زیر بیشی 

ی
 
 کرد؟یم خیال طوراین او یا بود پریده رنگ کیم واقعا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۹۸پارت#

 

ی _   بودی؟ راض 

 

 .شخصیته با خییل آره، _

ی کردم حس
 
  !ایهحرفه آدم واقعا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت و داد تکان تأیید به رسی

 

ی _
 
 .هست هم واقعا

ی نگران  .نباش چی  

 

؟ تو .نیستم _   خوب 

 

 بچرخاند، رس سمتش یا کند نگاهش اینکه بدون راستت  ی

 :داد جواب

 

 .آره من؟ _

 

  ...ایخسته حتما _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی فشار ی کرد، تالش هرچه و داد گاز پدال به بیشی   چی  

ی به  .نرسید ذهنش به بگوید، شوچ 

احت به مغزش انگار  لجوجانه قلبش و رفته اسی 

ی   !کردیم فرمانرواب 

 

 .مخسته کنم فکر آره، _

 

  خونه؟ برگردم تاکش با من خواییم _

 

 .کرد نگاهش چپ

 

؟ دیگه _  چ 

 

ی اذیت خوامنیم خب _  ...بشر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی تو _  .شمنیم اذیت من ندی، گی 

 

 .بود تند کیم راستت  ی لحن کردیم حس

 ...دادیم خرج به حساسیت زیادی او هم شاید

ی ی به فقط راستت  ی خود نداشت، تقصی   عادتش مهرباب 

 .بود داده

 

  کنم؟یم اذیتت دارم االن من که اینه منظورت _

 

 نیاید؟ در دلش راز گند که بگوید داشت چه

 :گفت و گرفت سبقت کالفه

ی _   !دیگه شو خیالب 

 

ی من خب _
ا
 ...چیه مشکل فهممنیم اصل

ی از ون، اومدم دفی  ی تو بینمیم بی   .خودب 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، انگار  ..ایگرفته ناراحن 

ی پرسمیم هم بعد !آخه بودی خوب قبلش ییم شده، چ 
 
 گ

ی   !نده گی 

 ...توضیح نشد که این

  !سگ وای،

 

ی با همراه را آخرش یجمله  ترمز با همزمان بلند، جییع 

ی گرفت  ی ، ناگهاب   !زد راستت  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۳۹۹پارت#

 

 

 هشدار لطف به و بود پریده ماشت  ی جلوی بارهیک سگ

 زیر را بیچاره حیوان و کرده ترمز موقع به توانست لوا،

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی نفس هنوز اما نکند  تکان با که بودند نکشیده راحن 

ی  .شد بلند لوا جیغ صدای دوباره پشت، از ماشت  ی ناگهاب 

 بودند بسته که کمربندی اما شدند پرت جلو به شدت به

ی بروز از مانع  .شد ناگوار اتفاف 

 

 .افتاد اتفاق هم رس پشت و ثانیه چند در چی  یهمه

ی قدرآن  از تا کشید طول ایدقیقه که رفت پیش ناگهاب 

ون شوک  .آیند بی 

 

، واکنش اولت  ی  چک و لوا سمت به رسش چرخیدن راستت  

 .بود حالش کردن

 

؟ _ یت خوب   نشد؟ که چی  

 

ی لوا، روی و رنگ
ا
 و داد تکان رسی اما بود پریده کامل

 :پرسید متعجب
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _   ...اصال شد چ 

 

 ماشت  ی از تا کردیم باز را کمربندش کهحایل در راستت  ی

 :داد جواب شود، خارج

 

، ماشت  ی گرفتم ترمز یهو _  !بهمون زده پشت از عقن 

 

 این از نبود ممکن روزش کرد فکر خود با و بست را در

 .برود پیش گندتر

 که رفت پیش قدرآن خودش مسموم افکار همه از اول

ی ل را خودش نتوانست حن   کرد شک او به لوا و کند کنی 

  !تصادف هم بعد و

 

ان و اوضاع تا انداخت ماشت  ی عقب به نگایه  خسارت می  

 .بسنجد را
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 آن با مقرص یراننده که بود نشده نزدیک خوب هنوز

 قرار مقابلش مابانهالتی شخصیت و تیپ و درشت هیکل

 .گرفت

 

 به طلبکار ایقیافه و بود درهم شدت به هایشسگرمه

 .داشت خود

ی کلفتش و بلند صدای با
 
 :زد عربده تقریبا

 

زگل؟ خورییم گویه چه داری هست معلوم _
ُ
 یهو چرا ا

ییم ترمز ی خیابون؟ وسط گی    زدی؟ چی  

 

ی خسارت کل در اما برداشته خراش صندوق  به سنگین 

 حد تا مرد پراید جلوی عوض در بود نشده وارد ماشینش

 .بود شده جمع زیادی

 

ی  :داد جواب حوصلهب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _ ییم چ 
 
؟ طلبکارم زدی پشت از آقا؟ گ  ندیدی هسن 

؟ جلوی پرید سگ یهو  ماشت  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۰۰پارت#

 

 

ی که ما _
 

  !ندیدیم سیک

 

، صورت به  :داد ادامه و انداخت اطراف به نگایه نمایشر

 

وون حاال _
ُ
ی این ت  چند حالیته اصال بده؟ گ وداغون سی 

؟ درستش تا بدم باس میلیون  اولش روز مثل باز اونم کت  

 .شهنیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم حق البته و زدندیم بوق مدام دیگر های ماشت  ی

 .داشتند

ی
ا
ی سد عمل  .بودند کرده معی 

 

 :گفت کالفه

ی ادم عجب _ ی پرروب    !تو هسن 

ی هم خسارت ازم خواییم بدم رو بهت ی بگی 
 
 جمع !حتما

 .وخودت کن

 

ی طرز به اما مرد و بود گرفته باال بحثشان منطف   غی 

 .بود طلبکار

ون ماشت  ی از بود، شده خسته انتظار از که لوا  با و آمد بی 

 .گشت راستت  ی دنبال نگاهش

 

 سمتش به رس مرد دو هر رفت، که سمتش به قدم چند

 .گردانند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :پرسید نگران

 

ی _   بریم؟ که آینیم چرا شده؟ چ 

 

 :غرید جدی لحن با

 

 .آمیم االن ماشت  ی تو برگرد _

 

ی و بودند شده جمع دورشان کنجکاوی با نفری چند  بعض 

یبوق با چنانهم هم هاماشت  ی  کنارشان از بلند و ممتد هاب 

 .کردندیم عبور

 

  موندنیم حواس دیگه بود کنارم عروسیک همچت  ی منم _

  !برام

 ریدیم ور باهاشون انقدر و دستتون بغل میذارید رو اینا

  !بپابید وجلوتون رهیم یادتون که
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  !شد خشم از پر ثانیه، چند عرض در

ی چشم و بزند طعنه لوا به بود کرده جرأت طورچه  چراب 

  او؟ مقابل درست هم آن کند

 :زد فریاد و انداخت اشیقه دور دست

 

 !قرمساق شو خفه _

 

 .ریخت پایت  ی هری لوا قلب

ییک نوع از هم آن دعوا از شدت به ار فی    .بود بی  

ی چه بفهمد کهاین از قبل  مشت بود، وقوع حال در اتفاف 

 !نشست راستت  ی یگونه روی مرد

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۰۱پارت#

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .گرفت باال شدت به دعوا ثانیه، چند عرض در

 مشخص و داشت راستت  ی به نسبت تریدرشت هیکل مرد

 .کرده تجربه را دعوا بارها و بارها قبال بود

 

ی راستت  ی گذشت،یم هرچه  یک هیچ و خوردیم کتک بیشی 

ی اطراف مردان از
 
ی به تماییل ظاهرا  .نداشتند شدن درگی 

 .کردندیم نگاه هاآن به هیجان با تنها

 

 :زد جیغ بار چند

 

  ...کنید کمک خدا رو تو آقا _

 

ی خودش به کسهیچ اما  .نداد زحمن 

ی این از بیش توانستنیم  .کند صی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .رفت جلوتر و برداشت ماشت  ی صندیل از را کیفش

 

 .بود شده خم رویش و انداخته زمت  ی روی را راستت  ی مرد،

 توانش تمام با را کیف ناخودآگاه رفت، باال باز که مشتش

 .کوبید او رس روی

 

ی کیفش
 
 کتاب تا گرفته آرایش لوازم از و بود سنگت  ی نسبتا

 .شدیم پیدا آن در

 .چرخید عقب به تعجب با و زد داد درد رس از مرد،

 

 .آمد بند نفسس ایستاد، که مقابلش

  !بود برابرش سه حداقل

ی کرد سیع و بلعید زحمت به را دهانش آب  تا بگوید چی  

 بند زبانش ترسناکش، هیبت از اما کند آرام را او کیم

 .بود آمده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یم بلند جا از زحمت به که دید را راستت  ی مرد، رس پشت از

 .شد

 را حواسش گرفت تصمیم و شد روشن دلش در ای روزنه

 .کند غفلت راستت  ی از تا کند پرت خود به

 

ه _  ...چی  

 

 .شدیم ترنزدیک مدام مرد که چرا رفت عقب قدم یک

 

  گرفت؟ دردتون _

 

ی  :داد ادامه نگرفت، که جواب 

 

ی قدراین چرا شما آقا _ ؟ عصن   با مشکالت همه هسن 

 ...شهیم حل صحبت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۰۲پارت#

 

 باالخره که بکشد خود سمت را لوا تا کرد دراز دست مرد

ی و کندی تمام با راستت  ی مشت رس، صدقه از که گیچ 

به با را او بود، شده نصیبش صورتش، و رس روی های رص 

 .انداخت زمت  ی روی محکم، ای

 

 فرار و شده، ماشت  ی سوار رسعت تمام با بعد، ایثانیه

  !بودند کرده

 بود؟ واقیع افتاد، اتفاق که چهآن .شدنیم باورش هنوز لوا

 

ت با ی صورت و چرخید راستت  ی سمت حی  اهن و خوب   پی 

 در خیایل و خواب هیچ شد متوجه دید، که را او یپاره

 .نبوده کار
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  ...وای _

 

 .گرد چشمانش و بود دهانش روی دستش

 

  شه؟یم باورت !رفتیم در قرس _

  !بکشتمون مونده کم

 

ی راستت  ی  با لوا وقتآن کردیم درد جانش تمام و بود عصن 

 !گفتیم فرارشان از ذوق

 

ی شو، ساکت فقط _   ! لوا نگو هیچ 

 

 وضعش و رس و آمدیم خون راستت  ی یشده پاره لب از

ی
ا
 .بود ریخته هم به کامل

 پرسیدیم نداشت، حایل چنت  ی اگر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی   چیست؟ وسط این من تقصی 

 

 .انداخت پایت  ی را رسش و گزید لب

 .کشیدیم خجالت اما چرا، دانستنیم

 .پرسیدیم سوایل نباید اصال هم شاید

 .بود دردرس باعث خود، خودی به وجودش

 

ی متوجه لوا اما رفتند پیش سکوت در دقیقه چند
 
ی رانندگ ب 

 .شد راستت  ی حواس

 

ی من خواییم _
 
  کنم؟ رانندگ

 

 :داد مکث با را جوابش

 

  !نکرده الزم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت مضطرب و برد هایشدندان میان را دستش ناخن

 

 .نیست خوب زیاد حالت ...ها کنیمیم تصادف دوباره _

  ها؟ کنیم، عوض وجامون بیا

احت تو  .رونمیم من کن، اسی 

 

 :کرد ارصار پس نگفت هیچ راستت  ی

 

 ...کنمیم خواهش _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۰۳پارت#
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی کهاین بدون  نگه کم کم را ماشت  ی و زد راهنما بدهد، جواب 

 .داشت

 

ون حت  ی و کرد باز را در  لوا به نگایه نیم آمدن، بی 

 .انداخت

 

 قرمز چشمان اما لوا و شد عوض جایشان رسعت به

،  .کرد مشغول را ذهنش راستت  

 

؟ حرف باهام درست شهیم _   بزب 

 

 .بود بسته را چشمانش و داده تکیه صندیل به راستت  ی

 :گفت کالفه

 

  چیه؟ _
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 جاییت نظرت به بیمارستان؟ بریم داری؟ درد خییل _

  نشکسته؟

 

 .نیست الزم _

 

 .گرفتنیم آرام دلش اما بود مطمت  ی راستت  ی لحن

 

 .بکت  ی چکاپ یه بریم بیا نظرم به _

ی متوجه گریم، االن آخه  جدی آسیب جاییت اگه ...نیسن 

؟ باشه دیده   چ 

 

 .بود لوا کردن ساکت لحظه، آن در اشخواسته تنها

 

 .کن تمومش پس نشکسته هم جاییم خوبم، _
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ایطش اگر  .داشت را رسر

ی اگر مثال
 
ی راستت  ی و کردنیم رانندگ

 
 بود، خوب حالش واقعا

، ترش همهآن خاطر به  .کردیم بغض روب 

  بود؟ بداخالق او با چرا

 

  ...باشه _

 

 .کند رها خود حال به اشخانه در را او توانستنیم

 کور کند، حالش بودن خوب به ادعا هم قدرچه هر اصال

  !نبود که

یمشت چه که دید خودش چشمان با ی چه با و هاب   شدب 

  ...بود نشسته تنش به

ی که هم آرتا
 
 چه پس گرداندیم مغازه در را روز کل تقریبا

  کرد؟یم مراقبت او از باید کش
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 را ماشت  ی گرفت تصمیم داشت، وجود که ریسیک تمام با

کشان ساختمان سمت به د مشی   .بی 

 در توانستیم راحت خییل بود، نزدیک خودش به اگر

 .بزند رس او به مختلف هایبهانه به روز طول

 

 بود، نکرده باز را چشمانش مقصد به رسیدن تا که راستت  ی

 .شد موضوع این متوجه دیر خییل

ی درست  !بودند پارکینگ در که وقن 

 

س از لوا  .بود شده عرق خیس هایشدست اسی 

 

ی با  رسید،یم گوش به دارخش و گرفته درد، از که صداب 

 :پرسید

 

ی واسه _  !جا؟این اومدی چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۰۴پارت#

 

 

 .پایت  ی بریم بیا زود _

  !ببینتمون ییک ممکنه لحظه هر .کنیمیم صحبت بعد

 ...کنمیم خواهش

ی ببینه، بابام
 
  ...خدا رو تو کشتمیم واقعا

 

ی نتوانست که بود ایگونه به لوا، ملتمس لحن  مخالفن 

 .کند

 

 دیده خطر تمام وجود با لوا و شدند خارج ماشت  ی از

 .بود نکرده رهایش شدن،

د فاصله او از کیم کرد سیع محکم و کرد اخم او اما بگی 

د را دستش تر  .فرسر
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی ودستم جوریاین االن _ یم تو مثال نیوفتم؟ که گرفن 

ی ی تحمل ومن وزن توب    جون؟ بچه داری نگه یا کن 

 

 :گفت و زد را آسانسور یدکمه

 

ی هر حاال _ ی یه برسیم بذار .چ  ی راحت که جاب   بتوب 

،  .کنمیم ولت بعد بشین 

 

ی اومدیمیم باید حتما حاال _  و هست آدم همهاین که جاب 

؟ ومن داغون و درب قیافه ممکنه   ببیت  

 

 حت  ی همان در و شدند وارد شد، باز که آسانسور درب

 :داد پاسخ

 

 .ندارم ایدیگه انتخاب .شدم مجبور _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 که شدنیم نگران وگرنه خونه، رسوندم یم وخودم باید

 .کجام

، از ی تنها نباید که هم تو طرف   .بموب 

 

 !بود آرتا _

 

 تو تونمنیم ره؟یم گ و آدیم گ هست معلوم اصال اون _

 .که اون دست بسپارم رو

 

ی بحث انرژی  به بود، نشده زخم لبش اگر و نداشت بیشی 

یم بود، گرفته لحظه آن در که ایمادرانه حس برای لوا

 .خندید

 

ی  هاآن کش البته و بودند شده اشخانه وارد بعد، لحظاب 

 .ندید را
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ی
 
 روز، در همآن اوقات اغلب که چرا آوردند شانس واقعا

 .بود زیاد ساختمان در آمد و رفت

 

ی  .کردیم درد هم پاهایش حن 

ی تنش جای هیچ  و بود نمانده لگد و مشت از نصیبب 

ی  ناخودآگاه بنشاند، مبل روی را او داشت قصد لوا وقن 

 .شد بلند آخش صدای

 

  داری؟ درد خییل ...بگردم الیه _

 

 !داشت کم را لوا هایصدقه قربان فقط وضعیت، آن در

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۰۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  رسش؟ تو زدی چرا تو .شمیم خوب _

ی ی یه نگفن    میاره؟ رست بالب 

 

 .نشست مبل بغل کنارش

 .که بذارم تنهات شدنیم کردم؟یم چیکار آخه خب _

ی چه بود معلوم .بود قلدر خییل یارو تازه  .داره شخصین 

یم درد رسشون گردن،یم دعوا دنبال شهمه آدما، جوراین

  !دردرس واسه کنه

ی بیارم یخ بذار   !نکنه ورم صورتت، روی بزب 

 

ی راستت  ی کهآن از قبل و  .شد بلند جا از بزند، حرف 

ی
 
 این اهل که او رسید؟ جاآن به کار که شد چه واقعا

 ...نبود کارها دست

 

ی  ممکن زمان بدترین در تصادف و ریخته بهم و بود عصن 

 .افتاد اتفاق
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ی آدم یک هم مقابل طرف بدش، شانس از  به و منطقب 

 .گشتیم دردرس دنبال که بود التی لوا، قول

 

یهیچ مقرص هاآن  بو که را دستش کف .نبودند چی  

 .بود نکرده

د ترمز شد ناچار او و پرید ماشت  ی جلوی یکباره حیوان  .بگی 

 او به نکرده رعایت را فاصله رسی پشت ماشت  ی که این

  داشت؟ ربیط چه

 

ی ب و توهت  ی خاطر به حن   راه بیخودی که شتیم و رص 

 مرد دستان زیر از اگر البته کند شکایت توانستیم افتاد،

ون سالم لوا و خودش  .آمدندیم بی 

 

 .کرد مرور ذهنش در دیگر یکبار را دعوا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی ی حن   بود نزده را مرد کم هم باز کردیم فکر که طرفانهب 

ی اما  از استخوان، و گوشت جای تنش جنس انگار لعنن 

 .بود شده ساخته سنگ

ی هیچ   !دادنیم نشان درد به نسبت واکنشر

ی ی حن   تنها نشاند، صورتش روی را محکمش مشت وقن 

 .داد را جوابش شدیدتر و رفت عقب ثانیه چند

 

ی هرلحظه که بود چشمش پای ورم همان جوابش  از بیشی 

 !شدیم بزرگ قبل

 

ونش فکر از لوا، پای صدای  .آورد بی 

 

  چیه؟ این _

 

ون را قرص ورق، از و داد دستش را آب لیوان  .کشید بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شه آروم دردت بخور .مسکن _

 

 .خورد را قرص و نکرد رد را دستش

 .کرد نگاهش نگران و گذاشت صورتش روی را یخ یکیسه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۰۶پارت#

 

 

ی یه کاش ویل _  کنه ورم خییل ترسمیم ...رفتیمیم دکی 

 .اصال ببینه آسیب چشمت

 

ی _  .خودم رمیم شه،یم بدتر داره دیدم اگه نیست، چی  

 

 .دادنیم رضا دلش اما رفتیم باید لوا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ترسیدیم  همت  ی به همزمان راستت  ی و شود بد حالش تنهاب 

 .کردیم فکر موضوع

 

ی مگه _   نشن؟ نگرانت که خونه بری زودتر باید نگفن 

 

  ...چرا _

 

 .برو پس _

 

 .داد تکان رس اکراه با

 

 یا گرفت درد رست شد، بد حالت اگه ویل خب،خیله _

، تهوع حالت ی بهم داشن    باشه؟ بده خی 

 

ی این از که بود دیوانه  داشت، او به نسبت لوا که نگراب 

ی حس   گرفت؟یم خوب 
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 .داشت خود برای را لوا توجه تمام که بود دلنشت  ی برایش

 

 :گفت دلش یخواسته رغمعیل

  !دیگه برو باشه، _

 

 .شد بلند جا از و کشید آیه لوا

 یخانه از نهایت در اما بود آهسته و کند هایشقدم

ون راستت  ی  .رفت بی 

 

 .انداخت وضعش و رس به نگایه

 توانستیم کرد،یم دقت کش اگر و بود ریخته هم به

 .شود موضوع این متوجه

 

ون را نفسش  .شد خانه وارد تردید با و داد بی 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 اما نشوند ورودش متوجه فعال یا باشند خواب کرد دعا

 صدای و رس متوجه که بود برنداشته قدم چند هنوز

 .شد مهمانان

 

 .گذاشت هم روی چشم کالفه

 .دیدندیم را او برود، اتاقش به خواستیم طور هر

 

ی  .شد فرهاد و شمیم صدای متوجه کرد، گوش که بهی 

ی سالن به و کرد مرتب را خودش کیم  .رفت پذیراب 

 

 .سالم _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۰۷پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی متوجه و چرخاندند سمتش به رس همه ی درسن   حدسش ِِ

 .شد

 .شدند پریساحوال مشغول و آمد سمتش به شمیم

 

 کنارشان تا خواستند او از و دادند را جوابش نی  ی بقیه

 .بنشیند

سیدن سوایل حضورش یدرباره اگر  گفت؟یم چه میی 

 پدرش و خود اختالف از همه حاال نداشت شک هرچند

ی  .دارند خی 

 

 گوش به که البته .محدود هاآدما و بود کوچک ساختمان

 .رسیده همه

ی  هایفامیل و شده کالغ چهل کالغ، یک نبود بعید حن 

دار هم دیگرشان  .باشند شده خی 

 

 .آمیم کنم،یم عوض ولباسام _
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 از بعد بالفاصله که داشت لب روی مصنویع لبخندی

 .شد محو جمع، از شدن دور

 

 این از و بود ریخته هم به داشت، ذهن در که ایبرنامه

ی بابت  .بود عصن 

 با دیدار ینتیجه او از و بزند زنگ آرتا به داشت دوست

دار پدرشان  .شود خی 

 

 و بمانند خواستندیم گ تا نبود معلوم دیگر، طرف از

زن چشم از پنهان توانستیم شاید مردی و پی  ی که پی   اکی 

 بودند خواب یا و میگذراندند وقت اتاقشان در اوقات

 چنت  ی فرهاد و شمیم وجود با اما بزند رس راستت  ی به مدام

ی  .نبود پذیرامکان چی  

 

 .کرد عوض ایساده شلوار و سارافون به را هایشلباس
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 .بود پریده رویش و رنگ کیم .نه یا کند آرایش دانستنیم

 حوصله واقعا اما انداخت نگایه آرایش لوازم به تعلل با

 .نداشت

 

  تو؟ بیام هست اجازه _

 

 .بود ایستاده در پشت شمیم

 :داد جواب و زد لبخند دوباره

 

 .عزیزم تو بیا _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۰۸پارت#
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 :گفت و شد اتاق وارد

 

؟ _ ی شدی پیداکم مدته یه خوب    ...معرفتب 

، نه
 

ی نه زنیک  ...خی 

 

 .بود شده ترکم همه با ارتباطش بارهیک .دادیم حق او به

 

یام کمیه راستش _  ...بود شده زیاد درگی 

 

 :گفت و نشست تخت روی

 

یم بعدا .بزنیم حرف جاهمت  ی بیا _  .پیششون می 

 

 .نشست کنارش و داد تکان رسی
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ی خواینیم _
 

ی بیک   شده؟ چ 

 

ی  .بزند حرف چه از دانستنیم حن 

 

ی _  همه جا،این اومدم که اول روز همون از ...آخه بگم چ 

  نه؟ چیه، ماجرا فهمیدن

 

 شنیده مامانش از اونم که شنیدم فرهاد از خودم من _

 .بود

 

 حاال همه و گفته دیگری به کس هر .بود درست حدسش

ی  .داشتند خی 

 

ی عمه _   م؟درباره گهیم چ 
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 اشعمه مگر بود؟ سوایل چه این آخر .دزدید چشم شمیم

  شناخت؟نیم را

  !دیگر بود خودش پدر یزنانه نسخه او

 

ی  .داد تکان هوا در دسن 

 .هرصورت در نیست مهم برام کن، ولش _

 

ییم خوب _ ییم فکر که کاری هر ...واال کن   درسته، کن 

 .بده انجام

 نظرم به آره،یم فشار بهت قدرچه گایه بابات دونمیم من

 .نیست هم بد مدت یه برای گرفت  ی فاصله

 

ی روز آن به  .کرد فکر کذاب 

 ...بود خورده که سییل و اتاق در شدن شکسته به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 خودشان جز کش گوش به که تریآهسته صدای با

 :پرسید نرسد،

 

ی _ ی اهورا راسن   کالفه دستش از خییل یادمه شد؟ چ 

 .بودی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۰۹پارت#

 

ی کردن تعریف برای  .داشت شک بود، افتاده که اتفاف 

ی شمیم ی دخی   داشتند هم با ایدوستانه ارتباط و بود خوب 

 در و کرده اعتماد او به توانستیم قدرچه دانستنیم اما

 .بگذاردش جریان

 

 .شد لوا تردید و تعلل متوجه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که آدیم نظر به جوریاین رسی هر چرا دونمنیم وای، _

 ...کشمیم حرف ازت دارم انگار

 فضویل قصد وگرنه شدم کنجکاو و نگران خییل فقط

 .ندارم

، خواینیم اگه
 

 من طرف از باش مطمت  ی واین ویل نگو بیک

به نیست قرار وقتهیچ ی ایرص   .ببین 

ییم ی راحت باهام قبل یدفعه مثل توب  ی حرف و بشر  بزب 

  ...نداره اشکایل هیچ خواینیم هم اگه ویل

 بقیه؟ پیش بریم داری دوست

 

 ...نیست الزم !نه _

 

وع و گرفت نفش  و ماجرا یادامه تعریف به رسر

ی  شده مواجه هاآن با اهورا خاطر به که کرد دردرسهاب 

 .بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بودند شده گرد تعجب از شمیم چشمان

 .بود کرده زده شگفت شدت به را او اهورا رفتارهای

 

 دوست ایدیوانه چه با ویل ببخشید ...شهنیم باورم _

 ...شدی

 

 دونستمیم چه ...دیگه حقیقته خوادنیم عذرخوایه _

  !آدمیه همچت  ی

 

ی _  تولدش روز قبل بودید، دوست که مدت تمام یعن 

ینشونه یه که بود نکرده کاریهیچ منظورمه،  مشکل از هاب 

  !بشه؟ معلوم روانیش و روچ

 

ی به توانستنیم .کرد فکر روزها آن به  به را جزئیات راحن 

 .آورد خاطر

  !بود گذشته دوره از هاسال انگار
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

،یم آخه ...نه _ یم کوتاه مدام من ها موقع اون دوب 

 .اومدم

ی  .کنم مخالفت باهاش تونستمنیم خواست،یم هرچ 

 به اعتماد کهاین هم داره گناه گفتمیم سوخت،یم دلم هم

 .بود پایت  ی نفسم

 کمکم خییل راستت  ی راه، این تو !کردم فرق واقعا من االن

 .کرد

ی
 
 .مدیونم بهش واقعا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۱۰پارت#

 

 نظرم وقتهیچ منم افتاد،نیم تو برای اتفاقا این اگه _

 .شدنیم عوض بهش راجع
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :داد ادامه و کرد ایزده خجالت یخنده

 

 گفتمیم هم فرهاد به ...خییل ترسیدمیم ازش راستش _

 .نشه نزدیک بهش

 چه گمیم خودم با ...گرفتم وجدان عذاب مدته یه

 .کردم قضاوتش بیخودی

ی این ببینم حرفاش، پای بشینم بارم یه کهاین بدون اب 
 چی  

، هیچ خودش .راسته قدرشچه گنیم شدرباره که  حرف 

  نداره؟ دفایع

ییم ویل ین چیه؟ دوب   خودش، کردن ثابت برای دفاع بهی 

  !داشت تو با که ایهجوانمردانه رفتار همت  ی

ی این از تونهیم طوریچه آدم یه دیگه  ثابت وخودش بیشی 

  کنه؟

 

ی تمام  لوا چشمان کرد،یم تعریف راستت  ی از شمیم که مدب 

ی  .بود شده چراغاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ذوق قدرهمان باشد، شده تمجید خودش از که انگار

  !کرد

 این افراد دید شدن عوض بود؛ همت  ی آرزوهایش از ییک

 !راستت  ی واقیع شخصیت شناخت  ی و ساختمان

ی  برسد؟ خواسته این به که روزی رسیدیم یعن 

 

ی _
 
 .خوبه آدم این اغراق بدون واقعا، !دقیقا

 .مقرصیم مونهمه نظرم به و شده ظلم خییل حقش در

 بت  ی از دارن، بهش نسبت که سیایه دید این دارم دوست

  ...بره

 

 نظر کم کم منم و کردی عوض بهش راجع ومن نظر تو _

ین این واقع، در !کنمیم مثبت بهش نسبت فرهادو  کمی 

 .بدیم انجام باید که کاریه

ی ما تأیید به اون  ویل مستقلیه آدم مشخصه .نداره احتیاچ 

 از عضوی هم که خوب آدم یه که خودمونه از حیف
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دور خودمون از نزدیکمون، همسایه هم و ستخانواده

 !کنیم

 

ییم فکر واقعا _   شه؟یم عوض نظرش فرهاد کن 

 

ی _  حتما هم اون شده، عوض آرتا و تو و من نظر وقن 

ی نظرش  !کنهیم تغیی 

 

 :پرسید تردید با

؟ کارو این خواییم طوریچه _  کردن تعریف با بکن 

  !من؟ ماجرای

 

 :گفت مهربان و گرفت را لوا دست

 .تولدمه دیگه یهفته م؟دیوونه مگه خره، نه _

 بیاد؟ ممکنه کنم، دعوت وراستت  ی اگه نظرت به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

وی راستت  ی  اشعمه پرس زِنی تولد به که بود آن از ترمی  

 .برود

 

 !شده هرطور کنمیم راضیش من کن، دعوتش تو _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۱۱پارت#

 

 .مانده تنها خانه در حاال که آورد یاد به

 .نیست خوب چندان حالش االنم نگرانشم، خییل _

 

 :گفت شیطنت با شمیم

 

ی خاطرت به کردی توجه ویل _ ب   شده؟ غی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .خندید نهایت در و زد پلک بار چند

 

ی _ ب  ی داشت کرم کال مردک اون بود؟ کجا غی   کرده عصن 

 .رو راستت  ی بود

 حوصله که بود شچه نبود معلوم گفتم بهت که خودشم

ی کرد قایط دیگه نداشت،  .بهم انداخت متلک وقن 

 

ی که اونا _  خییل که حساسه هم تو روی ویل درسته، گفن 

  !دیگه داده نشون واکنش رسی    ع

 

ی میل  را شمیم هایصحبت که داشت شدیدی و عجین 

 .نکند قبول

 

ی حال هر به خب _ نیم قبول که معلومه عموشم، دخی 

  !بندازن متلک بهم کنه

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _ ای یهمه برای یعن  ی جوریاین فامیلش دخی  ب  یم غی 

 شه؟

 

 که ماهه چند بهش من حال هر به !نه که معلومه _

 .شدم نزدیک

 .همکاریم دوستیم، هم با

 باهاش اصال فامیل یبقیه مگه !ارتباطتیم در روز هر

 زنن؟یم حرف

 .ترهحساس روم پس ترم،صمییم باهاش من

 و فامیل کدوم واقعا .دارم بهش رو حس همت  ی منم

ی   گرفته؟ ودستم و داشته وهوام محکم قدراین دوسن 

 مونده، باال تنها و داره درد احتماال دونمیم که االن همت  ی

ه آروم دلم ی خودم نمیگی  م خیالب   .بخوابم بگی 

 

 .نکرد ارصار نظرش روی دیگر شمیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی جزئیات  داشت احتمال و نداشت شانیرابطه از دقیف 

 .باشد لوا با حق

 

؟ رس بهش بری کنم، رسگرمشون خواییم _   بزب 

 

ی اما کرد، فکر شمیم پیشنهاد به کیم  .داد تکان رس ناراض 

 

 ...نداره فایده طوریاین _

 

 :کرد زمزمه لب زیر و کشید آیه

 

 اگه ...باشم رسش باال امشب شدیم جوری یه کاش _

؟ شه بد حالش  چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۴۱۲پارت#

 

 

 :گفت مکث با شمیم

 

  ...دارم ایایده یه _

 

 :داد ادامه کرد، نگاهش منتظر که لوا

 

 بهت جمع توی ماموریت، رهیم داره امشب فرهاد _

ییم قبول هم تو و پیشم بیای امشب دمیم پیشنهاد  کن 

، یخونه برو جاش ویل   طوره؟چه راستت  

 

ی یایده .کرد فکر شمیم پیشنهاد به چندلحظه  به خوب 

 .رسیدیم نظر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _
 
؟یم کارو این واقعا   کن 

 

  !ها دوستیم مثال معلومه، خب _

 

 .بوسید محکم را شمیم یگونه و خندید خوشحایل از

ون به و شدند بلند جا از  .رفتند اتاق از بی 

 

ی شد مجبور لوا  چرا دانستنیم و بنشیند کنارشان ساعن 

 .داشت دلشوره

 :نوشت راستت  ی برای

 

؟ »   «خوب 

 

ی چه هر اما ی کرد، صی   .نشنید جواب 

 .شد حالش متوجه کرد، که نگاه شمیم به مشوش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت برسد، همه گوش به که بلندی نسبتا صدای با

 

ی _   من؟ پیش میای امشب لوا، راسن 

 .رهیم رس محوصله تنهام ماموریت رهیم داره فرهاد

 

ه مادربزرگش و پدربزرگ به و زد لبخندی لوا  .شد خی 

 

 :گفت او جای نوردخت مامان

 

  ما؟ پیش آینیم خودت چرا خب _

 .باشیم هم کنار همه

 

 .بود نکرده فکر کار جای این به

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رس راستت  ی به باید شده طور هر او .شد مشت دستانش

ی زدیم  .کند فرار بود الزم اگر حن 

 

 .نکرد گم را پایش و دست شمیم او، برخالف

 

 .ترسناکه ویل باحاله خییل کردم، دانلود رسیال یه آخه _

 ببینیم راحت تلوزیون با کنم وصل گفتم

 .کنهیم اذیت رو شما صداش و رس

ی بیاد، لوا اگه کنم فکر   ...باشه بهی 

 

ی با نوردخت  .کردیم نگاهشان نارضاین 

ها دادیم ترجیح  این نداد اجازه ایرج اما باشند کنارش دخی 

 .بیاید کش بحث

 

  داری؟ چیکارشون باشن، خوش بذار _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

مرد یه کنار بگن رک نمیشه روشون دیگه زن و پی   پی 

 !بشیم متوجه باید که خودمون گذرهنیم خوش بهشون

م، برو  .باش راحت دخی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۱۳پارت#

 

 

ی نفس ی و کشید راحن   آماده فرهاد تا ماند منتظر مدب 

 .کند اشبدرقه شمیم و شده

 متوجه و زد رس شانکاری اینستاگرام پیچ به مدت، آن در

یان از نفر دو سفارش شد  از و رسیده دستشان به مشی 

 .بودند کرده رضایت ابراز ها،لباس باالی کیفیت

 

 استوری چتشان یصفحه از تا گرفت اجازه هاآن از

 .بگذارد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بود امیدوار  .کنند جذب جدیدی هایمشی 

 امیدوار و فرستاد تبلیغ درخواست هم دیگر بالگر چند به

 .آورد دست به بازده پر تبلیغ یک بتواند بود

 

 .بست را در و رفت اتاقش داخل

 .ماند منتظر و گرفت را آرتا یشماره

 

 الو؟ _

 

؟ داداش، سالم _ ی خوب  م نشد قرار مگه آخه؟ کجاب   خی 

؟ ینیم کن 
 

 شم؟یم نگرانت گ

 

 .رفت یادم کال ببخشید سالم، _

ی اصال  دیگه نرفت پیش خواستم،یم که جوریاون هیچ 

 .نبود تو به حواسم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :پرسید نگران و نشست تخت روی

 

ی _  نکردین؟ که دعوا زدی؟ حرف باهاش مگه؟ شد چ 

 

 ...لوا ویل نشد کشیده جنجالم و جار به زدم، حرف آره _

 

 .بود ناامید و خسته صدایش

 

 .نداره ایفایده هیچ بابا، با کردن صحبت _

،یم لقد کل داری انگار ی قدر همون کن    !فایدهب 

ی من کردنیم توجه اصال ی و گمیم چ   فقط خوامیم چ 

 .زدیم وخودش حرف

 .کردم حجت اتمام باهاش که شد این خوبیش

ی من گفتم ام بهش اینکه با و رمیم وخودم مسی   احی 

  !خونه گردمبرنیم ویل میذارم،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟یم راست _
 
  گ

 

 .مآینده برای کشمیم دارم نقشه هزارتا من !معلومه _

م وام بتونمم اگه کنم، جمع پول خوامیم  کم خودم و بگی 

 .بشم مستقل کم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۱۴پارت#

 

ون زدم که ماشت  ی نمایشگاه از  خوردم، مشت کیل انگار بی 

ی
 
 .نبود خوش حالم واقعا

 تعقیبم که بفرسته وشاگرداش داشت امکان طرفم یه از

  !کت  ی

 تا رفتم بیخودی هایکوچه و خیابون و پیچیدم کیل دیگه

 .نره لو راستت  ی یخونه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت تحست  ی با

 

 .پس کردی وجاشهمه فکر آفرین، _

 

 اون برای نه شه دردرس خودم برای خوامیم نه مجبورم، _

 .کرده کمکم که بیچاره

؟ چه تو ...بیخیال   خی 

 

ایط آن در دادیم ترجیح  بود، ریخته هم به برادرش که رسر

ی تصادف از  راستت  ی غیبت که همت  ی اما نکند صحبن 

ی  پس فهمیدیم را چی  یهمه و زدیم زنگ او به شد،یم طوالب 

ی  .بشنود خودش زبان از حداقل که بود بهی 

 اما کند تعریف را ماجرا احتیاط با و کم کم بود بلد او

 .بود متنفر حاشیه از او، برعکس راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اتفاقات از ممکن حالت ترینمستقیم و بدترین به احتماال

 .گفتیم آرتا برای

 

  داری؟ وصدام لوا؟ الو _

 

ون فکر از تا داد تکان رسی  .بیاید بی 

 

 .دارم داداش، آره _

  !بود خوب خییل وکیل، پیش رفتیم هم ما

 

وع برایش روز مثبت نکات از  تصادف و کرد تعریف به رسر

ی بسیار را  .خواند جزب 

 

  جدی؟ کردین دعوا شه،نیم باورم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !گذاشته رسش به رس خواهرش کردیم خیال هنوز

 

  !گمیم راست خودم جون نباشه، خودت جون به _

ی نزدش، کم هم راستت  ی طفلک  هم محکم واقعا بت  ی یعن 

ی من، به خوردیم مشتاش از ییک اگه مثال .زد
 
ی قطعا  هوشب 

نیم حس دردو اصال چرا دونمنیم یارو اون ویل !شدمیم

  !کرد

، جون به افتاد یهو ی دیگه نفهمیدم منم راستت    ...شد چ 

 .رسش تو زدم

 

 .باشد متاسف یا بخندد وضع آن به دانستنیم آرتا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۱۵پارت#

 

 ندیدی؟ که آسیب االن؟ طورهچه حالتون _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .راحت خیالت خوبم، من _

 به خورده، مشت چندتا چون ویل راهه به رو هم راستت  ی

 .احتماال شهیم بادمجون همرنگ صورتش زودی

 

ی به  .نشود نگران آرتا تا گفت شوچ 

 

 .خودشه یخونه تو جاست،همت  ی االن _

 .بزنم رس بهش بتونم باشه پیشم گفتم

ی امشب  .خالصه تنهاب 

 

؟ بود کاری چه آخه _ ییم دخی   خودم .جاهمت  ی بیاد ذاشن 

  !دیگه بود بهش حواسم

ییم که هم تو
 
 .نیست مهیم چی  ی خییل گ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بدهد او به ایکنندهقانع جواب توانستنیم

ی خسته تو بوده ممکن کهاین ی و بایسر  او از خوب نتواب 

، مراقبت ی کن   در آمدنیم دلش اصل در بود بهانه بیشی 

د فاصله او از وضعیت آن  .بگی 

 

ی حاال دیگه، نزن غر _  حواسم شهنیم کم ازم که چی  

  ...هست بهش

 

؟ رس بهش خواییم چجوری _   بزب 

  !شه؟نیم آمدت و رفت متوجه کش

 

  !شده حل نباش، قضیه این نگران تو _

 

 نهایت در و داشت ادامه صحبتشان دیگر دقیقه چند

، از بعد را تماس  .کرد قطع خداحافیط 

ی به  !بود گذشته خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .فرستاد برایش جدیدی پیام شمیم لحظه، همان

 

، موقع هر رفت، فرهاد عزیزم »  پیش برو خواسن 

  «راستت  ی

 

 .پرید جا از و زد لبخندی

 :داد جواب رسی    ع

 

ی »
 
ان ومحبتت بتونم امیدوارم مریس، واقعا  «کنم جی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۱۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی صدای با خانه، از شدن خارج حت  ی
 
ی بلندی، نسبتا  خی 

 .رساند مادربزرگش و پدربزرگ گوش به را رفتنش

 

 .ایستاد در پشت و رفت باال هاپله از عجله با

د را در زنگ ی اما ماند منتظر و فرسر  .نشنید جواب 

  بود؟ برده خوابش نکند

 هم رس پشت هم دیگر بار چند و کرد پاآن و پا این کیم

 .زد زنگ

 

چهره دیدن با که بود غرولند یآماده و شد باز در باالخره

، ی  .ماسید دهانش در حرف راستت  

 

 .بود کرده عرق صورتش و پریده رنگش

 .شود وارد لوا تا کشید کنار درهم هایاخم با

 

 .رفتیم راه کندی به و نبود محکم همیشه مثل هایشقدم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی اگه _ ی باشم، خودم حال به گذاشن  ییم چ 
 
 ببت  ی باز؟ گ

ییم آخرش ی کاری یه توب  ی پیش بفهمن همه کن    !من 

 

ی به توجیه  :گفت و نکرد اشنارضاین 

 

س _   شدی؟ اینجوری چرا تو فهمه،نیم کش نی 

 

 روی را خود و رفت خوابش اتاق سمت به کالفه راستت  ی

 .انداخت تخت

 

 جوری؟چه _

 

  آره؟ !شده بدتر حالت انگار _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت لب زیر و بست درد پر را چشمانش

 

  !خوبم _

 

 .کرد نگاهش وسواس با و کشید جلوتر را خود

 

ی بریم بیا _   ...دکی 

 

ی نچ تنها راستت  ی پاسخ  .بود ضعیف 

ی روی دست  بدنش باالی حرارت از و گذاشت اشپیشاب 

 .کرد تعجب

 

  !داری تب _

 

 .دانستیم خودش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟ _ ؟ قدرچه ببت  ی راستت     دایع 

 

 .کرد لمس را دستانش باراین

 

 .دیگه تبه یه شم،یم خوب _

  !که نداره بازی کویل

 

 خود سالمت به نسبت بتواند قدرآن کش شدنیم باورش

ی  .باشد خیالب 

ی که او یشب و روزها چه نداشت خی  ی در هاب   و نوجواب 

ی ی به راستت  ی جواب   .بود گذشته تنهاب 

ی   !خودش و بود خودش فقط اوقات اکی 

د پایت  ی و باال داشتنش تب خاطر به بود کش نه  نه و بی 

 .دادیم دستش قرص کش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی «شمیم خوب » گفتیم اگر
 
 .دادنیم شعار رصفا

ی .بود همت  ی باورش  مراقبت کیم با هابیماری و دردها اکی 

 .شدندیم خوب خودشان

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۱۷پارت#

 

 

ی به را او زور به توانستنیم لوا د دکی   .بی 

 نرم که بود آن از تردندهیک راستت  ی و رسیدنیم زورش

 .شود پیاده شیطان خر از و شده

 

ی نفس  .گشت چاره راه فکر و کشید عمیف 

 .آوردیم پایت  ی را تبش باید حداقل

ون اتاق از  .گشت تمی  ی دستمال دنبال و رفت بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  .برگشت اتاق به شتابزده و کرد ولرم آب از پر را ظرف 

ی روی و کرد خیس را دستمال  .گذاشت راستت  ی داغ پیشاب 

 اجازه لوا که بزند پس را دستمال داشت قصد و کرد لرزی

 .نداد

 

ی کن، تحمل _  بند خودم وتبت حداقل نمیای، که دکی 

 .بیارم

 

ی نه اض   توانستیم این و گشود را چشمانش نه و کرد اعی 

 .بیاید حساب به شده صادر یاجازه نویع

 

 .داشت وجدان عذاب لوا

 .آمدنیم در حال این به راستت  ی نبود، او خاطر به اگر

  بود؟ دردرس باعث همیشه پرس این برای چرا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و چالند را آن کیم و کرد خیس را دستمال دیگر باریک

 .گذاشت راستت  ی گردن رو را آن بار این

 

ی اما بودند درهم هایشاخم  .نکرد مخالفن 

  چه؟ آمدیم رسش به بدتری بالی اگر

ی اگر  محکم رسش و دادیم هلش التی مرد آن ناکرده خداب 

ی به   کرد؟یم برخورد جاب 

 

 .کشید راستت  ی دستان روی را دستمال

ی  داشته قمه یا چاقو خود همراه مرد داشت امکان حن 

  !باشد

ی تصور از  با و لرزید ببیند، راستت  ی بود ممکن که آسین 

ی  .کرد نگاهش نگراب 

 دنیای توانستنیم و خواستنیم و بود شده اشوابسته

 .کند خیال را راستت  ی بدون
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ت به تردید با  .کرد نگاه تنش تیرسر

ی  تررسی    ع تا کند پاشویه کیم هم را کمرش و سینه بود بهی 

د نتیجه  .بگی 

 

؟ _   راستت  

 

 :گفت باز و رفت جلوتر ناچار به نداد، که را جوابش

 

  شنوی؟یم وصدام راستت  ی _

 

ی آرایم، صدای با  .آورد در «هوم » شبیه جواب 

ی حد به اشهوشیاری یم بدتر هرلحظه، انگار و نبود کاف 

 .شد

 

ت  .داد باال گردن نزدیک تا را تیرسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پوست به توجهش لحظه، آن در چرا دانستنیم

نگ   !بود شده جلب راستت  ی تن خورسر

 

 .داد فحش لب زیر خودش به و کرد اخیم

 ناف پایت  ی تا گردن از را آن بار این و کرد خیس را دستمال

 .کشید شلوار کش نزدیک و

 را شکم و سینه قفسه کل طوری به بارها و بارها را کار این

 .داد ادامه باشد، داده پاشویه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۱۸پارت#

 

 !شکمت سمت بچرخ راستت  ی _

 

 .برود کمرش رساغ حاال که بود این قصدش

ی به و کرد ریزی غرولند راستت  ی  .داد تکان را خودش سخن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بعید و آمدیم هم خوابش انگار شدنش، بیمار بر عالوه

ی نبود  .باشد قرص تاثی 

 

 .رفت هم پاها رساغ و داد ادامه را پاشویه

نیم رویش خودش را ییک این .نداشت شلوارش به کاری

  ...اصال شد

د باال کیم شلوار زیر از را دستمال کرد سیع فقط  و بی 

 .کند مرطوب را پاهایش ساق

 

 .بود شده خسته و کرده عرق زیاد فعالیت از هم خودش

ی روی دست دیگر باریک ی و گذاشت اشپیشاب   وقن 

ی اولیه گرمای از شد متوجه  .زد لبخند نیست، خی 

 

  ...نه یا دهد ادامه را پاشویه باید دانستنیم

 باریک و کرده عوض را دستمال و آب گرفت تصمیم

 .شود قطع کامل راستت  ی تب تا کند تکرار کار این دیگر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 کنار را جدید دستمال و آب ظرف و کرد را کار همت  ی

 .گذاشت تخت

 باریک باید و بود رفته خواب به شکمش روی راستت  ی

 ایفایده زد، صدایش هرچه اما چرخیدیم پشت به دیگر

ی و نداشت  .نگرفت جواب 

 

  ...شاید بچرخاند؟ را او توانستیم خودش

 اما زد زور توان تمام با و گذاشت طرفش دو دست

ی راستت  ی ی یک یاندازه به حن  ی سانن   نخورده تکان هم می 

  !بود

 

ت با  .زد نفس نفس و رفت عقب حی 

ی داشت، امکان طورچه  کم زورش قدرهمت  ی واقعا یعن 

  بود؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پشت از را دستانش کرد سیع .کرد امتحان دیگر باریک

وع بعد و برساند بهم راستت  ی تن  .کرد زدن زور به رسر

 .بود شده رسخ اشچهره

 

، همان در  .نشست بازویش روی راستت  ی دست یکباره حت  

ت و ترس با  که بکشد عقب را خود داشت قصد حی 

 هل خود سمت به را او و چرخید سمتش به کامل راستت  ی

  !داد

 

 .افتاد تخت روی بعد و راستت  ی روی ابتدا بعد ای ثانیه

 :گفت و زد ایخفه جیغ

 

  شدی؟ زده جن چته؟ ...خدا یا _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و زدیم قرمزی به تب، خاطر به راستت  ی چشمان سفیدی

 به ترترسناک چی  یهمه کبود، و کرده ورم صورت آن با

 .رسیدیم نظر

 

  کرد؟یم عمل جن ضد که بود آیه کدوم اون وای _

 

؟یم غلیط چه داری تو؟ یا مزدهجن من _   کن 

 

ی چه در که نبود حواسشان کدامهیچ  دیگریک با وضعین 

  کردندیم صحبت

 

یم کلکل و کشیده دراز تخت یک روی هم کنار واقع در

 .کردند

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۱۹پارت#

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 پاشویه توسینه و رس که بچرخونمت خواستمیم من _

  !نخوردی تکون کردم هرکار ویل کنم

 

 التهاب بدنش اما بود نشده خوب کامال هنوز راستت  ی

 .نداشت را اولیه

 تقریبا یباالتنه متوجه و انداخت خود وضعیت به نگایه

 .شد اشبرهنه

ت  :پرسید تعجب با و کشید پایت  ی را تیرسر

 

  کردی؟ لخت ومن چرا تو _

 

 .نشست تخت روی و شد بلند لوا

 

  !دیگه کردمیم پاشویه داشتم خب ...وا _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دیگه نیست الزم شدم، خوب _

 

 :گفت لب زیر و رفت غرهچشم

 

 ...آقا تشکرشه جای درک، به اصال _

 

د فاصله تخت از داشت قصد  راستت  ی که شود دور و بگی 

 .گرفت را دستش باز

 

 :غرید بداخالق

 

 تجاوز تهمت وقت یه تا دورتر برم خوامیم چیه؟ دیگه _

  !نزدی بهم

 

 !مریس _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ه هم به کالیم، هیچ شدن بدل و رد بدون لحظه، چند  خی 

 .شدند

ی خود به که بود لوا این آخر، در  .گرفت فاصله و داد تکاب 

 

 :داد جواب آرام و ایستاده تخت نزدیک

 

 ...کنمیم خواهش _

 

 .بود سنگت  ی بینشان جو

 :گفت و زد ایرسفهتک

 

م وظرف و دستمال این من _  ...پس بی 

 

 .کل در نداری هم وابزارش تو _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .شد متوقف راستت  ی صدای با که بود در نزدیک

 :پرسید نشد، منظورش متوجه چون و چرخید سمتش به

 

 !چیو؟ ابزار _

 

 :داد جواب نیشخند با راستت  ی

 

  !دیگه وکردن تجاوز _

 

 .بیوفتد اشدوهزاری تا کشید طول لحظه چند

 .شدند گرد ایبامزه طرز به چشمانش

 

ی _  !ادبب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۲۰پارت#

 

ی به
 

ی شدن دور و دستپاچیک  خندیدن حال در لوا، ناگهاب 

 .خورد زنگ موبایلش که بود

ی .انداخت آن به نگایه  .بود خط پشت مرتض 

یم تماس ساعت چند این در که بود ششیم بار شاید

 .گرفت

 

  !خوبم _

 

  کو؟ سالمت کوفت، _

 

من دهن که تو نه زنهیم زنگ بار یه که اونییه برای سالم _

  !کردی رسویس و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 همت  ی بود؟ کردن دعوا وقت چه آخه .نگرانتم بیشعور_

 نیستیم؟ تهران ما که امروز

ه این  .هواست به رس که هم دخی 

، تنها خونه تو انداخت آورد رو تو  وقت اون بموب 

  !پدربزرگشه و مادربزرگ پیش خودش

  ...باشه پیشت ییک داداشش، پیش رسوندنتیم حداقل

 

 !پیشم اومده خودش نیستم، تنها _

 

؟ _
 
  رو؟ اونا پیچونده طوریچه واقعا

 

 :گفت و خاراند را رسش

 

 .نگفت دونم،نیم _

  !دیگه کارت رد برو
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی طرف از فحش چند با تماس  .شد قطع مرتض 

 .شد بلند تخت از آرایم به و داد تکان رسی

اهنش  .داشت بدی احساس و بود برداشته نمد پی 

ی  .بود شده خیس هم شلوارش حن 

 

 :کرد غرولند لب زیر

 

ی چه نیست معلوم  .آورده رسم بالب 

ی که لوا غیبت و کرد عوض را هایشلباس  شد، طوالب 

 .برود رساغش گرفت تصمیم

 

، در را او  .یافت مبل روی نشسته نشمت  

ی
 
ه نامعلوم اینقطه به و بود فکر غرق ظاهرا   ...خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _   شده؟ چی  

 

 .کرد نگاه راستت  ی به و گرفت باال را رسش

 

 ...نه _

 

 .بود نکرده باورش را حرفش .نشست کنارش

 

ی به _ ؟یم فکر چ   !کن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۲۱پارت#

 

ی را راستت  ی خواستنیم  بکند، اشفکری هایدغدغه درگی 

ی
 
 .نبود خوب هم چندان حالش که خصوصا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _
 
 .نیست مهیم چی  ی واقعا

 

ییم نباشه، مهمم _  .بگیش توب 

 

 :گفت تردید با و کرد تر را لبش زبان، با

 

ی رو اهورا اگه _ ی بعدشم و کت  ی دستگی   کجا از زندان، حن 

ی معلوم  رسوقتم؟ نیاد دوباره شد، آزاد که وقن 

ی
 
  !میشه هم ترحرض زیاد، احتمال بعدش که خصوصا

 

  !کنه کاری همچت  ی بخواد دونمیم بعید من _

 کرده فکر که اینه برای گفته، زیاد زور بهت االن تا اگه

 .نداری رو کش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ویل _ ی حن  ی وقن    !شد پیداش دوباره بازم وقتش، رس رفن 

 

ی یرابطه یه باهات من کرد فکر بازم چون آره، _  پنهوب 

ی و دارم ی حن   .برداشت خیانت توهم و فاز بیشی 

ی اما  یهمه که وکییل و پشتته که ببینه رو برادرت وقن 

 چه شهیم متوجه تازه کنه،یم رو شواضافه غلطای

 .کرده اشتبایه

 

 .باشه نداشته فایده کارا این یهمه ترسمیم دونم،نیم _

 

 دانستنیم و بود لوا چشمان در کرده النه ترس متوجه

 .کند آرامش طورچه

 

ی برات ذارمنیم من _  .نباش نگران !بیوفته اتفاف 

ی کرده، لج فقط پرسه این  پرسه تو دور قدراین ببینه وقن 

  !کنهیم فرار و کولش رو ذارهیم ودمش داره، دردرس زدن،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .انداخت او به سلفییه اندر عاقل نگاه لوا

 

ی اهل که قدرمچه _   !دعواب 

 

 در که درد و گذاشت اشکرده ورم یگونه روی دست

 .گفت لب زیر آخ پیچید، جانش

 

 کتک نداشته سابقه وگرنه رفت، در دستم از ییک این _

ی همیشه !بخورم  .بودم من زده که اوب 

؟یم نگاه جوریاین چرا  شه؟نیم باورت کن 

 

 .باشد دعوا اهل آمدنیم راستت  ی به

 

 کردی، دعوا دوبار عمرت کل تو زنمیم حدس من _

  !امروز همت  ی که هم یکیش بوده، اهورا با یکیش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  ...نیست طوراین اصال _

 

 .آمد در صدا به خانه زنگ که بود صحبتش میان

 

؟ کیه _   یعن 

 

ی همچون ترس، با لوا  .پرید جا از فی 

 

 !بابامه؟ نکنه _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۲۲پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دومش بار که من یخونه دم میاد حاال تا گ از بابات _

  باشه؟

 

 .نشد کم وحشتش شدت از وجود، این با

 .شود بلند کرد کمک و گرفت را راستت  ی دست

 

  ...کیه ببت  ی برو _

 

ییم چشیم از هم خودت که واین _ ی توب   !ببین 

 

ی اگه .تونمنیم نه، _
 
 .زنمیم سکته باشه، بابام واقعا

 

 به ایآهسته هایقدم با و داد تکان افسوس با را رسش

 .برداشت گام در سمت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دانستیم بعید باشد؟ در پشت لوا پدر واقعا بود ممکن

ش حضور متوجه طورچه آخر  !بود؟ شده دخی 

 

ون به نگایه چشیم از  .انداخت بی 

 :گفت آرایم صدای با .بود درست حدس

 

ه این _  .ستدخی 

 

ه» از راستت  ی منظور که نشد متوجه لوا  و کیست «دخی 

 بود، شدن باز حال در که دری به را چشمانش سوایل

 .دوخت

 

  ...الیه دستش بشکنه ...بده مرگم خدا _

 

ی شمیم،  و باعث به و ایستاده راستت  ی مقابل دست به سین 

ی اه و بد صورتش هایکبودی و ورم باب   .گفتیم بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی نفس  .رفت سمتش و کشید راحن 

 

، دیگه نفرین چهارتا تو، بیا حاال _ ، که خودش بکن   هیچ 

ی یه خاندانش کل   !کنم فکر میاد رسشون بالب 

 

 راستت  ی یخانه به گرفت تصمیم که این از بعد شمیم

ی بیاید،  .شد دستپاچه حساب 

ی چه دانستنیم  .داشت خواهد او با واکنشر

ی بودش، دیده چندبار که طورهمان  کرد؟یم محیلب 

یم کرد،یم فکر مادرشوهرش هایصحبت به که کیم هنوز

سد راستت  ی از توانست  خود به دیگر ایلحظه در و بی 

 فراری برای دلییل هیچ لوا، یگفته طبق که دادیم دلداری

 .نداشت وجود او از بودن

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۴۲۳پارت#

 

 که درد شما؟ خوبید .کنم سالم رفت یادم ببخشید _

  !آوردم شام ندارید؟

 

 نتوانست پیچید، صورتش در که دردی وجود با راستت  ی

د را لبخندش جلوی  .بگی 

  بود؟ ترسناک قدرآن واقعا

 

 .اومدید خوش سالم، _

 !داخل بفرمایید

 

ی لوا  :پرسید و گرفت دستش از را سین 

 

ی _   حاال؟ آوردی چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 دیدم دیده، آسیب صورتشون بودی گفته چون واال _

ی ه نباشه جویدب    ...بهی 

 

 .کرد باز را قابلمه در لوا

 

ی بوی چه جوئه؟ سوپ _  .میده خوب 

  !بادمجون کشک جون اخ چیه؟ ییک این

ی داری ایسلیقه چه وای، ...کردی تزئت  ی قشنگ چه  .خداب 

 .ریزهیم برگام دفعه، هر من

 

 .خندید آرام شمیم

 .نه یا دارید دوست شونومزه ببینید باید حاال _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .خورمیم شه،یم دورهیم که همیشه وپختت دست من _

  !عالیه

 .شده العاده فوق معلومه بوش از که هم اینا

  !شیطون کردی آماده رسی    ع چه نکنه، درد دستت

 

ی خییل خودم کنم،یم خواهش _  دوست وکردن آشی  

 .افتاده راه دستم همت  ی خاطر به دارم

 

 :گفت و کرد مکث لحظه چند

 

 .بیاد خوشتون امیدوارم .برم دیگه من خب _

 

 :پرسید تعجب با لوا

 

ی کجا؟ وا، _ و دارم کن صی   .دیگه چینمیم می  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 را راستت  ی حضورش با داشت امکان که رسید نظرش به

 .کند معذب

 .نشود مزاحمشان و باشند راحت داشت دوست

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۲۴پارت#

 

 

 .باالست غذام من دیگه، نه _

ه برم خودتونه، سهم  .بهی 

 

 :گفت و ایستاد مقابلش راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دور بمونید جا همت  ی بخورید؟ شام تنها خوایدیم چرا _

 .باشیم هم

 

احت به احتیاج شما آخه نه، _  به خوامنیم ...دارید اسی 

 .بشید معذب من خاطر

 

  !بمونید خوبه، حالم _

 

 او رس تکان با که چرخاند لوا سمت به رس تردید با شمیم

 .شد مواجه

 

 .بودند شده جمع می  ی دور بعد، چندلحظه

 

منده و خانم خییل شمیم _  دیگه که پختش دست از .هی 

  ...نگم

 .خودت فهیمیم بخوری، کمیه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی پشیمون بعدش کنم فکر  پخت دست از که این از بشر

 .کردی تعریف من

 

 کردِنی تمجید از وقتهیچ من بگوید خواستیم راستت  ی

 .شد ساکت اما شوم،نیم پشیمان تو،

 

 .شد هولیک هول ...دیگه ببخشید _

 

 .کردنیم درک را شمیم رفتار

 

 ایوظیفه هیچ شما کنید؟یم خوایه معذرت چرا _

ی ما برای نداشتید  .کنید آماده چی  

 .میاد محتبتتون و لطف از هم همت  ی

 طعمشون مطمئنم و خوبه خییل که هم بوشون و ظاهر

ی کاری شدیم مگه کوتاه تایم این تو .طورههمت  ی هم  بیشی 

 داد؟ انجام کردی، شما که چهاون از
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 عادت صحبتش در تعارفات دست این به معموال شمیم

 .بود کرده

ی
 
ی با خصوصا  کرد، که فکر اما داشت رودوایش که کساب 

ی را راستت  ی صحبت
ا
ی کامل  .دید منطف 

، شخصیت برایش  .بود شده جالب راستت  

ی هرلحظه، ی او به نسبت ترسش حس قبل از بیشی   کمی 

 .گرفتیم تحست  ی را آن جای و شده

 

مانه صورت به ی با و محی   هم برنخورد، او به که لحن 

 ...تعریف هم و بود کرده نقدش

 

،  .کرد مزه را سوپ از کیم راستت  

 

 .ممنون ست،خوشمزه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی راستت  ی رسیدنیم نظر به او، برخالف
 
 روی از رصفا

 .باشد کرده تشکر تعارف،

 !بود آمده خوشش واقعا

 

وع هم لوا  :گفت و کرد خوردن به رسر

 

ی کمیه سوپ خوامیم .عالیه اوف، _  .بخورم بیشی 

ی امیدوارم  وگرنه بادمجون کشک رسوقت نرم و شم سی 

 ...رهیم فنا به رژیمم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۲۵پارت#

 

،  بش و خوش شمیم با کردیم سیع حالش رغمعیل راستت  

 .نباشد معذب تا کند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یم پاسخ حوصله با را هایشسوال و کردیم صحبت او با

 .داد

 

 .داشت خود کار این برای زیادی دلیل

ی از  که شد متوجه بود، شده صمییم آرتا و لوا با وقن 

 ترسناک کرد،یم خیال که شدت آن به هاآدم با ارتباط

 .نیست

 ابتدا در بود، شده بزرگ بدی وضعیت در هاسال اگر

ی هیچ که بود خودش بعد و نادان ترهایبزرگ مقرص  تالیسر

ا برای  .نکرد خود کردن می 

 .پذیرفت را شدنش طرد دور از فقط و نجنگید

ی  به پا نه وقتهیچ که کش .ترسیدیم او از شمیم حن 

 صحبت او با کلمه چند از بیش نه و گذاشته اشخانه

 !بود کرده

 چهآن را، اشواقیع خود کردیم سیع اگر داشت اشکایل

ی نه و بود همیشه ی حن  ، شخصین   داد؟یم نشان او به بهی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی از  .بود شده شوکه کامال شمیم دیگر، طرف 

، که شدیم متوجه حاال ی راستت    سیع لوا که بود هماب 

ی از که پرسی آن نه دهد، توضیح او به داشت  عروس وقن 

  !گفتندیم او یدرباره بود، شده رهنما یخانواده

، آدم یک .بودند ساخته هیوال او از  خور،نزول قاچاقچ 

باز   ...دخی 

،هم باریک با  از را اتهامات این تمام توانستنیم صحبن 

ا او باز اگر اما کند می   حس هیچ او نگاه از چرا بود، دخی 

  کرد؟نیم دریافت بدی

 

، به توانستندیم هازن  روی را فرد یک جنش نگاه راحن 

 راستت  ی از ساعت، یک این در و دهند تشخیص خود

 .بود دیده نجابت فقط

ی که خودش، روی تنها نه  را رفتار همت  ی هم لوا با حن 

 .داشت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بزرگ آن در که ایخانواده و تربیت نوع یواسطه به لوا،

ی کل طور به شد، ی و روکم دخی   مقابل اما بود خجالن 

ی به راستت  ی  .کردیم رفتار راحن 

ی خندید،یم دغدغه بدون ی و کردیم شوچ   به رس حن 

 .گذاشتیم رسشان

 

یحرف تمام اگر  از اشتباه بودند، زده او یدرباره که هاب 

ی آمد،یم در آب  او حق در ظلیم چه خانواده، این یعن 

ان امکان آیا بودند؟ کرده   داشت؟ وجود جی 

 و کجا هاآن اما بود سال و سنهم آرتا و فرهاد با تقریبا

 ...کجا او

 شده، بزرگ مادر، و پدر بدون کودگ، از که این از جدا

 .نکرده تا خوب او با هم کسهیچ

ی حاال  .بفهمد را او رفتارهای دلیل توانستیم بهی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۴۲۶پارت#

 

ی  یخانه به و کرد ترک را هاآن جمع شمیم بعد، مدب 

 .برگشت خودش

 

 :گفت و انداخت نگایه لوا، آلودخواب چشمان به راستت  ی

 

 .بخواب برو _

 

ی و مالید را صورتش  حت  ی همان در اما کشید خمیازه ارادهب 

 :داد جواب

 

  !باشم مراقبت خوامیم آد،نیم خوابم نه، _

 

 خواب به خودش دیگر، یلحظه چند که نداشت شک

 .نزد چانه و چک پس رفت خواهد فرو
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 بارهیک درد، از تا خورد دیگری مسکن و رفت اتاقش به

 .نشود بیدار

 مزاحم، مگش مثل واقع در اما کمک، قصد به لوا،

 پتو رویش داشت ارصار حاال و چرخیدیم دورش بیخودی

 .بندازد

 

 .نبود هم مهربان چندان لحنش اما نکند، پرخاش کرد سیع

 

ی رو کارا این نیست الزم !تونمیم خودم _  .بکن 

ت بده، حالم کردم حس اگه  خوبه؟ کنم،یم خی 

 

 .بود کرده عادت راستت  ی دمدیم حاالتی این به اما لوا

 .خوردبرنیم بهش زود اول، روزهای مثل دیگر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از انرژی تا کنم کمکت خوامیم ویل بلدی، دونمیم _

 .همت  ی ندی، دست

 ...دیگه نزن غر االنم

 

 یفاصله در کنارش بود، باخته دل او به که شخض همان

ی چند یسانن   .انداختیم پتو رویش و نشسته می 

ی روی دست بار،یک ثانیه هرچند  تا گذاشتیم اشپیشاب 

 تا کردیم کار خودش با باید طورچه و کند چک را حالش

  بماند؟ خوددار

ی یا طاقت کم و بود عجول او
 
ی موقعیت در واقعا  سخن 

ی   بود؟ افتاده گی 

 

 نوازش را لوا داشت دوست .خواستیم جسارت دلش

ی بدون هم آن کند   !راحت خیال با ...ترس یا نگراب 

 جز به جز ببوسدش کند، بویش خواستیم دلش

 ...توانستنیم اما کند لمس را صورتش
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .شدیم راستت  ی چشمان غم متوجه لوا،

ی از فهمیدیم حتما بود، هم دیگری کس هر یم درد چی  

 .کجاست مشکل دانستنیم دقیق اما کشد

 

ی کرد سیع  .بکشد حرف او از مستقیم غی 

 .رسید ذهنش به ایایده بعد و کرد فکر کیم

 

ییم اگه _ ی جادو چراغ غول به وآرزوت یه فقط تونسن 
 

 بیک

ی آرزوت کنه، برآورده اونم و   بود؟ چ 

 

 طاقت که آمدیم خوابش قدرآن .کشید خمیازه دوباره

 .رفت پایت  ی تخت روی از و نیاورد

ی را رسش و داد تکیه تخت کنار دیوار به  دستان کنار جاب 

 .گذاشت راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...دیگه بده جواب _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴۶پارت#

 

ی نفس راستت  ی  :گفت و کشید عمیف 

 

  طور؟چه _

 

 .نیست مهم چندان برایش کرد تظاهر و انداخت باال شانه

 

 بگم؟ اول من خواییم اصال ...بابا طوریهمت  ی _

 

 .بود چه اشخواسته ترینمهم بداند بود جالب برایش
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  ...بگو _

 

 .داشت همراه به هم غم از مخلویط لوا، لبخند

 

 سیع زودتر خییل تا برگرده عقب به زمان کردمیم آرزو _

 .بشم آشنا باهات کردمیم

 پای بنابراین و طورینچه خوبا آدم فهمیدمیم موقعاون

 .شدنیم باز زندگیم به وقتهیچ اهورا،

 

 :داد ادامه خوابالودی صدای با مکث، لحظه چند از بعد

 

 .توئه نوبت _

 

  ...من _
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 زنده مادرش و پدر کهاین بود؟ چه اشخواسته ترینمهم

  شوند؟

 عوض خودش به نسبت را ساختمان این هایآدم دیدگاه

  کند؟

ی هیچ آن در که بیخودی یکینه این  از را نداشت دخالن 

 کردیم عوض را فکرشان طرز باید هم شاید بکند؟ دلشان

 .شدیم درست اتوماتیک طور به اتفاقات، تمام تا

 .بود کرده عادت مسائل این به ...نه اما

 

ی یه منم _ ی خودت که هامایه همت  ی تو چی    ...گفن 

 

 .نشد منظورش متوجه

 

ی _ ؟ یعن    چ 
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 موهای روی بنشیند که شدیم وسوسه مدام دستش

 .لوا حالت خوش

ون محکم را نفسش و کرد اتاق دیگر سمت را رویش  بی 

 .داد

 

ی _  طور به مغزت که کنم کاری تونستمیم کاش یعن 

ی و بد یخاطره هر با وآدم این کامل،  برات که خوب 

 .کنه فراموش ساخته،

 .داره وجود هم نایم اهورا یه نیاد یادت اصال

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴۷پارت#

 

، آرزوی که کردنیم را فکرش  .شود او به مربوط راستت  

ی در تربزرگ یمسئله و مشکل هزاران حتما
 
 اشزندگ

 نداشت؟ داشت،
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  چرا؟ _

 

 :پرسید ترکامل را سوالش .کرد نگاهش تنها راستت  ی

 

ییم کردم فکر من داره؟ ربط من به آرزوت چرا _
 
 کاش گ

ی یه دونم،نیم یا ...بودن زنده بابات و مامان  که چی  

 .باشه خودت به مربوط

 

 سکوت بینشان لحظه چند و دوخت سقف به را نگاهش

 .بود برقرار

 

، کهاین با .ندارم ایخاطره ازشون من _  اومدم کنار نیست  

ی اهورا ویل ی بازم نشه، پیداش وقت هیچ دیگه اگه حن 
 
 حتما

ی بره یادت تا کشهیم طول خییل  .کرده کارچ 

ییم فکر بهش خییل که دونمیم  ...کن 
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ی بهش کاش کهاین به  باهام ذاشتمنیم و کردمیم محیلب 

ایط یه کاش کهاین به بشه، صمییم ی رسر  تا داشتم بهی 

 .کردنیم تهدیدم

ی ییم قضاوت مدام وخودت حن   .کن 

  نزدم؟ وحرف فالن چرا اومدم؟ کوتاه چرا

 نه؟ مگه

 

 .گفتنیم هیچ لوا،

ی واقع، در ی راستت  ی که چرا نداشت هم حرف 
 
 همان به دقیقا

ی روزها او که کرد اشاره مسائیل  .بود آن درگی 

،همه کنار در و داد تکان تأیید به رسی  در موضویع چی  

 .بود شده پررنگ ذهنش

 

 خودش هایخواسته به را، او خوشحایل و آرامش ،راستت  ی

 !دادیم ترجیح
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 حش او، به نسبت واقعا و باشد سالومه با حق بود ممکن

ی از جدا   باشد؟ داشته دوسن 

ی یاشاره هم شمیم حن   تا سالومه به نظرش و کرده هاب 

 .داشت شباهت حدودی

 

 که چرا بود نکرده توجه هایشانگمان و حدس به چندان

ی شناخت هاآن  حاال، اما نداشتند راستت  ی به نسبت خوب 

 چنت  ی داشت امکان کردیم حس دیگری، زمان هر از بیش

ی  !باشد داشته واقعیت چی  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴۸پارت#

 

ایط همان در  .رفت خواب به رسر

 .برود دیگری اتاق به تا نداشت را دلش
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 او و کند ناله خواب در یا و شود بد راستت  ی حال ترسیدیم

 .نشود موضوع این متوجه

 

 باز چشم بار،یک ساعت چند هر ناخودآگاه، صورت به

 .کردیم چک را راسنت  ی حال و کرده

 

یم را آرایم خواب که رسیدیم نظر به و شده قطع تبش

 .گذراند

 

 .بود هفت حدودا ساعت شد، بیدار که آخری بار

ون از قبل گرفت تصمیم طبقه به خانه، از پدرش آمدن بی 

 .برود پایت  ی ی

 

 .نداشت مشخض ساعت کوروش، شغل
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 خانه از صبح هشت هم گایه و میشد بیدار دیرتر گایه

ون ، این و زدیم بی   یکدیگر با برخورد امکان لحظه هر یعن 

 .داشتند را

 

ی و کرد جور و جمع را خود  یطبقه به صدا و رسب 

 .رفت همکف

 :داد اس ام اس راستت  ی به

 .نشود نگران تا «پایت  ی رفتم من »

 

ی
 
 چرا بودند نشده بیدار هنوز مادربزرگش و پدربزرگ ظاهرا

 .بود ساکت کامال خانه که

 

ی چند  سیع و شد هایشدرس خواندن مشغول ساعن 

ی از داشت  در رس بود، فرستاده برایش سالومه که مطالن 

 .بیاورد
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ی هم باز اما شد، متوجه حدودی تا  پیش برایش سواالب 

 .آمد

 

، کامل اگه »  «بدم توضیح ویس با برات بگو نگرفن 

 

 :نوشت و کرد ریپالی پیامش روی

 

  «بده »

 

ی و نبود آنالین سالومه  .رفت پیج رساغ پس نگرفت جواب 

 

 پرسیده قیمت یدرباره اغلب و گذاشته کامنت نفر چند

 .بودند

 که را قیمت کورید؟ مگر بگوید رک خواستیم دلش

ی نفس اما ام؛نوشته اول همان  خود با و کشید عمیف 

 :گفت
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ی باش، آروم _  !نره یادت مداری مشی 

 

ی ها،آن از ییک و کرد باز را هادایرکت  که بود هماب 

 .کشیدیم را انتظارش

 بود، داده تبلیغ درخواست او به که بالگری مردان از ییک

ی  را محصوالتی تا بود فرستاده را مشخصاتش و نشاب 

 .بفرستند برایش

 

 :نوشت برایش .بود تهران همان در آدرس،

 

 «!دستتون رسهیم حتما ظهر تا ممنون، خییل »

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۴۹پارت#
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 دانستنیم ذوق شدت از کرد،یم فکر که پیج ارتقای به

 .دهد نشان العمیلعکس چه

 

 برای تا بود زده صدایش چندباری نوردخت مامان

خانه به صبحانه  صحبت راستت  ی با باید اول اما برود آشی  

 .کردیم

 

 را مادربزرگش جواب حال همان در و گرفت را اششماره

 :داد

 

 .دارم کار کمیه من بخورید، شما _

 .آمیم بعد

 

  الو؟ _

 

، صدای  .بود آلودخواب و گرفته راستت  
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؟ بابا، ای _ ییم خواب  پاش !ظهره لنگ چنده؟ ساعت دوب 

 .داریم کار هزارتا که و

 

 به و داد فاصله گوشش از را موبایل کندی به راستت  ی

 .کرد نگاه ساعت

 

 لنگ شد که کردی حساب طوریچه نیمه، و نه تازه _

  ظهر؟

 

 انگشت میان را جلویش موهای از شاخه چند و خندید

 .پیچید اشاشاره

 

ی تا خب _ ی حارص  ی یه و بشر  .کشهیم طول بخوری، چی  

 

ی ی سمت به و شده جدا تخت از حوصلهب   .رفت روشوب 
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ه چه اصال _   حاال؟ خی 

 

، ...وای _ ینیم بیت    واسمش حاال !داد جواب گ که دوب 

 .دیدی اینستا تو حتما وعکسش ویل آدنیم یادت بگم

  !باکالسه وخوشتیپ خییل

ی یهمه از یم ویل بود ترگرون هم کردم رزرو که تبلیغاب 

 .باالست پیجش بازدیه گن

ی زود باید ی حارص  ین از چندتا بوتیک، بریم یسر  رو لباسا بهی 

 .بفرستیم براش

یم خوب تنش رو هیکله، خوش و خوشتیپ که خودشم

 .شینه

 بیست تا نهایتا ...کت  ی خرید ازمون شنیم وسوسه نظرم به

 وخودم یواشیک تا بمون کوچه رس باش پایت  ی دیگه، دیقه

ی خدافظ، فعال .برسونم  .زنهیم صدام ماماب 
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 .بود شده رسخ صورتش هیجان، شدت از

ون اتاق از و کرد رها تخت روی را موبایل  .رفت بی 

 

 !اومدم _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۰پارت#

 

 را راستت  ی قدرچه صحبتش، با نشد متوجه اصال لوا

ی  .کرده عصباب 

 به شدنشان باز که خوردند، گره هم در ابروانش چنانآن

ی همت  ی  .نبود راحن 

 

 .داد تکیه یخچال به و کرد روشن را سازچای

ا کش چه به نبود معلوم زیرلب  .گفتیم نارس 
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 .بالگر آن یا لوا به خودش، به

 

خوش بود؟ خوشتیپ کرد؟یم تعریف او از چه برای

  قیافه؟

 .داد مرد آن به مستقیما باراین بدتری فحش و زد پوزخند

 

 .رفت پیج رساغ و آورد باال دوباره را موبایلش

 .داشت را کاری یصفحه هم او

 .ستشکیل چه و کیست بالگر آن بداند داشت دوست

 

ی تیک روی از زود، خییل و کرد چک را هادایرکت  کنار آب 

 .کند پیدایش توانست اسمش

 

 .داشت فالور میلیون دو به نزدیک

 .پرید باال ابرویش تای یک ناخودآگاه
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ون به محکم را نفسش  .کرد نگاه را پیجش بیو و داد بی 

 

ی مناطق و گردجهان ظاهرا  را شهر و کشور هر دیدب 

، هایجاذبه و طبیعت از تربیش اما دادیم نشان  توریسن 

  !درخشیدیم هاعکس در خودش

 چند برای شد متوجه کرد، چک که را دیگر عکس چند

  !بوده هم مدل ساعت، و لباس برند

 

ی یگوشه را موبایل  .کند آماده صبحانه تا کرد رها کانی 

 که پرسی با را خودش نباید .بود بچگانه احساساتش

 .کردیم مقایسه داشت، فرق آسمان تا زمت  ی او با کارش

 کرد؟یم حسادت کش به حال، به تا گ از

 

ی  را امروز خواستنیم اما بود شده کور هم اشتهایش حن 

یم ایلقمه چند باید شده، طور هر پس بماند، خانه در

 .نکند ضعف کار، ساعت چند از بعد تا خورد
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یآن از ی که جاب 
 
ا ی زد،یم رس کم خانه این به اخی 

 
ی تقریبا  چی  

 .نکرد پیدا صبحانه برای

 

 .ببندد را یخچال در شد باعث جدید، پیایم رسیدن صدای

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۱پارت#

 

 «شدی؟ آماده آرم،یم صبحونه واست»

 

ی لوای به  حواسش کهاین از اما کرد نگاه چپ چپ فرض 

 .رفت قنج دلش ته بود، او به
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ی ی خودِی به لعنن   همت  ی که کرد یادآوری و فرستاد اشجنبهب 

ی از تلفن پشت پیش، دقیقه چند  بالگر، آن هایخوب 

 !بود کرده تعریف

 

س، » ی دستش برسن دیر لباسا ساعت دو حاال نی   اتفاف 

  «.افتهنیم

 

 تعویض و شدن آماده حال در لحظه همان واقع، در

 .دهد حرص را لوا کیم آمدنیم بدش اما بود لباس

 

 .داد را جوابش که نکشید دقیقه به

 

؟؟؟ » ی !ساعت؟ دو چ  ییم شوچ   خدا رو تو !!!دیگه کن 

 .بریم بیا

  «...ومن نده سکته
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ت  را موهایش پوشید، که را جت  ی شلوار و ایسورمه تیرسر

 .زد تافت و کشید سشوار حوصله با

 

 و بود کرده هنگ که گرفت تماس موبایلش به قدرآن لوا

 .آمدنیم باال صفحه

ون خانه از و داد تکان رس تاسف با  .رفت بی 

 

ون کوچه رس تا را ماشت  ی  استارت ری را موبایلش و برد بی 

د تماس لوا به بتواند تا کرد  .بگی 

 

ی که همت  ی  .آمد صفحه روی لوا، اسم شد، روشن گویسر

 ایدقیقه چند شد مجبور و داد پاسخ را تماس

 .بشنود را غرولندهایش

 

ی کارا این !که واقعا _ ؟ یعن    چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برخورده بهش قدرآن چرا دانستنیم هم خودش راستش

 .بود شایک و

 

 .بریم پاشیم زودتر که کردم بیدارت من _

ینس و کار بحث  مگه کردی؟ لج تو بعد وسطه، مونبی  

ییم ای؟بچه  پولمون اگه خوردم؟ حرص قدر چه من دوب 

؟ کنهنیم تبلیغ بگه و بده پس رو   چ 

ی پوال، این واسش که اون  .نیست چی  

  !تبلیغه درخواست پر ایمیلش

ی کیل باید و شیمیم بدبخت ما فقط وقتاون  تا کنیم صی 

 .بگه وقت و بده جواب ییک

 .پرن بعد ماه چهار سه، تا معموال اینا تازه

 منت با همینم ست،دیگه ماه شیش تبلیغامون از ییک مثل

 .داد ارصار و

 دستمون از بذاریم نباید آوردیم، شانس باز هم ییک این

ه   !که بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کوچه رس بیا پاشو شد؟ تموم _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۲۵۲پارت#

 

 :پرسید شوکه لوا،

 

ییم راست واقعا؟ _
 
؟ کارم رس یا گ   گذاشن 

 

 .دیگه بیا .مکوچه رس گمیم چیه، رسکار _

 

  !نریا اومدم، _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بدون و هول را تماس  به را خود تا کرد قطع خداحافیط 

 .برساند او

ی به ناخودآگاه
 

 .خندید اشدستپاچیک

 

 .دوید تقریبا را ماشت  ی تا خانه، در از

ی  .زدیم نفس نفس نشست، اشکناری صندیل روی که زماب 

 

 .سالم ...س _

 

ی واسه سالم، علیک _ ؟یم چ    دوب 

 

ی نفس لوا انداخت، راه به که را ماشت  ی  .کشید راحن 

 

ی نخواستم شده، دیر جوریهمت  ی آخه _  این از بیشی 

 .کنم معطل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی چه قول مگه اصال _  ما که یارو این به دادی رو ساعن 

  کردی؟ دیوونه رو

 

 و رس را موهایش و کرد وضعش و رس به نگایه آینه از

 .داد سامان

 .فرستمیم ظهر تا گفتم _

 

 بازی کویل همه این دیگه ندادی، که مشخص ساعت _

  چیه؟ برای پس

 

 .کرد نگاهش شایک

ی   کند؟ درک را حسش توانستنیم واقعا یعن 

 

ی یبازه یه خودش ظهر بازی؟ کویل _  باید .داره زماب 

 کنیم انتخاب لباس و بوتیک رفتیمیم بعد شدیم،یم آماده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 آماده قشنگ، و مناسب بندی بسته یه تو باید بعدش

 رو زمان باید خب .برسونه تا پیک دست بدیم و کنیم

 .دیگه کرد مدیریت

 

، واکنش ی فشار تنها راستت    .بود گاز پدال به بیشی 

نیم اما ریخته هم به را او موضویع که بود متوجه لوا

 .کند پیدا را علت توانست

 

  خوبه؟ حالت _

 

ی  و گذاشت راستت  ی یگونه روی دست نگرفت، که جواب 

 :پرسید

 

؟ چرا _  ...وصورتت ورم ببینم داری؟ درد بداخالف 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۴۳۵پارت#

 

 :غرید و کشید عقب را خود

 

  !نکن _

 

 .بود جدی موضوع انگار .پرید باال لوا ابروان

 

 چته؟ خب _

 

یم _  .نیست چی  

 

ی لوا، ی جواب بود مطمت  ی که چرا نکرد ارصار بیشی   درسن 

 .گرفت نخواهد

 :گفت لب زیر و انداخت باال شانه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی هرطور باشه، _   !راحن 

 

ی  .بودند رسیده بوتیک به بعد، مدب 

، ی با صحبت حال در مرتض   به دیدنشان با و بود مشی 

 .داد تکان رس سالم، ینشانه

 

 .کرد نگاه هالباس به وسواس، با لوا،

ی چه دانستنیم  .کند انتخاب چی  

اهن؟ ت؟ پی    ای؟پارچه یا جت  ی شلوار شلوار؟ و کت تیرسر

 

ون را جدید شلوار چند هن رساغ و آورد بی   تا رفت هاپی 

 .کند درست زیبا ست چند بتواند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی چه ببینم کنم، نگاه وپیجش عکسای بذار _  بهش تین 

ی ی وای ...آدیم بیشی   و روبان و کادو کاغذ باید حتما راسن 

 .بخریم هم هدیه کارت

ی .بذارم تموم سنگ خوامیم
ا
 که کنم تزئت  ی جوری یه اصل

ی نیاد دلش  .کنه بازش حن 

 

 !ندید را راستت  ی غلیظ اخم و بود موبایلش رسگرم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۳۶پارت#

 

  ...آدیم بهش جت  ی نظرم به

 

 .آوردیم زبان به بلندتر را آن گایه و زدیم حرف خود با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی که ایناست از المصب این آخه ...شدم گیج واال _  گوب 

 شینهیم خوب تنش رو کنه، تنش هم

 

 اصال لوا اما آمدنیم در خونش زدی،یم راستت  ی به کارد

 .نبود او به حواسش

 

 .آمد جدیدی پیام برایش موقع همان

 

ی »  اگه البته ها؟لباس برای بدم پیشنهاد اگه نداره عین 

 «.نفرستادید هنوز

 

ی از چشمانش  .زد برق خویسر

 .شد تایپ مشغول رسعت به

 

ی .بفرمایید دارید، پیشنهادی هر »
 
یم هم خوشحال اتفاقا

ی که شم   «بودم لباس انتخاب مشغول کنید راهنماب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بفرستید مختلف لباس سبک چند که اینه من پیشنهاد»

ی و اسپورت لباس هم شلوار، و کت هم مثال لباس حن 

ی های  .دارید موجود اگه راحن 

 «آدیم بهم هم سفید و ایقهوه و مشیک رنگ

 

ی  مشغول قبل از ترشده حساب و کرد تشکر او از حساب 

 .شد هالباس انتخاب

 

ی ی رفت  ی از بعد مرتض   :پرسید و آمد سمتشان به مشی 

 

ی جسارتا خانم، لوا _  تکراری کنید،یم انتخاب که رنگاب 

؟  نیست  

 

 .کند انتخاب را کدام که بود مردد کروات دو بت  ی لوا،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بهش رنگا این گفت خودش آخه دونم،یم بله _ یم بیشی 

 .آد

 .کنم ریسک خوامنیم منم دیگه

 

د را خودش جلوی نتوانست راستت  ی  !زد پوزخند بلند و بگی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۳۷پارت#

 

 .کردند نگاهش و چرخیده سمتش دو هر

 

  باشه؟ بساط همت  ی بار هر قراره _

 

ی لوا، یبهانه و عجیب رفتارهای از عصن   زیاد هایگی 

،  :داد جواب تند راستت  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  !بسایط؟ چه _

 

ی  .داد تکان هوا در دسن 

 

ی یارو به که بازیا مسخره همت  ی ...دونمیم چه _  و آدیم چ 

ی ی چه با و آدنیم چ 
 

  !شهیم خوشگل بچه رنیک

 

ی هرلحظه، بینشان تشنج  .گرفتیم باال بیشی 

 

ی بازدیه تبلیغمون، که خوامیم فقط من _  داشته خوب 

ییم اخم شهمه چرا باشه،  مگه بهم؟ ندازییم تیکه و کن 

ی  !کردم؟ کارچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هر بابای گور بگوید و دهد جواب داشت قصد راستت  ی

ی اما !باهم بازدهیست، و تبلیغ چه  را اششانه مرتض 

ون مغازه از کرد اشاره و گرفت  .بروند بی 

 

 .جان لوا خوامیم معذرت من _

  و چرت داره .نیست خوب حالش امروز ما، رفیق این

،یم الزم هرکار شما گه،یم پرت  !بده انجام دوب 

 

 .افتاد راه دنبالش اکراه، با راستت  ی

ی شدند، دور که کیم  :پرسید مرتض 

 

ی _
 
 هم تو هاتسگرمه اولش، همون از تو؟ مرگته چه دقیقا

 انتخاب تو داد، قورتت هم عسل من یه با شدنیم و بود

 چیه؟ مشکلت خب نکردی، کمکش کال که هم لباسا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چه کند درک را هاواکنش این توانستنیم هم خودش

ی به برسد  ...مرتض 

 

  !زنهیم السی باهاش داره عمال یارو، _

 که دهیم پیام بار،یک دقیقه چند هر

 و شینهیم خوب تنم رو مدل فالن آد،یم بهم رنگ فالن

ی زر تا هزار  مونده کم چیه؟ لوا واکنش بعد دیگه اضاف 

 !بره هم شصدقه قربون

 

ی ابروی تای یک  :پرسید نیشخند با و پرید باال مرتض 

 

؟یم حسودی داری _  !کن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۳۸پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .رسیدیم مضحک نظرش به حسودی؟

ی چنت  ی  .نداشت امکان چی  

 .نبود حسادت اهل وقتهیچ

 

 باشه؟ دومم بار که کردم حسودی گ من .نگو چرت _

 !پرسه این مثل ییک گ؟ به اونم

 

ییم بعد ترگ،یم داری بشه، پاره مونده کم رگات _
 
 نه، گ

ی خب نداشتم؟ اخالقا این از من  موقعیتش چون نداشن 

ییم حس که االن اما بود نیومده پیش  لوا توجه ممکنه کن 

ی باشه، شده جلب پرسه این به ب   !شدی غی 

 

ی ی و داد تکان هوا در دسن   .زد کنار را مرتض 

 

ی چند .ندارم توحوصله _  .نذار رسم به رس ساعن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نکن تا جوریاین باهاش ویل باشه _

فت برای زنهیم جوش و حرص داره نکرده که گناه  پیرسر

 .کارمون

 

 به را خودش داشت سیع حال این با و سایید هم به دندان

 .کند آرام نحوی

 

 بودم نکرده فکر جاشاین به بهش، دادم اوگ که موقیع _

 درآمد مگه !بشه نزدیک بهش خوادیم خری کره هر که

  بزنه؟ کله و رس آدما این با لوا که چشه خودمون

، بالگره این حاال .ببنده وپیج بگم بهش خوامیم  این هیچ 

 دیگه بار چند نیست معلوم تر،مریض آدمای و برخوردا

 .شهیم تکرار

 

، بیخیال _ ییم حساس بیخودی چرا راستت    مرد یسر

؟ و همه الیک حساب   .نکن بزرگ خودت برای چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برخورد طوریچه هرکس با هست حواسش خودش لوا

 .نیست که بچه کنه،

 .باش داشته اعتماد بهش

 تا گفتمیم بهش ودلم حرف بودم، جات من ...ضمن در

 بهش که نری موجود هر و بذارم دست روی دست کهاین

  !بخورم حرص بشینم شد، نزدیک

 

 :پرسید و برگشت بوتیک داخل به

 

ی جان، لوا _  که بگو الزمه، لباسا بندی بسته برای هرچ 

 .کنم تهیه برم

ی از خودمون ما البته وع هم رو مجازی فروش وقن   رسر

 .طورنچه ببت  ی خریدم، وسیله رسی یه کردیم،

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۳۹پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی و مایع چسب فقط لوا،  و کرد جدا وسایل از را قیچ 

 :گفت

 

 فکر دیدم، بغل همت  ی مغازه یه بخرم، برم خودم باید _

ای کنم   .داشت بخوری درد به چی  

 

ون و شد بلند جا از  .دید را راستت  ی مغازه، بی 

د اش نادیده داد ترجیح  که نیاورد خودش روی به و بگی 

 .شده اشمتوجه

اوار را خودش .بود دلخور نیم غرولند و اخم همهآن رس 

 .دید

 

ی و بخور درد به وسایل زد،یم حدس که طورهمان  به زیباب 

 .خوردیم چشم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 یاضافه به هدیه کارت و جعبه پاپیون، روبان، کادو، کاغذ

 .گشت باز بوتیک به خرید، که را دیگر، یوسیله چند

 

ی هایلباس کردن تا مشغول دقت با  هر و شد، انتخاب 

 .گذاشتیم جعبه داخل شدند،یم آماده که کدام

 

، آقا _ ی هم شما لطفا مرتض  ی برای خوایدیم وقن   مشی 

 .باشید داشته وسواس کنید، ارسال یآماده رو لباس

 .باشه شده حساب و تمی  ی چی  یهمه

ی بذارید ایم از مشی  ه لذت قائلیم، براش که احی   و بی 

 .کنه خرید ازمون بازهم بعد یدفعه

 سفارششون کنار هم اشانتیون یه مقدوره براتون اگه

 .شهیم خوب خییل بذارید،

 

 .چشم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _   .ممنون بال،ب 

ی رو پیک باید فقط .تقریبا شده آماده دیگه اینا خب  خی 

 .بفرسته تا کنیم

 

 .کرد آماده و ادیت را جدیدی پست

فیلم بوتیک فضای از بود، جاآن تا که رسید نظرش به

 .بگذارد استوری و کرده برداری

 

 که نحوی به موجود اجناس از و کرد آپلود را جدید پست

 .کرد برداریفیلم نشود، مشخص اشچهره

ی توضیح و کردیم صحبت مطمت  ی و رسا صدای با  کاف 

 .دادیم کارها کیفیت و جنس به راجع

 

 باید استوری، بازدیدهای بردن باال برای که بود شنیده

 .بود فعال
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی تا بعد، به این از داشت تصمیم  هر داشت امکان که جاب 

ی روز  .بگذارد وقت پیج برای چندساعن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۴۰پارت#

 

 

 خریدار، و فروشنده بت  ی صمییم فضای یک برقراری

 .کنند اعتماد او به ترراحت شدیم باعث

 

ی آقا از اینم خب _  بوتیک برای خییل خییل که مرتض 

 .مونیمیم لنگ واقعا نباشه روز یه اگه و کشهیم زحمت

 و دوممون و اول شعبه بیاید تونیدیم هستید، تهران اگه

 .کنید خرید حضوری

ی حوصله با  .کت  ییم تونراهنماب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تا رمیم هم شعبه اون بیاد، پیش فرصتش موقع هر

 ...رو جااون موجودی بدم نشونتون

 

ی انگار
 
ی واقعا  مختلف هایسوال نفرچندین و داشت تاثی 

 .بودند پرسیده

ی دو هاآن بت  ی از  .خوردیم چشم به هم جدید مشی 

ی هایبخش از و گرفت باال را موبایل دیگر باریک ماندهباف 

داری هم ورودی در و مغازه ی  .کرد فیلمی 

 

ون راستت  ی ی و داده تکیه دیوار به بوتیک، بی   به هدفب 

ه نامعلوم اینقطه  .بود شده خی 

 .نگفت هیچ اما گرفت سمتش را دوربت  ی شیطنت با

 

ی دقیقه چند  که جدید پیام چند تا نکشید طول بیشی 

ی
 

ی همیک  .کند دریافت بودند، نی  ی دخی 

ی کیه، آقاهه » ؟نیم معرف   «کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی بد قطعا شد،یم دوربت  ی متوجه اگر راستت  ی  و کردیم قلف 

 .دادنیم اجازه

 

 :داد جواب تنها

 

 .عزیزم هست  ی بوتیک صاحب

 

 .کرد باز را بعدی پیام

 

  «خوشتیپه چه همکارتونه؟ همه پرسه این »

 

  فضویل؟ چه؟ تو به ننویسد تا گرفت را خودش جلوی

ی دایرکت این از ون جوابب   .خواند دیگر پیام چند و آمد بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  :بود نوشته خنده با دیگری دخی 

 

  «!بخورم وتجذبه کرده، اخیم چه »

 

 خرید حضوری بیام من ست،فروشنده هم آقا این اگه »

 «کنم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۴۱پارت#

 

 :گفت خود با لب زیر

 

ی _   !کوتاهه فیلم یه فقط حاال خوبه ...هاجنبهب 

 

 .رفت غرهچشم و انداخت راستت  ی به نگایه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی چند کهاین مقرص انگار  شد، جلب او به توجهشان دخی 

 .بود خودش

 

 .نیست خوشتیپ هم اصال _

 

یاستوری داشت دوست  چشم به راستت  ی هاآن در که هاب 

 .گرفت را خودش جلوی زحمت به اما کند پاک خورد،یم

 

ی حضور که بود مشخص کامال استوری در راستت  ی و مرتض 

 .بود برده باالتر را ها فالور العملعکس ها،

 .چهرهخوش و بودند جوان دو هر

ی و بود خوب تیپشان  بوتیک در را تنشان هایلباس اکی 

 .داشتند موجود

 .پرسیدندیم سوال هم پرسها خاطر همت  ی به

 

ی آقا پای که شلواری »   «موجوده؟ ست،مرتض 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .انداخت شلوارها قفسه به نگایه

 «خواید؟یم سایزی چه برای موجوده، بله»

 

 .کرد باز را بعدی دایرکت

 

ت»   «دارید؟ هم کوچیک سایز فروشنده، تیرسر

 

 .بگردد کجا دانستنیم را ییک این

ی از  .پرسید را سوال همت  ی مرتض 

 

 .داریم رو سایزاش یهمه آره، _

 .الرج ایکس دو تا اسمال، از

 

ی برای  :نوشت مشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  «موجوده M و S سایز بله، »

 

یم .کنیم ست باهم که خوامیم پرسم و خودم برای من »

ی شه  «بدم؟ سفارش وسایزش کدوم کنید راهنماب 

 

ی از که بود این قصدش .کند اشتباه ترسیدیم  کمک مرتض 

د  تسلط و بود همت  ی شغلش هاسال حال، هر به .بگی 

ی ی برای بیشی   چند ورود با اما داشت دادن، راهنماب 

ی،  .بود شده شلوغ رسش مشی 

 

ی _   خوای؟یم چ 

 

 .پرید جا از شنید، اشنزدییک در که را راستت  ی صدای

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۴۴۲پارت#

 

 .ترسیده که نیاورد خودش روی به

 :گفت و زد ایرسفهتک

 

 دقیق پرسه،یم سوال لباسا سایز یدرباره داره آقاهه این _

 .کنم راهنماییش تونمنیم

 

 .کرد اشاره موبایل به و آورد جلو را دستش

 

 .من به بده _

 

ی  .نگرفت فاصله اما داد دستش به را گویسر

 .کرد نگاهش سوایل راستت  ی

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ببینم خوامیم خب _ ،یم چ 
 
م، یاد منم گ ی بگی    داره؟ عین 

 

ی  .کرد باز را دایرکت و نزد حرف 

 به جدیدی پیام صفحه باالی که بود، کردن تایپ حال در

 خورد چشم

 

ی خواستم جان، لوا »  .رسید دستم به لباسا که بدم خی 

 .زیباتون بندیبسته از ممنون

یهمه  و گذاشتید وقت که مشخصه بود، باسلیقه خییل چ 

 .ارزشه با برام این

ی به هم لباسا   «هست  ی هاعکس کیفیت و خوب 

 

 :پرسید و چرخاند رس لوا سمت

 

 !دونه؟یم کجا از رو تو اسم پرسه این جان؟ لوا _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !گفتم بهش منم پرسید، خب _

 

، این دست از خواستیم دلش  به محکم را رسش دخی 

 .بکوبد دیوار

 !دادیم اشسکته روزی حتما

 

؟ همت  ی به _ یم بهش واسمت برسه، راه از گ هر راحن 

؟
 

 !بدونه؟ واسمت بخواد که داره دلییل چه اصال گ

 

ی رفتار این از لوا ، عصن   .بود شده کالفه راستت  

  !خواستیم توضیح کاری بابت او از دقیقه، چند هر

 

ی داره؟ اشکایل چه خب _
 
ی الیک داری واقعا   !دییم گی 

ی رو ما پیج خوادیم .داره حق هم اون  شهنیم کنه، معرف 

ی هیچ که  برید بگه آدم همه این به و باشه نداشته شناخن 

 !کنید خرید ازشون
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۴۳پارت#

 

 

 الیک که نگفتم بهش خاض چی  ی که من بعدشم _

 .دییم نشون حساسیت

 

 جلوی توانستنیم اما کردیم درک را لوا هایصحبت

د داشت که را بدی حس  .بگی 

 اگر بالگر آن که کردیم حس ناخودآگاه چرا دانستنیم

 .کندیم درازتر گلیمش از را پایش ببیند، خوش روی

 

ی نفس ی .برگرداند را آرامشش تا کشید عمیف   دیگری حرف 

 میان از را آن لوا، اما دوخت چشم موبایل به و نزد

ی سمت به و زد چنگ دستش انگشتان  .رفت مرتض 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت کوتاه کند، نگاهش اینکه بدون

 

ی _  .شد خلوت رسش رفت، مشی 

 

  !احتماال بود؟ کرده قهر

اییط در اما  .بکشد را نازش بتواند که نبود رسر

 .بود ریخته هم به خودش

لزل لوا نزد را جایگاهش  .دیدیم می  

 این بست، نقش ذهنش در لحظه، آن در که اصیل سوال

ی که بود
ا
 !داشت؟ هم جایگایه اصل

 دیگری شخص به اهورا، چالش شدن تمام از بعد نکند

 .دادیم دل

 

 .باشد زورگو شده، که هم باریک برای داشت دوست
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 فهمیدی؟ من، فقط بگوید کند خفت گوشه یک را لوا

 .دیگری پرس هیچ نه باشم مهم برایت من باید فقط

 !باش داشته دوستم بورز، عشق کن، فکر من به

 

 .کرد نگاه لوا به دیگر باریک

ی ی و دادن توضیح حال در حوصله با برایش مرتض   راهنماب 

 .بود سایزها تشخیص کردن

 

ی با نگاهش لحظه یک  .کرد برخورد مرتض 

 .داد تکان رس برایش تأسف با

  شده؟ بحثشان بازهم فهمید کجا از

 

 .بست را چشمانش

ی  .بود شده سنگت  ی برایش هم هوا حن 

 .بماند جاآن دیگر توانستنیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۴۴پارت#

 

ی کرد، که رفت  ی عزم  :پرسید مرتض 

 

  کجا؟ _

 

 پیش کندی و مکث هایشقدم رسعت در کهاین بدون

 :داد جواب بیاید،

 

ستون _   !قی 

 

ی .بود نگفته هم دروغ
 
 .بود جاهمان مقصدش دقیقا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یم دلش که گایه اما رسیدیم نظر به دارخنده شاید

ی گرفت،  .آوردیم در مادرش و پدر آرامگاه از رس ارادهب 

 

ی سوال و کردیم غرولند جانشان به
 

  که بود این اشهمیشیک

؟ زود قدراین چرا »   «رفتت  

 

ی
ا
 .کردیم بغض سوال این از بعد معمول

 

دین؟ خودتون با ومن چرا »   «نی 

 

 نیستند زنده هاآن که است درست بود گفته مادربزرگش

 .هست او به حواسشان اما

هیچ او ویل هستند مراقبش و کنندیم نگاهش بود گفته

  !نکرد باور وقت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 را مادرش و پدر او آمد؟یم کارش چه به مراقب روح

 .خواستیم سالم و صحیح

  !دیگری یبچه هر مثل

 کش گذاشتندنیم که بود او به حواسشان اگر اصال

 .کند اذیتش

 

 یتیم دبستانش، هایهمکالیس که موقع همان درست

ی و کشیدند رخش به را بودنش
 

 روح و خندیدند او به همیک

 هایصحبت تمام که فهمید کمکش، به نیامد پدرش

  !است کشک مادربزرگش،

ی  قدرآن باشند، داشته روح هم واقعا هاانسان اگر حن 

ی گرم رسشان
 
 را جااین هایآدم که شودیم دنیا آن زندگ

 .کنندیم فراموش

 

ی  .رسید مقصد به بعد، ساعن 

ها سنگ شست  ی مشغول و بود خریده گالب راه بت  ی  قی 

 .شد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .گذاشت کنارش را گالب شیشه و کشید آیه

 

_ ،  !کنیدایم حال خوب دنیا اون دوتاب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۴۵پارت#

 

ی همیشه مثل  .نشنید جواب 

 .ریخت هم به دست با را موهایش

 

یموقع یه _  وقته چند دونیدیم .حداقل خوابم تو بیاید هاب 

  ندیدم؟ وخوابتون

 

ی سنگ روی پدرش خندان یچهره به ه قی   .شد خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی میانسال مرد حاال ماند،یم زنده اگر  .شدیم جذاب 

 کیم چشمش دور و بود جوگندیم اششقیقه موهای حتما

 .افتادیم چروک

ی  نبود قدریآن شباهت حداقل یا نداشت پدرش به شباهن 

 .بیاید چشم به اول نگاه در که

 .بود مادرش یمردانه ورژن

 و ملیچ صورت و عسیل و روشن چشمان همان با

ی  .دهد نشان خشن را آن تا بود کنده جان که مهرباب 

 

ی چه من دونیدیم که شماها _
 
ی زندگ  .دارم مزخرف 

ی یه فقط ی اگه ...کال دارم دلخویسر  بگید بهش هست، خداب 

ی وهوام  یه همت  ی گرفت، ازم که رو شما باشه، داشته بیشی 

ی ه ازم رو دلخویسر  .نگی 

 

ی نیم  .کرد دل درد برایشان و ماند جاهمان ساعن 

ی گایه و گرفتیم قول ازشان  .شدیم عصن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کردیم خوایهمعذرت بعد و کردیم گله

 

ی به شد، تمام که هایشحرف  .برخاست جا از کرخن 

ی برای  :نوشت مرتض 

 

  «نره تنها خونه، برگردون خودت رو لوا »

 

 .داد را جوابش زود

 

 رفتارت مراقب گفتم بهت خوبه !خری خییل ویل باشه، »

 .باش

  «کرده؟ قهر که کردی چیکارش

 

 .برگرداند شلوارش جیب به را موبایل

ی به دادن توضیح یحوصله  .نداشت را مرتض 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 خواستنیم و بود تنها دست آرتا .رفت دوم یشعبه به

 .بیاورد فشار او به

 واقعا جاآن کردن اداره و شدیم شلوغ زیادی بوتیک گایه

 !آمدبرنیم نفریک پس از

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۴۶پارت#

 

، آقا ممنون _  .کشیدید زحمت مرتض 

 

ی کنم،یم خواهش _  .خواهرم جای هم شما نیس، زحمن 

 

 .شد دور ماشت  ی از و زد لبخندی لوا

،  .داشت فرق اطرافش مردان با مرتض 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی از  .بود کوشسخت بسیار و متوسط قرسر

 .دلسوز زمانهم و مهربان نجیب،

 و بود مشخص حرکاتش تک تک در راستت  ی به اشعالقه

یرفیق دست آن از  او روی شدیم که آمدیم حساب به هاب 

 .کرد حساب کامال

 

 را مادربزرگش و بزرگ پدر معمول، طبق و کرد باز را در

 .ندید

ی  .کرد پیدا را هاآن شدیم اتاقشان در اوقات اکی 

 .شنید را صدایشان که بود خودش اتاق به رفت  ی حال در

 

 بس از افتاد فاصله نگرفتم دورهیم یه وقت، چند این _

ی و کوروش بت  ی اومد پیش مشکل  .پرسش و دخی 

شون خوامیم  .هم دور بشیم جمع دوباره همه کنم خی 

 

ی پرسک اون خوبه، _ ی هم رو یایع 
 
 .بیاد بگو حتما

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .پدرشون با بدیم آشتیشون .جاستاین خودش که هم لوا

 شدیم هم جوریشهمت  ی .کشید طول خییل دیگه، زشته

 .اون و این دهن نقل

 با هنوز کرده فکر !احمق کنه جمع وهاشبچه نیست بلد

 تربیت رو زمونه دوره این هایبچه میشه زور و کتک

  !کرد

 وقتاون نداره، عاقبت کارااین دونمیم سنم این با من

 موقع کنه،یم هم بودن روز به ادعای که کوروش

  !رهیم یادش شعاراش یهمه عصبانیت،

 

 .روشنه خییل دلم من ،شهیم درست انشاءهللا _

ی االن از همه به پس ی که بدم خی   بهونه باشن داشته خی 

 .نیارن

ی
 
 دورهمیا از داره دوست شده، هرجور که راستت  ی خصوصا

 .کنه فرار

 .بیاد تا دهیم دق دفعه هر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۴۷پارت#

 

، اسم شنیدن با  .رفت جلوتر و شد تی  ی هایشگوش راستت  

ی بگوید داشت دوست
 
 پدرمان و ما یرابطه در لطفا

 .نکنید دخالت

ی تا  داشته، هاآن با اشتبایه رفتار که کردنیم قبول وقن 

ی   !بود رفتارها همان تکرار دوباره، ارتباط و دوسن 

 

ی و گرانهتوبیخ ایرج صدای  .رسیدیم نظر به حوصلهب 

 

ی باز _ ؟ گفن    .واون کن ولش راستت  

ی واسه ی پایت  ی کشونیشیم چ   داره دوست خودش نه وقن 

  ببینتش؟ داره دوست کش نه و بیاد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی موضوع اما گرفت پدربزرگش صحبت این از دلش  زماب 

ی که شدیم ترتلخ ی و نبوده درکار درویع 
 
 این در کش واقعا

 .نداشت او دیدن به ساختمان،تماییل

 

 .نیست سنگ از شماها مثل دلم من _

  !ببینمش دارم دوست

 

 .رفت مادربزرگش یصدقه قربان دل در

 

ییم همچت  ی .زن کن ول ...االهللاالاله _
 
 یه تو پرسه انگار گ

 .شینهیم دیگه قاره

 .باالست یطبقه همت  ی

  !ببینیش تا باال برو وپاش

 

 یادت .ترسمیم هم آسانسور این از .کنهیم درد پام _

ی بودم، داخلش دفعه اون نیست   کرد؟ گی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

،نیم خودت !آرییم بهونه داری _  بزن زنگ باشه توب 

 .پایت  ی بیاد اون

ی هرموقع نیست الزم ی،یم مهموب  ش گی  ی خی   !کن 

 

ی _ ی ب  ی چه .خودمونه ینوه اونم .ایرج نکن انصاف   داره فرف 

 ییک همت  ی فقط نیست مشکیل بیان، آدم همه این بقیه؟ با

 !کنه؟یم تنگ وجاتون

 

د خواستیم دلش  .ببوسد را مادربزرگش و اتاق داخل بی 

ی
 
 ترسیدند؟نیم خدا از کردند؟یم ظلم حقش در چرا واقعا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۴۸پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ییم خودتم _ ی به من مشکل دوب   یه چمیدونم و مهموب 

 .نیست میوه و شام پرس

 .پایت  ی بیاد وقتا یه بگو اصال گمیم بهت دارم

 دست ...ببینمش آرتا و فرهاد مثل باش نداشته توقع ویل

 .تونمنیم نیست، خودم

 

  بود؟ چه مگر مشکل !چرا؟

ی در پشت  .خورد تکان قرار و تابب 

 

ی اگه شاید _  چشمم که هربار و بود مادرش شبیه کمی 

 با ویل ...کردیم فرق قضیه افتادم،نیم یادش خوردیم بهش

  !زنهنیم مو زن اون

 

ی  مگر بود؟ راستت  ی مادر با خانواده این اصیل مشکل یعن 

  کرده؟ کار چه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی اون با چشماش حالت و رنگ دونم،یم خودم _  دخی 

  !رگاشه تو خودمون پرس خون که باشه یادت ویل یکیه

ییم ی همچت  ی یه توب  ی؟ نادیده رو چی     بگی 

 

، بحث این از انگار پدربزرگش
 

 .بود کالفه و خسته همیشیک

 

 چند ما با شخونه یفاصله که بودم گرفته نادیده اگه _

 !نبود پله

 

ی بهش دادن خواب جای فقط _  مگه آخه .ایرج نیست کاف 

ی چه   بمونه؟ تنها که داره تقصی 

 

ی پدربزرگش صدای باراین  .رسید گوشش به عصباب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ش _ ه بهش موقع هر که اینه تقصی   آدیم یادم ،شمیم خی 

 جوون پرس داغ !داد کشت  ی به وگلم دست پرس مادرش،

 .پام رس قرص با ضعیفه قلبم خودم من .شهیم تازه مرگم

ی همچت  ی طاقت  .نوردخت ندارم چالشر

 .کن تمومش وبحث این دیگه

 

، اطالعات  .بودند محدود و ناقص بسیار دریافن 

 ...نبود وقتش که االن شدند؟ ساکت چرا

 

ی هرچه  .نداشت ایفایده کرد، صی 

 .نکرد پیدا ادامه بحثشان دیگر

 

هیچ به بود شنیده که چهآن .رفت اتاقش به خشم با

ی هاسال وجه،  توجیه راستت  ی به نسبت را خانواده توجیهب 

 .کردنیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .جزئیات با و ابتدا از بداند، را گذشته کل داشت دوست

 چرا نبود معلوم که هم جدیدا و دادنیم پس نم که راستت  ی

 .افتاده چپ او با

ی او با بیخودی  .کردیم بداخالف 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۴۹پارت#

 

 محکم حد از زیاد را در انگار اما نشد متوجه هم خودش

 .بود بسته

 

م؟ اومدی _   دخی 

 

ی هایلباس وب   .کردیم غرولند لب زیر و آورد در را اشبی 

 .نداشت را مادربزرگش به دادن جواب یحوصله
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ساعت چند تا هیچکس و کند قهر همه با داشت دوست

 .نشود صحبتشهم

 

ت و زانو روی تا شلوارگ ست  تن را عروسیک یبامزه تیرسر

 .کرد

ی لباس
 

 کیم بودش، خریده که اول روز همان از اشخانیک

آن با شدیم باعث راحتشان جنس اما بود تنگ و کوچک

 .نشود اذیت ها

 

 در را نوردخت و چرخاند رس .شد باز در لحظه همان

 .دید در چهارچوب

 

 .سالم _

 

ی خسته سالم، _   اومدی؟ گ .نبایسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  ...رسیدم تازه _

 

م؟ نیست تگرسنه _   دخی 

 

 .کردنیم رهایش بغض

ی نخورد غصه که همت  ی   !پیشکش غذا بود، کاف 

 

 .نیستم نه، _

 

م، باشه _ احت که رمیم من پس دخی  ی اسی   .کن 

 

ی  .کند را رسش موهای از چندتار عصن 

سد را هایشسوال دانستنیم  .نه یا بی 

ی اصال   گرفت؟یم هم جواب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟ _   ماماب 

 

 .برگشت لوا سمت به نشده، خارج اتاق از کامل هنوز

 

ی _   جان؟ مامان داری کارمچ 

 

 .بزند دریا به را دلش گرفت تصمیم

 

ی چه گذشته تو بگید میشه_   افتاده؟ اتفاف 

 

 :پرسید گیح

  گذشته؟ _

 

 .داد تکان تأیید را رسش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !منفوره؟ خونه این تو راستت  ی مادر چرا _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۵۰پارت#

 

 

 .چرخید سمتش به نوردخت

 

ی _  پریس؟یم وسوال این که شده چ 

 

ی جواب که هم کسهیچ راستش ...کنجکاوم _  بهم درسن 

 .دهنیم

 

  شنیدی؟ وبابابزرگت و من صدای _

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی باور  .کردیم تکذیب اگر رسیدنیم نظر به کردب 

 

ی یه _  این ویل شوهمه نه شنیدم رو صحبتاتون از بخشر

ی وقت چند این داشتم، ذهنم تو هاسال من وسوال  اخی 

ی که  .شده هم بیشی 

 

  .کرد نگاهش تردید با و نشست کنارش

 .بود سخت برایش گذشته، خاطرات مرور انگار

 

  داری؟ راستت  ی با ارتبایط تو _

 

 .خورد جا شدت به مادربزرگش سوال از

 

  طور؟چه ...چه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رفته که بارم یه .شدی ترصمییم باهاش کنمیم حس _

 !بودی ماشینش تو دیدم خیابون، رس بودم

 

به واقیع، معنای به ی رص    !بود شده فن 

 .ندیده دیگریک با را هاآن هیچکس کردیم خیال

 

 ...راستش ...خب _

 

ی دروغ بهم نیست الزم _
 

م بیک  .دخی 

ت نفر چند با پرس، این هست خدامم از من واال  معارسر

 !نباشه خودش تو شهمه و کنه

 

 کهاین تا شد فرماحکم بینشان سکوت لحظه چند

وع نوردخت  .کرد صحبت به رسر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۴۵۱پارت#

 

ی همه از راستت  ی مبچه ماجرا، این تو _ ی اما ترهگناهب   هرچ 

 ...نکرد گوش وحرفم کش گفتم،

 با ...گمیم وراستت  ی بابای کیان پیش، سال یس حدودا

 از ییک تو برگشت، موقع اما مسافرت رنیم دوستاش

 .شهیم خراب ماشینشون روستاها

، درست وماشت  ی کت  ییم سیع قدرهرچه  نداره ایفایده کت  

  !افتهنیم راه و

وع جا،همون محلیای از ییک  اونا پرسیدن، سوال کنهیم رسر

 .اومده پیش براشون مشکیل همچت  ی که دنیم توضیح هم

ی تا که کنهیم دعوتشون  ازشون شه،یم درست ماشت  ی وقن 

ی مهمانداری رسم به  چندین بعد که هم اونا بکنه پذیراب 

 همون .کت  ییم قبول بودن، شده گرسنه و خسته ساعت

صاحب عاشق پرسم هم جا  !شهیم خونهدخی 

ی دلش ی اون پیش کنهیم گی  ی و زیباییش و دخی  ی حن   وقن 

  !شهنیم رنگکم براش ریحانه  تهران، گردهبریم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 همون برگشت کیان تشکر، یبهونه به بعد، هفته چند

 .روستا

ی و آقا اون برای بود گرفته هدیه رسی یه  چندلحظه وقن 

ی تنها رو ریحانه   !دهیم هدیه هم اون به آره،یم گی 

ی اون ترس پر و هولیک هول لبخند یه جوابش  .بوده دخی 

 و بشن دوست باهم راحت نبود االن مثل که موقع اون

 .بگردن و برن باهم ماه چند

ی لبخند، یه همت  ی ی تأیید، یعن   !آدیم خوشم تو از منم یعن 

 بعدش، ماه چند یفاصله تو دیگه دفعه چند که خالصه

ی قرار یه کم کم و زنهیم رس و رهیم باز  دور و باهم مدارهاب 

 .ذارنیم خانواده چشم

 خوامیم گفت و زد زل ماها چشم تو صاف اومد روزم یه

م زن  !بگی 

ی و ایرج ه فهمیدن تا کوروش، حن   چه از و کیه دخی 

 .کردن مخالفت ای،خانواده

نیم ماها به .نیست  ی ما حد در خانواده این گفتیم ایرج

 .خورن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یه مادرت بذار خوای،یم زن خییل اگه  با شهری دخی 

 بریم تا کنه انتخاب برات خوب اجتمایع و مایل وضع

 .خواستگاری

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

  ۴۵۲پارت#

 

 :پرسید کنجکاوی با لوا

 

ی شما _  گفتید؟نیم چی  

 

 :گفت افسوس با و کشید آیه

 

ی هم خودم من راستش _
 
 .بودم نظرهم ایرج با تقریبا

خورش ترسیدمیم  اهل اصال مبچه آخه ...باشن کرده چی  

بازی ی و عشق و دخی   .نبود عاشف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...کنگوش حرف آروم، زیر، به رس

 پدرش قدر هرچه که آدیم به بود شده تبدیل یهو

 .نداشت ایفایده کرد،یم مخالفت

 فقط من که ارصار پشت ارصار و شدنیم دوتا حرفش

و همت  ی  !خوامیم دخی 

ی  .نداشت اشفایده کنم، آرومشون  کردمیم سیع هرچ 

 .اومدننیم کوتاه و بودن کرده لج دوشون هر

یم تنها خواستگاری، نیاید اگه گفت، برگشت کیان آخرشم

ید وجلوم تونیدنیم ازدواج برای شماها و رم   !بگی 

 و شدیم بدتر روز به روز برادرش، و پدر با اشرابطه

  !رفت خونه از روز یه واقعا آخرش

ی  !بود کرده جمع ووسایلش که شدم متوجه وقن 

ییم ی تصور توب   چه من و بود شده وضیع چه خونه کن 

 داشتم؟ حایل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 جای نداشت دوست و بود آزاردهنده هم تصورش

د قرار موقعیت آن در مادربزرگش  .بگی 

 

 کیان کردیم خیال .بود برخورده غرورش به هم ایرج _

ی بهش و کنهنیم خرد هم تره حرفش واسه ایمب   کرده، احی 

 .کرد قطع رو مالیش هایکمک تمام همت  ی واسه

 .نیومد کوتاه و نداشت فایده کارا این از کدومهیچ

ی هیچ ازش مدت یه  به ور اون ور، این از .نشد خی 

 همون تو و کرده عقد ریحانه با که بود رسیده گوشم

  !مونده روستا

 خوش آب من که نبود روزی شاهده، خدا مدت، اون تو

  !باشه رفته پایت  ی گلوم از

یم مدام ومن و رفتمیم حال از حداقل دوبار ییک، ایهفته

 !بزنن آمپول و رسم برام تا درمانگاه بردن

ی  زیادی هم شماها شده، حاال که ایرج به کردم ارصار هرچ 

، هم تو باالخره مرد، بیا کوتاه ...باهاش کردید لج  پدریسر

ی پشتش باید  .بایسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نیست جااون جاش اصال بمونه، روستا تو نباید

 .بود زکاوت و هوش و استعداد پر پرس اون

ی و بسته فضای با محیط یه تو اگه پوسیدیم یم امکاناتب 

 ...موند

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۵۳پارت#

 

 

ی تا اما ایرج _  کوتاه ست،حامله عروسش فهمید که وقن 

 .نیومد

وع من با هاشتماس کم کم ازدواجشون، بعد ماه چند  رسر

 .باشه ارتباط در بقیه با خواستنیم ویل شد

  !باباش نه و کوروش نه کتایون، نه

 داره و بارداره خانمش که گفت خجالت با بعد، مدت یه

ی میارتش چکاپ برای  .تهران دکی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی باهم رو اینا تا خوبیه خییل موقعیت دیدم  .بدم آشن 

 التماس و ارصار چقدر که دونهیم خدا و ایرج رساغ رفتم

 .کردم

یک نبود تنها زندگیش تو وقتهیچ ...بودم نگرانش واقعا

ی بار یهمه باره
 
  !گردنش بود افتاده زندگ

 زودی به و داشت زن که حاال و آرهیم کم بودم مطمت  ی

  !بیوفته اتفاق این خواستمنیم بیاد، هم بچه بود قرار

ی یه تو که حاال  و پدر عنوان به ما بود، گذاشته پا مسی 

 .ذاشتیمیم تنهاش نباید مادر،

 کرد قبول و اومد کوتاه رم،یم دست از دارم دید که ایرج

 .جااین بیان زنش همراه کیان که

ی رو کیان تا کشید طول طرف اون از چقدر کهاین  راض 

ی ماجرای یه خودش کنم،  این شخالصه ویل داره طوالب 

  !برگردن نذاشتم دیگه من و جاهمت  ی اومد که شد

، بار یه فقط ی رفت   ، وسیله هرچ   و کردن جمع داشت  

  ...باال یطبقه چیدن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یحدس توانستیم اطالعات، این تمام وجود با  .بزند هاب 

، مادر  در وجه هیچ به بودنش، ناخواسته خاطر به راستت  

ی نبود محبوب خانواده این
 
 پرسی کیان، که خصوصا

 .بود خانواده اعضای با مهربان و آرام محجوب،

ی او به همه
 

ی وابستیک ، یک خاطر به ویل داشتند باالب   دخی 

 .کرد پشت هاآن یهمه به

 

  خب؟ _

 

ی واال _  پشت غیبت بشه بزنم حرف ترسمیم ...بگم چ 

 .مرده

ی اون  کنه دفاع خودش از بتونه االن نیست زنده هم دخی 

ی همون فقط من ویل  .کردم حس که گمیم رو چی  

ی خییل بودیمش، نخواسته که این از ریحانه نظرم، به  دلگی 

 .نبود جالب براش زیاد ساختمون، این تو حضورش و بود

ی یه اونم البته  .داشت حق گفت شهیم جوراب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کرده تالش کیان از کردنش جدا و نخواستنش رس هاماه

 اینا اما نداشت هم ایفایده که ازدواجشون قبل بودیم

ی شدیم باعث
ا
 ...نشیم صمییم باهم اصل

 از ویل بودن وابسته کیان به خییل قبال کتایون، و کوروش

ی  قطع کال ارتباطشون اصال که مدت یه کرد، ازدواج وقن 

ی و شد ی حن   مثل وجه هیچ به هم جاهمت  ی اومدن وقن 

 .نشد سابق

 رو داداشش کرده جادو ریحانه حتما گفتیم کتایون

  نبینه؟ رو ایدیگه کس اون، جز که میشه مگه وگرنه

 

ی خودتون نظر شما _  بود؟ چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۵۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بود شده غرق گذشته در .کرد فکر کیم

ی ریحانه، جادوی _   !داشت بهش کیان که بود عشف 

، اون جز جدی جدی،   ...دیدنیم رو کش دخی 

ی مگه گرفتم،نیم سخت منم  خوشحایل جز خواستمیم چ 

ی اون کنار اکه پرسم؟  ارصار چرا دیگه داشت، آرامش دخی 

  کردنشون؟ جدا به کردمیم

یهمه داشت کم کم  .شدیم عادی چ 

 به راستت  ی بعد، ماه چند و کردیم عادت ریحانه حضور به

 .اومد دنیا

 من و گشتبریم داشت سابق، صمیمیت اون از کیم یه

ی همه از  .بودم ترراض 

 .کنم کمکش کردمیم سیع هاموقع خییل

ه گفتمیم خودم با   ما؟ جز داره رو گ مگه تنهاست، دخی 

 ظلم حقش در نباید پس نداره، تجربه و اولشه زایمان

 ...کنم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی خودش خدا  کم هم واقعا که دونهیم هرگ از بهی 

  .نذاشتم

ی هر  .دادم یادش بودم، بلد چ 

ی یه ی وقتاب   تنها تا پایت  ی آوردمیم کردمیم بغل رو بچه حن 

 .کت  ی خلوت بکشن، نفش یه باشن،

ی پرس راستت  ی آخه  .بود بدقلف 

 تا و بود شده هم بغیل کرد،یم گریه و بود بیدار شب کل

، ذاشتیشیم  .گریه زیر زدیم باز زمت  

ی هم ریحانه ی همه بود سختش که، نداشت سن   رو چ 

ی  .بده انجام تنهاب 

، اومدن دنیا به با همزمان  خییل مایل مشکل یه راستت  

 گردن انداختش کتایون و اومد پیش ایرج برای بزرگ

 .معصوم طفل اون پاقدم بودن بد و نحش

ی رو ارتباط این داشتم دوست  کوتاه هیچکس اما کنم بهی 

 .اومدنیم

ی  خب اما شد هم بحثشون ریحانه و کتایون چندبار حن 

 .گذشتیم ازش ساده و نبود شدید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یرابطه یه که بگم بهت طوریاین  همه بت  ی خاکسی 

 .آوردنیم خودش روی به کش اما بود گرفته شکل

 

 .کرد قطع را صحبتش کالفه

 

  ...مادر شد خشک دهنم

 

 :گفت و پرید جا از رسعت به لوا

 

ی پا خدا رو تو .آرمیم آب براتون االن _  ..نشر

 !بدونم رو گذشته ماجراهای یادامه مشتاقم خییل

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۵۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .افتاد خنده به نوردخت که دوید رسی    ع قدرآن لوا

 

 .زمت  ی خورییم بچه، ترآروم _

ه، چه  .کنمنیم که فرار خی 

 

ی شبقیه بفهمم تررسی    ع خوامیم آخه _  شده؟ چ 

 

ی لیوان با بعد، ثانیه چند  مادربزرگش کنار خنک، آب 

 .کرد نگاهش منتظر و نشست

 

 را هایشصحبت بعد و نوشید را آب آرامش با نوردخت

 .داد ادامه

 

ی ریحانه، _
 
 و شدیم شخانواده دلتنگ زود به زود تقریبا

ی دیدنشون برای  .کردیم قراریب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی و بود شده تربزرگ راستت  ی  کردی،یم نگاه بهش که هرچ 

ی ییم رو مادرش یچهره بیشی  ی پیدا تونسن   .کن 

ی انگار اصال ی هرچ   ...ریحانه به شدیم ترشبیه شد،یم بزرگی 

ی ینوه شد باعث موضوع همت  ی  .نباشه محبوب 

 نه داره، حضور که بودن کرده قبول همه فقط رو ریحانه

ی ی بچه یه دیگه بیشی   کردن محبوب به کمیک اون، کن 

 بکنه نتونست مادرش

ی اما من
 
 ریحانه و کیان که هرچند داشتم، دوستش واقعا

 دوست دیدمش،یم که گایهگه ویل پایت  ی اومدننیم زیاد

 .کنم بغلش محکم داشتم

 

 .بود گنگ برایش کودک راستت  ی تصور

 به هنوز اصال که چرا نداست موقع آن از تصوری هیچ

 بود نیامده دنیا

 

 :پرسید ناخودآگاه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !بود؟ خوشگل _

 

ی لبخند ی به و زد تلچ 
 

 .داد تکان رس آهستیک

 

ی رفتارای و حرکات ...خییل _ ین   .داشت هم شی 

 

 :پرسید و زد لبخند هم لوا

 

 کردن؟ تصادف طوریچه _

 

 .داشت ترس موضوع همت  ی از مدت، تمام نوردخت

 !کند صحبت پرسش مرگ یدرباره شود مجبور کهاین به

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۴۵۶پارت#

 

ی  هابچه کهاین برای شد ایدیگه دلیل یه هم مرگشون حن 

 .بشن متنفر برادرشون زن از

 سفر بار،یک وقت هرچند داشت  ی عادت گفتم، که بهت

 .کت  ی

 آخرین اما کردیمنیم دخالت و نداشتیم کاریشون هم ما

ی که باری  .کردم مخالفت من دادن، رو رفتنشون خی 

ه گفت هم ایرج ی روزی چند بهی  ی هوا تا کت  ی صی   .بشه بهی 

 بود خطرناک ...لغزنده هاجاده و بود بارون و برف آخه

ی اما رفتنشون  .نیومدن کوتاه گفتیم، هرچ 

ی و خوبه رانندگیش گفت و خندید کیان  که نیست چی  

ی اون برای که کال اما برنیاد پسش از  دل واسه نداشت فرف 

 .گفتیم خانمش

 مالییم و آروم لحن با و گوشه یه کشوندم رو ریحانه من

 .نکنه عجله گفتم بهش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  اگه معصوم طفل اون یا خودشون واسه نکرده خداب 

ی ؟ افتاد،یم اتفاف   چ 

 

 :پرسید دانست،یم را جواب کهآن با

 

  نه؟ نکرد، قبول _

 

 .کشید آه افسوس، با نوردخت

 

وع بد اولش همون از ما یرابطه _  هم هرکاری شد، رسر

 .کنیم درستش نتونستیم دیگه کردیم، بعدش

 بدبت  ی بهم و دیدنیم خودش دوم مادر چشم به اصال ومن

 .بود

 بهش گایهگه هنوز کتایون و کوروش داشت، حق شایدم

نیم حساب خانواده از عضوی واون و زدنیم کنایه و نیش

ی من ویل ...کردن
 
 .بودم کرده قبولش دیگه واقعا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی دونمنیم  حتما باید نه، گفت که کردیم فکر خودش با چ 

  !بریم امروز همت  ی

ی از کرده خیال شاید
 

 قصد از و برمیم لذت من اون، دلتنیک

  !میارم نه دارم

ی  ...واال بگم چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۵۷پارت#

 

 نوردخت خاطر، همت  ی به و بود واضح کامال ماجرا، یبقیه

 .نداد ادامه

سید سوایل تصادف جزییات از هم لوا  .نی 

ی، چنت  ی یادآوری با را مادربزرگش خواستنیم  هم به چی  

 .بریزد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هر ویل _ ی که راستت  ی بازم شده، که هم چ   تقصی 

 .نداشته

ی یبچه یه خودش اون  از ومادرش و پدر که بوده گناهب 

  !داده دست

 

  !دیگه بوده همت  ی همیشه منم حرف مادر، دونمیم _

 چشمای با تا عقب، برگردونم وزمان توانستمیم کاش اما

ی خودت  .بود شده طوریچه خونه ببین 

 .بود همه برای خانواده محبوب یبچه کیان،

ی و شدنش عاشق از قبل تا  وقتهیچ بعدش، هایرسکشر

 .بود نیومده در پدرش روی تو

 .داشت  ی دوستش همه ...مهربون درسخون، مودب،

 .شکست کیان رفت  ی با کمرش ایرج

ین کردیم سیع همیشه که حرفکم و درونگرا آدم یه  بهی 

 .بود خورده بهم کامال باشه، داشته بقیه جلوی ظاهرو

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 اومده که دوستاش به ...زدیم داد کرد،یم گریه بلند بلند

 ...برگردونن وشپرس تا  کردیم التماس بگن، تسیل بودن،

م نباشه، بدتر هم کوروش و کتایون وضع  .نبود بهی 

ایط اون تو مگه قیافه که بچه اون داشت  ی نگه از شدیم رسر

ی یه ش   آخه؟ کرد بحث بود، مادرش از کیفیت با کن 

 !دیدنیم ریحانه رس زیر وبرادرشون مرگ

 

 .بگذارد اشعمه یا پدرش جای را خودش کرد سیع

 دوست را بچه آن توانستیم داد؟یم نشان رفتاری چه

  باشد؟ داشته

ی جاهمه از کودگ به صورت، هر در نظرش به ،ب   خی 

 .رساندنیم آزاری

، ی دیگری شخص هر از راستت    .بود دیده آسیب بیشی 

 

 فرستادن رو راستت  ی و کرد بحث باهاشون شدنیم اصال _

 .مادریش خانواده پیش
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 کردمنیم جرات راستش ویل شد،یم تنگ براش دلم وقتایه

 .بکشم پیش وبحثش

 ...شدنیم رسد کیان داغ چرا دونمنیم

 غیم یه اما بعدش، نیوفتاد کم خوب، اتفاق کهاین با

 ...انگار بود انداخته سایه ساختمون این تو همیشه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۵۸پارت#

 

ی حرف به ومن قدرچه _ ، گرفن    ...دیگه برم پاشم دخی 

 

 .شد مانع و گرفت را مادربزرگش دست

 

 ...خدا رو تو بگو یهم وشهمه کجا؟ وای _
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 .بود شده کالفه نوردخت

ی _ ی خواییم چ  وهمه واال دیگه؟ بدوب   .گفتم چی  

 

ی از ...نه _ ؟ جااین اومد وقن  ی بگو هم واون چ 
 
 .لطفا

 

 .داد تکان رسی تأیید به و رفت اشنوه به ایغرهچشم

 

ییم هم تو بعدش ویل خب،خیله _
 
ی گ   !بینتونه چ 

 

 .نداد اجازه نوردخت اما بود شدن منکر قصدش

 

ی که کتایون بودن، مخالف هابچه _  بچه این بود داده گی 

 .بمونه ما پیش نباید و هست  ی و بوده نحس مادرش و

 این من اما نداشت وراستت  ی دیدن چشم اصال هم کوروش

 .نیومدم کوتاه دفعه
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  داره؟ شما چیکار بچه این کنید بس گفتم

  داره؟ درد کم مگه خودش

 عادی ، پرس این فهمید شدیم راحت هم دقت کیم با

 .نیست

 جوریچه نخواستنش رس دیدیم که خودش دیگه 

 .دعواست

 .اومد کوتاه تا انداختم راه دعوا و کردم بحث ایرج با

ی که اون  .نبود مشکیل دیگه باقیش شد، راض 

 بربیاد کتایون و کوروش پس از طوریچه بود بلد خودش

 .کنه ساکتشون و

یم محکم و جدی قدراون وقتش به ...دیگه حتما دیدی

 ...بیاد در جلوش تونهنیم کسهیچ که شه

 و کنه باز جا همه دل تو کم کم که بودم امیدوار خییل من

 ...نشد جوریاین اصال ویل کردن اشتباه شدرباره بفهمن

 

 .کرد مکث صحبتش بت  ی ایلحظه چند
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۵۹پارت#

 

ی و فرهاد با .نبود عادی نوجوون یه راستت  ی _  آرتا حن 

 .کردیم فرق خییل

ی شدن طرد و نخواست  ی این
ا
ی رفتارش روی کامل  تاثی 

 .بود کرده پرخاشگرش و گذاشته

 کرد،یم رفتار درست باهاش که کش تنها هم خونه این تو

ی اصال معلومه که بودم من  .نبود کاف 

ی به وای  تا ...زدیم کوچیک یطعنه یه بهش کش که وقن 

 آروم گردوند،برنیم آدم اون به و روش ذاشتنیم صدتا

  !گرفتنیم

ی  سال چندین و شهعمه یا عمو آدم این نداشت کاری حن 

ه ازش  ...بزرگی 
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ی مدام بقیه، با راستت  ی بت  ی شکاف  هیچ من و شدیم بیشی 

  ...بکنم نتونستم کار

 .مادر بودم بلد حد همت  ی در دیگه

ی  بیاد، کوتاه کمیه که زدم حرف پرس این خود با هرچ 

 .نداشت فایده

  ...اون از لجبازتر هم بقیه

ی یه جااین روز هر ی !افتاد یم راه دعواب 
 
  ...که نداشتیم زندگ

ی که سال چند  .باال طبقه همت  ی رفت شد، بزرگی 

این دیدم بعد ویل بمونه، تنها دادنیم رضا دلم اولش من

ی جوری
 
ه واقعا  .بهی 

 .ترهآروم همه اعصاب

 

بازه، کافره، خالفکاره، راستت  ی گفتیم همیشه بابا _  دخی 

ی اصال ای یه !خطرناکه حساب  ی عجیب چی    ...گفتیم غرین 

 .بیخودی ترسوند رو آرتا ومن خییل
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ی باهاش برخوردم که اوال اون من  منتظر شهمه شد، بیشی 

 از کدوم هیچ فهمیدم اما بودم، بد رفتار و اتفاق یه

  !نیست راست رسش پشت حرفای

 

 درست حرفشون دوننیم هم خودشون کتایون و بابات _

  !نیست

  !کت  ی آروم رو خودشون تا گنیم جوریاین فقط نظرم به

 

 

 .نشد مادربزرگش منظور متوجه

 .شدند نزدیک هم به ابروانش دقت رس از

 

 طور؟چه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...کیان پرس ندارن، دوست وشونبرادرزاده اونا _

ی کار این دوننیم هم خودشون  ویل اشتباهه نیست، منطف 

 .بیان بر احساسشون پس از تونننیم

ی پرس یه نداشت  ی دوست بگو، بهم تو حاال خب ی پناه،ب  ب 

 و خالفکار قلدر پرس یه یا ترهراحت دیده ظلم و گناه

 خور؟حروم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۶۰پارت#

 

ی چند مادربزرگش،  او و کرده ترک را اتاق که شدیم ساعن 

 .بود شده کردن، فکر مشغول مدت تمام

ی اطالعات تا داشت احتیاج  و تحلیل ذهنش در را دریافن 

 .کند درک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ایط  اصال کرد؟ درست شدیم طورچه را شده ایجاد رسر

  داشت؟ وجود امیدی

ی امکان  کتایون، عمه و پدرش احساس کردن پیدا تغیی 

 بود؟ درصد چند

ی چندان کدام،هیچ  وجود حیلراه چه .نبودند منطف 

  داشت؟

 

 شناخت  ی و حقیقت شدن برمال راه تنها نظرش به

، واقیع شخصیت ی ارتباط ایجاد راستت    .بود بیشی 

 

 تماس برای اما کرد روشن را صفحه و برداشت را موبایلش

 .داشت تردید گرفت  ی

،  زیاد، هایطعنه با و کرده صحبت بد او با صبح راستت  

 .بود کرده اذیتش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون به کالفه را نفسش ی از و کرد فوت بی  ، تماس خی  گرفت  

 .گذشت 

 .کرد باز را اینستاگرامشان یصفحه آن، جای به

 

 بودند، کرده فالویش بارهیک که فالوری باالی تعداد از

 .شد گرد چشمانش

ی چه  را تبلیغشان نفر یک زیاد، خییل احتمال به بود؟ خی 

 .بود کرده

 

 فرستاده لباس برایش ظهر، که را بالگری جدید استوری

 .کرد باز بودند،

 

ی عرصتون ها،بچه سالم _  .بخی 

 بود، جالب خییل برام که رسید دستم به ایبسته یه ظهر

 ...ببینید همراهم هم شما گفتم کنم، بازش خواستمیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بود گذاشته را هاآن آیدی صفحه، پایت  ی

یخوش خوامیم فقط _
 

 نشونتون رو فروشگاهشون سلیقیک

 ...کنیم کیف باهم بدم

 از رو هاست یهمه باحوصله چه کنید نگاه رو جااین اول

 تزئت  ی و بندیبسته جدا رو کدوم هر بعد کردن، جدا هم

  ...کردن

 

 بود، شده انجام خودش توسط کارها تمام کهاین وجود با

 .کردیم دنبال را هااستوری اشتیاق با

 

 ...باحاله چه ...چیه کارته این ببینم بذار _

 

 .انداخت نگاه آن جایهمه به و کرد پایت  ی و باال را کارت

 

ی کنم فکر اوه، _  ینامه پاکت عت  ی !کردن درستش دسن 

ی  .شده فانی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

خوش خانم یه کار معلومه حوصله و کاریظریف این

منده و سلیقه  .هی 

این سخته موبایله دستم یه ...بابا ای ...کنم باز وداخلش

 ...جوری

 شعر یه هم فروشگاه انتخاب از کرده تشکر هم !شد آها،

  !شاملو از

 .هست هم دیگه کارتای جالب، چه هابچه

ی بخونم وایسید  .گمیم بهتون نوشته، چ 

 

 .بود شده آپلود بعد دقیقه چند بعدی، استوری

 

 جالبشون حرکت یه متوجه و خوندم رو همه من خب _

 فرستادن، برام که لبایس دست هر یدرباره که شدم

  !دادن توضیح و کشیدن زحمت

ه چیه، جنسش کهاین  .ماشت  ی با یا بشه شسته دست با بهی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

چه مفیدش عمر بشه، استفاده درست ازش اگر و کجاییه

 !قدره

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۶۱پارت#

 

 این نظرم به کارشون، این از اومد خوشم واقعا من _

ی
 
ام خود دقیقا یه به احی  ی !مشی 

 
 که کردن کاری یه واقعا

 .کنم خرید ازشون بازم بشم مشتاق

 رو هالباس اول من باید ها،نیست تبلیغ این هابچه

 کاراشون کیفیت از تا کنم اتو و بشورم چندبار بپوشم،

ی بهتون بعد بشم، مطمت  ی  .حتما کنمیم شونمعرف 

 حرکت این از من همراه هم شما خواستم فقط االن

ید لذت زیباشون  .بی 

 

ی اهن به دسن   :داد ادامه و کشید پی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 نظر بعدا من عالیه، هم اجناسشون که رسهیم نظر به _

ی که اول نگاه تو گم،یم بهتون رو نهاییم
 
 !اومد خوشم واقعا

 

 متفاوت کامال موضویع با و ماشت  ی داخل بعدی، استوری

 .بود

ی همت  ی با رسیم و کوتاه معرف   دوبرابر فالورها هم، غی 

  !بودند شده

 

 تشکر او از هم و بگذارد جدیدی استوری گرفت تصمیم

 .بگوید آمدخوش را فالورها ورود هم و کرده

ون اینستاگرام از آن، از بعد  یصفحه رساغ و آمد بی 

 .رفت چتشان

 

ی بابت ممنونم دوباره، سالِمی _  .معرف 

ی
 
 .نداشتم رو هااستوری توقع واقعا

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کردید لطف خییل

 

 .دید را پیامش زود و بود آنالین

 

 .نداشت قابیل اصال .کنمیم خواهش جان، لوا سالم _

ی و ذوق همه اون از من  حسم فقط و اومدم وجد به زیباب 

اک به رو  .گذاشتم اشی 

 

 .زد لبخند ناخودآگاه تمجیدهایش، و تعریف از

 

 برای که باشید مطمت  ی داشتید، دوست که خوشحالم _

 .شهیم ارسال هالباس کیفیت همت  ی با هم فالورهاتون

 

 و شدیم داده جواب زود خییل فرستاد،یم لوا که پیایم هر

 .کردیم پیدا ادامه بحث
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۶۲پارت#

 

 

، همان در  .کرد دریافت آرتا از جدیدی پیام حت  

 

  «چشه؟ راستت  ی »

 

 .رفت هم توی هایشاخم برادرش، کوتاه سوال این از

 

 «چشه؟ بگم من توئه، پیش »

 

 .بود ریخته هم به بوتیک، تو اومد که اولش همون از »

ی ی نگفت هم هیچ   اومدم همینه واسه .پرسیدم سوال هرچ 

  «!تو رساغ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  ربیط چه او به اصال بود؟ نشده خوب حالش هنوز یعن 

 ...داشت

 

 کم .بود بداخالق قدرهمت  ی صبحشم دونم،یم چه »

  « !ومن بخوره بود مونده

 

ی چند پیامش کنار  هم کردند،یم نگاه چپ چپ که ایموچ 

، حرکات این از اصال دهد نشان تا گذاشت  راستت  

 .نیامده خوشش

 

  «شده؟ جوریاین که کردی چیکارش خب »

 

ی !چه؟ من به بابا، ای »  «...نندازها من تقصی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 عالمت صفحه باالی که بود تایپ حال در برادرش

 .کرد دریافت جدیدی پیام دریافت

 

ی »  صدا وکوچیکت اسم من نداره ایرادی جان، لوا راسن 

سیدم، اول که ببخشید زنم؟یم   «.نبود حواسم اصال نی 

 

 همان یا کردی بیخود خییل دادیم جواب اگر بود زشت

ی نام
 
ی .بزن صدا را امخانوادگ

 
 بارها از بعد و حاال خصوصا

 .اسمش تکرار

 

 «.باشید راحت .کنمیم خواهش نه، »

 

 «راحتم همیشه که من »

ی چند و کرد مکث کیم  .فرستاد خنده و چشمک ایموچ 

 

ی ی هایششوچ    !بود مزهب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ییم هم تو » ، راحت باهام توب  ، دوست اگه بایسر  داشن 

  «کن صدام نیما

 

 .شد آخر پیام مات لحظه، چند برای

ی نه و زدیم پلک نه  .کشیدیم نفس حن 

، رسعت به انزجار، حس  .پیچید جانش تمام در باورنکردب 

 

ی انگشتانش  از بود مانده کم موبایل و مانده حرکتب 

 .بلغزد پایت  ی به دستش

 

 .بود فرستاده جدیدی پیام آرتا

 

، گردن تو حاال »  آدم این دونمیم که من دیگه ویل نگی 

ی به و بوده رسد یخ عت  ی سال نه هشت، و بیست  هیچ 

 !تو جز دادهنیم نشون واکنش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به ماجرا رس یه فهممیم خودم نزنید، حرف هم جفتتون

 «.وصله تو

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۶۳پارت#

 

ی هربار و خواند را آرتا پیام هم پشت بار چند  قبل از بیشی 

 .کرد بغض

 .بود کرده تعجب واکنش، این از هم خودش

 دریافت کوچک نام با کردن خطاب پیشنهاد یک فقط

  شد؟ تمام سنگت  ی قدرآن برایش چرا کردن،

  کرده؟ خیانت که داشت را کش حس چرا

 

 .نداشت خاض حرف .گرفت را آرتا یشماره

ی  .بود کردن دل درد قصدش بیشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی با شنید را آرتا گفت  ی الو صدای که همت  ی  ترکید، که بغض 

 :گفت

 

  ...کردم بدی کار یه من _

 

 :پرسید تعجب با آرتا

 

ی _   چرا؟ گریه شده؟ چ 

 

 صدایش اما کند صحبت بتواند تا کشید عمیق نفس چند

 .شدنیم صاف

 

ی کنم فکر _ ییم راست تو بود، من تقصی 
 
 پرسه این ...گ

ی واتساپ تو گرفت وشمارم  براش و کنیم صحبت بیشی 

  ...خب کنم صحبت کارمون یدرباره
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  .کرد پاک را صورتش اشک و کشید باال را اشبین 

 

 عکس کردم، سیو شمارشو چون کنم فکر من بعد _

ی شما پرسید ...دید وپروفایلم  ...حرفا این از و دخی 

ی وخودم منم  ندادم، رو بهش زیاد خدا به ویل کردم معرف 

  خب؟

 

ی آرتا دادنیم اجازه  بدهد، را جوابش یا بکند صحبن 

 .گرفت رس از را حرفش دوباره خودش

 

 بیخودی گفتم بهش بود شده حساس هم راستت  ی بعد _

ی داری  .دییم گی 

حرفه خییل رفتارش نظرم به   خب؟ ...اومد ایغی 

 

 .کرد پر را گلویش دوباره بغض
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نوشت االن پرروئه، پرسه این داشت، حق کنم فکر ویل _

  !کنم صداش کوچیک اسم به منم که

 

ی از تو االن _ ی چ   بالگره این چون فقط دقیقا؟ ناراحن 

؟ صدا واسمش گفته  چون یا نزد؟ ایدیگه حرف کن 

 ازت؟ ناراحته راستت  ی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۶۴پارت#

 

 

ی جواب هم خودش  .نداشت سوال این برای درسن 

 

 ...راستت  ی که کنمیم فکر ویل نزد ایدیگه حرف نه،_

 

ی علت ی توضیح اشناراحن   .نبود دادب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی یه _  و داره منظوری پرسه که بود کرده حس شاید جوراب 

 ...کردم لج باهاش بیخودی من

 

ی که حاال نداره، اشکایل _  .نشده چی  

 یه و بود درست حدسم دیدی پس .آرییم در دلش از

 داشت؟ تو به ربیط

 

 :پرسید کرده بغ 

 

 ناراحته؟ خییل _

 

 هم زیاد را ماجرا پیازداغ که نداشت، تعارف تنها نه آرتا

 .کرد

 

 ...خییل بابا، آره _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت خود با لب زیر

 .کرد خطاب را آرتا بلندتر بعد و «...بگردم الیه»

 

 نداری؟ کاری تو ...دیگه کنم قطع _

 

 گرفته اسایس حالش و نداشت کردن صحبت یحوصله

 .بود شده

 

ی آبغوره نری _  !بگی 

 

 .دارم کار ...دیگه خدافظ نه، _

 

 کند، رسبهدست را مادربزرگش و پدربزرگ توانستیم اگر

 اما رفتیم راستت  ی رساغ به و گرفتیم تاکش لحظه همان

 .نداشت وجود امکانش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ون صبح همت  ی ی طبق و بود بی  ی یک نانوشته، قانوب   دخی 

ون بار چند روز طول در نداشت حق  خصوصا برود؛ بی 

یم استفاده دانشگاه و داشت  ی کالس از مدام روزها این که

 .شدیم هاآن شدن حساس باعث شاید آن، ازبیش و کرد

 و بود شده تاریک و کرده غروب آفتاب ها؛این برعالوه

ی طبق ون نباید هاشب هاخانم دیگر، قانوب   .رفتندیم بی 

ی خاطر همت  یبه  داشتیم بر نحویبه را هایشکالس اکی 

 .باشد برگشته خانه به تارییک، ازقبل تا که

 

ی صبح تا باید یا ی یا و کرده صی  یم صحبت راستت  ی با تلفن 

 .کرد

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۶۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی هر با و کرد بازی موبایلش با مردد  تصمیم بود، که سخن 

ی حضوری دیدار و فردا تا گرفت  .کند صی 

 

 برای شد، بیدار خواب از کهاینمحضبه بعد، روز صبح

 :نوشت راستت  ی

 

ی صبح سالم، » ؟ .بخی   «کجاب 

 

 شست  ی یحوصله و بود کشیده دراز تخت روی همچنان

 .نداشت را صورتش و رس

 

 «آرتا با پاساژ ریمیم داریم »

 

 .داد را جوابش خالصه قدرآن که بود قهر

 .کرد مرتب را تختش و شد بلند جا از
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کند پیدا رفتنش برای ایبهانه داشت سیع

 .کرد سالم مادربزرگش و پدربزرگ به و شست را صورتش

 

 و ندهد را راستت  ی جواب رسی    ع خییل که بود این قصدش

ی که نرسد نظربه  .بوده هایشپیام تابب 

 

ی من»
ا
 .جااون رس یه آمیم احتمال

 «بذارم فیلم هم دوم یشعبه از دادم قول استوریا تو

 

 .شد موهایش کردن شانه مشغول و ایستاد آیینه مقابل

 

  «اوگ»

 

 .زد چنگ را شانه دوباره و کرد پرت می  یروی را موبایل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 درد رسش که بود افتاده موهایش جان به محکم قدرآن

 .گرفت

 .زدیم حرف شکل این به او، با نباید

ی خودش به  راستت  ی وقت یک تا رسید همیشه از بیشی 

ی توانسته هایشمحیلکم نکند خیال  اشروحیه روی تأثی 

 !بگذارد

 

خانه سمت به و برداشت را کیفش  .رفت آشی  

 

 دانشگاه؟ رییم_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۶۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کوچک ایلقمه کردن درست هنگام را مادربزرگش جواب

 .داد

 

 .بله _

 

 :گفت مکث با و انداخت لوا رستاپای به نگایه نوردخت

 

 هر دورهیم؛ تو بیاد کن راضیش دیدی، وراستت  ی اگه_

 .آورد بیخودی بهونه گفتم، بهش دیشب چیم

 

خونه از زودتر هرچه تا داد ترجیح و دزدید نگاه  دور آشی  

 .شود

 

 .چشم ...دونمیم بعید که ...دیدمش اگه_

 

 .کرد پاک رسعتبه را هایشکفش و گزید لب
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی آژانس به آمد یادش  .نداده خی 

 .کرد روشن را قفل و گرفت دست را موبایلش

 از جدیدی پیام زمان همان در اما شد خارج خانه از

 .کرد دریافت راستت  ی

 

 .دنبالت آیمیم بمون، منتظر»

ی راه ی خیابون تو نیوفن    «!تنهاب 

 

ی بار چند  .خواند را دستوری یجمله آن پیاب 

 .آمدنیم بدش کش امرونیه از که بود باراولت  ی برای

ی  به حواسش هم بینشان یرابطه وضعیت بدترین در حن 

ایط  .بود لوا رسر

 

ی لبخند  :نوشت و زد عمیف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی »  استفاده ازش ساله خییل .امنه که خونه نزدیک آژانس 

 .کنمیم

ی وراهتون نیست الزم  «کنید طوالب 

 

 .داد را جوابش دقیقه چند از بعد

 

 «نباشه حرف»

 

 را کیفش و نشست پلهراه روی .گرفت اشخنده باراین

 .گذاشت کنارش

 

 «منتظرتونم »

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۶۷پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ی
 
ی رب  ع حدودا  باراین .خورد زنگ موبایلش که گذشت ساعن 

 .بود آرتا

 

 رسیدید؟ جانم، _

 

ی آره_ ی جایهمون گهیم راستت  ی بیا زود .آبچ 
 

 پارک همیشیک

 .کردم

 

 :گفت شتابزده

 ...باشه باشه،_

 

 .کرد تند پا و گذاشت شلوارش جیب در را موبایل

 و بلند درخت دو بت  ی ایگوشه در و کوچه رس را ماشت  ی

 .بود کرده پارک پربرگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .داد پرانرژی را جوابش آرتا که کرد سالم و شد سوار

ی و بود کرده عادت شدن بیدار زود صبح به دیگر
 
 واقعا

 .بود شده کاری اصطالحبه مردی

 

 نگاهش زیرچشیم و داد تکان جواب در رسی هم راستت  ی

 .کرد

 

 ...وخودتون کردید اذیت چرا دیگه اومدمیم _

 

ی با آرتا ی نبود معلوم که لحن   :گفت جدی، یا کردیم شوچ 

 

 .کنیم تحملت باید شدی، جونمون بالی  _

 

یپس و کشید جلو صندیل دو میان فضای از را خود  گردب 

 .کرد آرتا سهم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی داشته من مثل خواهری باشه خداتم از _  .بایسر

 

 و چرخید سمتش بیاورد، کم نداشت عادت که هم آرتا

 .ریخت همبه را شالش

 

 .خندید زمانهم و زد جیغ لوا

 

 ...کردی خراب وموهام مدل بیشعور _

 

 راستت  ی درآورد، را دادش و زد چنگ که آرتا موهای به 

 :غرید کفری

 

تونه؟ چه _  اید؟بچه مگه خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ند آرام دو هر شد باعث اشجدی و بلند صدای تن  .بگی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۶۸پارت#

 

 چشم با آرتا .نشست ساکت و رفت عقب ناخودآگاه لوا،

 جلوی زحمت به و کشیدیم نشان و خط برایش ابرو و

 .بود گرفته را اشخنده

 

ی داریم سگیه، اخالقت صبچ رس چرا داداش _ یم شوچ 

ی سخت کنیم  .نگی 

 

ی ترآروم _  چهار، هایبچه برای دعواهاتون .کنید شوچ 

 .ستساله پنج

  ...و کشیدن مو و زدن چنگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی کیم را رسعتش و داد تکان رسی تاسف با  .کرد بیشی 

 

 .بماند ساکت نتوانست لوا

 ایحرفه کردن دعوا تو شما، مثل همه ببخشید دیگه_

 !نیست  ی

 

 .نداد جواب دیگر و کرد نگاهش چپ چپ آینه از

چه بود، نشده خوب کامال صورتش روی کبودی رد هنوز

 کند؟ دفاع خودش از توانستیم طور

 

 شد مشغول خود کار به هرکس بوتیک، کردن باز از بعد

وع را گذاشت  ی استوری لوا و  .کرد رسر

 

ی با ی صبح نشاط، و پرشور صداب   نقاط از و گفت بخی 

 .گرفتیم فیلم بوتیک مختلف
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  ...داری ایحوصله چه _

 

ی در رسش  .دادیم را برادرش جواب زمانهم و بود گویسر

 

  نظر؟ چه از _

 

 بکشم راهمه، رس هرگ تونمیم کسلم، بس از صبحا من _

ی رادیو هایگوینده عت  ی مونده کم تو وقتاون
 

 جوان بیک

ی  !سالم ایراب 

 

 .زد برق چشمانش و آمد خوشش ایده این از لوا

 

 !کنمیم امتحانش فردا ...ها خوبه اینم وای _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۴۶۹پارت#

 

  !خدا به ایدیوونه _

 

 ...مثل چیه _

 

 .آورد پایت  ی را صدایش

 

م، رو همه یپاچه بخوام صبح اول از راستت  ی _  بگی 

  خوبه؟

 

 رس نداشت، دوآن به توجیه که راستت  ی سمت کیم آرتا

 .چرخاند

 

 .چشه نیست معلوم رفته دست از این ...دیگه نه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 باید کش چرا اصال آیم؟یم زود قدراین چرا ما واقعا ویل

؟ ازشون عرصو مگه کنه؟ خرید زود صبح بیاد چه گرفت  

ی احمق باید قدر  ...که بایسر

 

 ساله، یس حدودا مردی که بود نشده تمام هنوز صحبتش

 .آمد آرتا سمت و شد بوتیک وارد

 .گرفت را اشخنده جلوی زحمت به لوا

 

 .نباشید خسته سالم، _

ی اون اهن   هم ایشقهوه رنگ کردین، مانکن تن که پی 

 دارید؟

 

  خواید؟یم خودتون برای داریم بله .اومدید خوش سالم، _

 

 .رفت موبایلش رساغ و گرفت فاصله لوا

ی دیروز از فالورهایشان  .بود شده بیشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

فت حال در روز هر اما کند، هرچند پیجشان  کردن پیرسر

 !بود شدن تربزرگ و

 

ی جواب و کرد باز را هادایرکت  .داد را هامشی 

ی هر  اما فرستادیم راستت  ی برای شد،یم ثبت که سفاریسر

 .شدنیم بدل و رد بینشان ایاضافه صحبت هیچ

 

 :بود نوشته هادایرکت از ییک

 

ی؟یم فیلم هاشفروشنده از هم جااین »  اولتون شعبه گی 

  «بودن باحال خییل که

 

ی چند  شدیم باعث بود، گذاشته که شکلیک و خنده ایموچ 

ی
 
 .دهد مالیم را جوابش اجبارا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که بود مانده کم همت  ی .بگذارد فیلم توانستنیم آرتا از

 خون حتما !برسد پدرشان دست به فروختنش لباس فیلم

 .کردیم پا به

 

 «...عزیزم نه، »

 

 نرسید ذهنش به ایکننده قانع توضیح کرد، فکر هرچه

 .کرد ارسال را همان پس

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۷۰پارت#

 

ی  :پرسید رفت، که مشی 

 

ه؟یم نوردخت مامان که دورهیم آییم _  بهت اصال گی 

  گفت؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

نیم واقعا من ...نه یا بیام دونمنیم ویل .زد زنگ آره _

 .کنه جمع وآدم همه این همیشه داره ارصاری چه فهمم

 

 .آمدیم حتما پدرش

ییم رو بابا _  ...بیای اگه بین 

 

  کنم؟ چیکار نظرت به ...آره _

 

د باال بینشان بحث ترسیدیم  .بگی 

 

ی قایم شهنیم که عمرت آخر تا _  .یسر

 

 .بمونم حرفم رس بازم ویل برم گفتم همت  ی واسه آره، _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _ ؟ یعن    چ 

 

خواسته از ویل ندارم، جنگ رس من بدم نشون که برم _

 !نیام کوتاه خودمم ی

 

؟ کرد، بحث باز بابا اگه _   چ 

 

 ...بود کرده فکر موضوع این به بارها قبل، شب از آرتا،

 

ییم _ ی چه دارم دوست دوب   براشون خوامیم بیوفته؟ اتفاف 

 .بشه عادی

 دیگه .گذشته ماه چند االن ...کنم فرار گ تا تو قول به

  شدم؟ مستقل کت  ی قبول که هنوز نشده وقتش

ام تصمیمم به اگه یم اصال دفعه چند ایهفته بذارن، احی 

 .زنمیم رس بهشون رم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بدی کار یه کردم قبول انگار بشم قایم ترسوها، مثل اگه

 !بشم مواجه باهاشون کنمنیم جرات که دادم انجام

ی بخواد بابا دونمیم بعید آدم، همهاین جلوی بعدم  درگی 

 .باهام بشه

 ...که شناسیشیم هست، آبروش به حواسش خییل

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۷۱پارت#

 

ی آرتا هایحرف  .رسیدیم نظر به منطف 

 

ییم راست _
 
نه طعنه کمیه نهایتش .گ ی نادیده که می    .بگی 

 

 .کنمیم کارو همت  ی اره _

؟ منت نیومدی مگه تو ...ببینم   کشر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .چرخید راستت  ی سمت ترس با

ی  .کردنیم هم نگاهشان حن 

 

 ...هیس _

 

س نیست، ما به حواسش _  .نی 

 

ی نفس  :گفت و کشید راحن 

 

  ...بدم آشتیش باید آره _

 

؟یم حرف من با داری شهمه صبح از چرا پس خب _  زب 

ی مگه   منم؟ قهره که اوب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :داد جواب کالفه و رفت غرهچشم

 

 ضایع که کنم باز چجوری وحرف رس دونمنیم خب _

  ...نباشه

 

 و بود فرصت تا که برداشت را کنپاک شیشه و دستمال

ی  .کند ترمرتب را جاآن کیم نشده، زیاده مشی 

 که شدیم خسته قدرآن مغازه، تعطییل از قبل و هاشب

 .نداشت کردن تمی  ی یحوصله

 

 ازش رو پرسیدی من از که سوایل همت  ی ...بابا بیخیال _

س  .خب بی 

 

 راستت  ی به کم کم نامحسوس، طور به و داد تکان رسی

 .شد نزدیک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت و زد ایرسفهتک کند، جلب را توجهش که این برای

 

ی _  دورهیم؟ میای تو راسن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۷۲پارت#

 

 

 .دوخت لوا به موبایلش، از را نگاهش مکث، با راستت  ی

 

  !نه _

 

 بحث، دادن ادامه برای که بود داده جواب کوتاه قدرآن

ان  .ماند حی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی با و شد نزدیک دیگر قدیم  موضوع انگار که لحن 

 :پرسید نبود، اهمیت پر برایش چندان صحبت

 

 چرا؟ _

 

ی که بیام _ یم وری دری، یه رسهیم راه از هرگ بشه؟ چ 

یم وجوابشون بشم ساکت تونمنیم منم !بگه بهم خواد

 .شهیم بحث بیخودی دم،

 

ی کرد،یم فکر که قبیل هایدورهیم به
 
ی چنت  ی دقیقا  اتفاقاب 

ی چندان که حش اما آورد یاد به توانستیم را  هم منطف 

 .افتاد نخواهد اتفاق این دیگر گفتیم او به نبود،

 

  ...بشه جوریاون دیگه نکنم فکر ویل _

  ...هم آرتا شماختمت،نیم من قبال
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

منطقیه چقدر رفتارشون دلیل دونیمیم االن ویل  دیگه !غی 

 .نیست تنها نوردخت مامان فقط

ی  ...شده عوض بهت نسبت خییل نظرش هم شمیم حن 

ی تعداد ی که کساب 
 
ی شناسنتیم واقعا یم پشتت .شده بیشی 

 .ایستیم

 

ی  .برگرداند رو و داد تکان هوا در دسن 

 ...بابا برو _

 

 بودند، جمع در راستت  ی و برادرش اگر .نیامد کوتاه

 .کردیم قدرت احساس

ی تجمع ی هایشانهدف به رسیدن برای که جواناب   را سخن 

  نبود؟ زیبا کشیدند، جان به

 

؟یم جوریاین چرا آخه _
 
ی گ

 
 حاال اونم شدی؟ ناامید واقعا

  ندارن؟ بهت دیگه نگایه همچت  ی خیلیا که
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بهت راجع شهیم متوجه هم فرهاد زودی به مطمئنم من

  .کرده اشتباه

 

 .آمدنیم خوشش هیچ قدییم، بحث این از

 

ی بهم راجع نیست مهم برام اصال من _  .کت  ییم فکر چ 

ا خییل هم تو ینیم من از چی    روز یه خوشه دلت که دوب 

  !شهیم درست اوضاع

 

یم نگاهش و ایستاده کنارش بحث، دادن ادامه بدون لوا

 .کرد

 

ی نایست، رسم باال _  .بهم بزنه زل کش شمیم عصن 

 

ی .دونمیم چیوهمه من _  !گفت بهم نوردخت مامان ...یعن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۷۳پارت#

 

 .باشد شنیده درست که نداشت اعتماد هایشگوش به

 

؟ _  !چ 

 

 .کردم ارصار من ویل بگه خواستنیم _

 

 .نیامد خوشش هیچ لوا کار این از

ی کش از نباید اما شدیم کنجکاو اگر دادیم حق  از غی 

 .پرسیدیم سوال خودش

 

ی تو کشیدن رسک _
 
ی کار هم قدرااون آدما، زندگ  خوب 

ییم حرف ازش افتخار با که نیست  !زب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _ ا خییل پرسیدم، خودت از وقن  ی بهم رو چی     .نگفن 

 

ی نداشتم دوست حتما پس _   !بدوب 

 

ون آرتا ی با و رفته بی   .کردیم تمی  ی را بوتیک اطراف ب 

  نیست؟ دار خنده وقت؟اون چرا _

 

، خصوض حریم _   داره؟ خنده تو نظر از داشت  

 

 .زد پوزخند ناباوری با لوا

 

 .راستت  ی نخوندن ومن خصوض؟ حریم _

ی تنها تو ،نیم من از که چی    تمام زیرامه، لباس مارک دوب 

 .دستته کف زندگیم پوک و جیک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 سابقم، پرس دوست با مرابطه بابام، با مشکالتم یهمه

 من که شهنیم ...ایدیگه هرچی  ی و داداشم اختالفات

ی ازم بخوای مدام تو و باشم رو قدراین باهات  پنهون چی  

ی  .کن 

ی االن مگه بعدشم  بقیه بدونم خواستمیم فقط شده؟ چ 

 !همت  ی دارن، حق قدرچه تو، با زشتشون رفتار برای

 

ی قدرآن برایش گذشته ی و خاکسی   که بود سیاه شاید حن 

 داشت دوست نه و کند مرور را آن داشت ایعالقه نه

ی آن از کش  .بداند چی  

 غرور، شدن شکسته حرست، جز بود چه او برای مگر

؟ و شدن طرد   تنهاب 

ی وع کجا از دانستنیم کرد،یم کنجکاوی لوا وقن   کند رسر

ی او تا بگوید چه و  .شود شدنش خرد متوجه کمی 

ی همان شاید  فهمیده را ماجرا مادربزرگشان زبان از که بهی 

 داشت؟ را روزها آن یدوباره مرور توان خودش وگرنه بود

  ...دانستنیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .خوامیم معذرت من _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۷۴پارت#

 

ی داشتم دوست  حرف درست که هم تو بشناسمت، بیشی 

ینیم ،یم سانسور مدام و زب  ی کن   و شد تو بحث دیدم وقن 

 نه، یا دورهیم تو بیاد راستت  ی که تکراری حرفای دوباره

م رو کنجکاویم جلوی نتونستم دیگه  .بگی 

 بازم عقب، برگرده زمان !نیستم پشیمون باشم، گفته ویل

 .پرسمیم

 

ی کالفه راستت  ی  .کشید موهایش به دسن 

ی ی لوا با وقن  ی کرد،یم بدخلف  یم اذیت خودش او، از بیشی 

 .شد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بکنم الزمه دیگه خوایه معذرت یه _

ی بیخودی خاطر به   ...بابام اذیتای و دادنا گی 

ی دونمیم
ا
 .پیچیدیم پات و پر به و بود قفیل روت خییل قبل

 

 و رفتار تمام قدرآن گایه کوروش .کردنیم اشتباه

ی در که بردیم سوال زیر را راستت  ی شخصیت  صبح تا تنهاب 

یم وانمود که حایل در بعد، روز صبح و ریختیم  اشک

ی هیچ کرد  کردیم را کاری همان همچنان نیوفتاده، اتفاف 

یم باعث موضوع، این و !بود درست خودش نظر از که

ی مدام او از کوروش شد  .شود ترعصباب 

 

 بابات جای به نباید تو خودشه، رفتار مسئول کس هر _

ی عذرخوایه   !کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی که این برای
 
 مرتب مشغول باشد، کاری مشغول رصفا

ین کردن  .شد مغازه داخل ویی 

 

  کنم؟ عذرخوایه تونمیم که خودم رفتار خاطر به _

 

 .خاراند را اشگونه و انداخت لوا به نگایه نیم

 

 رفتار؟ کدوم _

 

 :گفت تعلل با و شد نزدیکش لوا

 

ی ازم _   ...ناراحن 

 

ی ی واقع در .باشد ناراحت که نداشت حف   نسبت هیچ حن 

 .نداشت او با محکیم و سفت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...همت  ی بود، عمویش پس فقط

 ریخت، هم به اگر هم او و بود نداده انجام اشتبایه کار

 دلیل یک نه بود، لوا به اشعالقه و حساسیت خاطر به

ی  .منطف 

 

 .نه یا بزند راست و رک را حرفش بود مانده

ی .کن فراموشش _ ی زیاد کرد، عصبیم که چی    .نبود منطف 

 

ت کردن تا از را او و گرفت را راستت  ی دستان لوا،  ها،تیرسر

 .داشت باز

 

ی آدم منم نداره، اشکایل _  .نیستم منطف 

، حرف اگه پس  .کنمیم درکت بزب 

، جریان این برای فقط نه ی کال اخی   ...هرچ 

ی خودم من  با نباشه، درست شاید که این با وقتا، بیشی 

 ...عقل نه گرفتم تصمیم قلبم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .آمد حرف به کرد، نگاهش که منتظر

 

ی خیال خوامنیم _ ی کن   افتادی بابات از بدتر ییک گی 

  ...ویل

 

 .کنمنیم فکری همچت  ی من _

 

نیم خوشم بشن، صمییم باهات بخوان پرسا که این از _

 .آد

  !ریزمیم بهم نیست، خودم دست

ی
 
ی نیست معلوم که مجازی تو آدم رسی یه خصوصا

 
 واقعا

 ...هست  ی گ

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۷۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ایستاده حرکت از مکان و زمان لحظه، آن در لوا، برای

 .بود

ون راستت  ی هایلب از که کلمه هر با  با قلبش آمد،یم بی 

ی شدت  .کوبیدیم سینه در بیشی 

 

ی داشت دوست  .بداند بیشی 

ی داشت؟ او به حش چه دقیقا  و سالومه هایحدس یعن 

ی یا   داشت؟ دوستش واقعا بود؟ درست شمیم حن 

 

  چرا؟ _

 

 .کرد نگاهش سوایل راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بهم بخواد مردی اگه چرا داری؟ حش همچت  ی چرا _

؟یم حساس بشه، نزدیک  اینکه خاطر به فقط یسر

  ...یا شدیم؟ دوست ماهه چند چون یا پرسعمویم؟

 

یم اشتباه بگوید راستت  ی و کند کامل را حرفش که ترسید

،  را صحبتش پس !ایشده سوءتفاهم دچار حتما کن 

 .نکرد کامل

 

، ی در بارهیک راستت   یپیش که گرفت قرار موقعین   اشبین 

 .بود نکرده را

ی  .نداشت هم کردن فکر فرصت حن 

یم زبان به گذشتیم دلش در هرچه لحظه همان باید یا

ی برای یا و آورد ی چنت  ی منکر شده، که هم مدب   .شدیم چی  

 

  ...من _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کردنیم یاری مغزش و بود آورده کم کلمه انگار

 

؟ تو _  چ 

 

ی وقته، خییل ...راستش من _  متوجه که ساله چند یعن 

 ...بهت شدم

 

 .چرخید سمتش به رسشان دو هر آرتا، یرسفه تک با

 

  ...یاهللا _

 

ی .شد بوتیک وارد و رفت غرهچشم دو هر به  آمده مشی 

 !بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پرس به بهت با لوا و گرفتند فاصله دیگریک از رسعت،به

ی یبچه  نگاه بود، شده داخل مادرش همراه که بازیگویسر

 .کرد

 

ی فقط نکردند؟ پیدا بدتر این از زمان  ثانیه چند بود کاف 

 !شوند وارد دیرتر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۷۶پارت#

 

 .رفته پیش حد آن تا که شدنیم باورش راستت  ی

ون گذشت،یم دلش در که را هرچه بود مانده کم  بریزد بی 

اف و  .کند اعی 

 

ون کالفه رو نفسش ی اتفاق دانستنیم .داد بی   افتاده خوب 

 .نه یا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی کهاین بابت  متأسف بود، شده پیدایش بارهیک مشی 

 ...خوشحال یا باشد

 

 بود کرده خایل را خودش باالخره گفت،یم را چی  یهمه اگر

 چراکه باشد داشته همراهبه هم بدی نتیجه توانستیم اما

ی از کامل طوربه اهورا هایمزاحمت سایه هنوز
 
 هاآن زندگ

ی از زیادی زمان و بود نشده کم  .گذشتنیم او از لوا جداب 

 

ی گرفت تصمیم درنهایت،
ا
 از بعد و دارد نگه دست فعل

ی، رفت  ی ی مشی 
ا
 خواستهیم که نیاورد خودش روی به اصل

ی  .بزند حرف 

 .نکرد ارصار دید، را راستت  ی انکار که هم لوا

 

نت، در ی اینی   که بود گرفته یاد هالباس کردن تا برای رویسر

 .ترراحت هم و بود معمول حالت از تررسی    ع هم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ارائه هاایکره توسط ایده این ابتدا در رسیدیم نظربه

 .شده

 داد،یم خرج به تنوع پیچ روند در اگر که کرد فکر خود با

ی افراد  .شدندیم جلب بیشی 

 مطالب فروش، برعالوه توانستیم شانیصفحه

ی  .باشد داشته هم آموزیسر

 

ی هایایده  .داشت مانور برای هم مختلف 

لباس عمر چگونه ها،لباس انواع کردن اتو درست طریقه

ی را ها  به هالباس راحت و رسی    ع کردن تا یا و کنیم بیشی 

ی جای که شکیل ند کمد در کمی   .بگی 

 

 اشچهره کهنحویبه و مناسب زاویه در را دوربت  ی

 .کرد تنظیم نباشد، مشخص

 

ی با  .داد توضیح را لباس زدن تا یطریقه شیوا، بیاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کرد ضبط دوباره و دوباره را کلیپ و داد خرج به وسواس

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۷۷پارت#

 

 .داد رضایت هاآن از ییک به درنهایت تا

 بینشان دیگری خاص حرف هیچ کهاین بدون روز،آن

ب هر به لوا و گذشت شود، ردوبدل  که زوری و رص 

ی دورهیم در حضور برای را راستت  ی شده،  .کرد راض 

 

 .بود مهم مسئله این برایش

 برای جدی تصمییم دانست،یم را چی  یهمه که حاال

 .داشت اوضاع اصالح

 

 اشتباه راستت  ی یدرباره که کند ثابت همه به داشت قصد

 .کنندیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از و شود پنهان بود قرار گ تا که بود گفته هم او خود به

ی هر  کند؟ دوری بودند هاآن کهجاب 

ند نادیده را وحقوقشحق نداشتند اجازه  .بگی 

 بود قرار اگر و بپذیرند را مسئله این که بودند مجبور

 .بیاید کوتاه بود محال هم او کنند، مقاومت

 .بشوند اشتباهشان متوجه تا جنگیدیم قدرآن

 

اهن با مادرش ی که پوشیده و بلند پی   رنگ از ترکین 

ی  .آمد پایت  ی یطبقه به بود سیاه و خاکسی 

 

ی عادت طبق
 

 .بود کرده انتخاب را هایشلباس همیشیک

یرنگ از استفاده مهم و نشوند توجه جلب باعث که هاب 

 .باشند پوشیده آن از تر

 

ی پوست و زیبا یچهره با که البته ی داشت، که روشن   اکی 

 .آمدیم او به هالباس
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 سایل،میان وجود با و داشت اندام تناسب که خصوصا

ش مثل ی رژیم کردیم سیع دخی   باشد داشته سالیم غذاب 

ی و نبود لوا یاندازه به اشاراده که هرچند یم وسوسه بیشی 

  .شد

 

ی _
 
 خونه؟ بیای خواینیم واقعا

 

ی و بود درس کردن آماده حال در لوا   واقع در .نداد جواب 

 .بزند نشنیدن به را خودش داد ترجیح

 

 ...نداره مشکیل دیگه شده، درست اتاقت در_

 

د را شسفیه اندر عاقل نگاه جلوی نتوانست  .بگی 

 

ی مامان_
 
ییم خیال واقعا  بود؟ در یه فقط من مشکل کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بابات تا بری کوتاه مدت یه بود قرار ویل ...دونمیم نه، _

ی دیگه تو اما شه، آروم  .برنگشن 

 

ی افشان  کردن تمام کرد،یم ارصار ایمسئله به که زماب 

 .شدیم ممکن کار ترینسخت بحث

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۷۸پارت#

 

 

ی باز داری، دوست که گ هر جان مامان،_  .نده گی 

ی چه حاال  باال؟ طبقه یا باشم جااین داره فرف 

 

ی ...وا _ ی یعن  ی که چ   !نداره؟ فرف 

  !آسمونه تا زمت  ی فرقش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، مردم اصال بعدم ببندی؟ ومردم دهن در خواینیم  هیچ 

ی چه داری، مادر و پدر خودت تو  جای بری دهیم معن 

ی دیگه
 
؟ زندگ  کن 

ی بابات موقع اون این اومدی بود، روش فشار بود، عصن 

 .مادر نکن طوالنیش دیگه ویل نداره اشکایل باشه جا،

 .خونه تو پوسید دلمون هم ما واال

 .گردمبرنیم گهیم کفش یه توی کرده وپاش که آرتا از اون

 !پدربزرگت یخونه چسبیدی که تو از اینم

 .نیستید ما فکر به هیچ

 ...سنگه از که تونمجفت دل ماشاهللا

 شید؟نیم ما تنگدل اصال 

 

ی گشت،بریم خانه به اگر بود مطمت  ی
 
 روز چند برای نهایتا

یم پیدا ادامه قبل روال به چی  یهمه سپس و ماندیم عزیز

 .کرد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی از اما ی مدت که دانستیم هم طرف   توانستنیم طوالب 

 .بماند پدربزرگش یخانه

 

ی که تو مامان _
 
ی روز هر تقریبا ییم ومن داری و پایین   .بین 

ی که هم رو بابا ی اکی   . بینمیم دانشگاه، رمیم دارم که وقتاب 

؟یم دلتنگم جوری چه دیگه   یسر

ی
 
،یم زنگ بهم دفعه چهار سه، روز هر تقریبا  دیگه زب 

یدل وقت
 

؟یم پیدا هم تنیک  کن 

 

ی توقع افشان  ی حارص  ی حارص   .نداشت را جواب 

 .آمدیم کوتاه حتما امروز باالخره کردیم گمان

 

 کهبااین داره فرق دیدن، کوتاه رو دیگه هم و زدن زنگ _

ی پیشم
 
ی زندگ  .کن 

زن این ...نگرانتم واال مرد و پی  یدرست حواس پی   وحساب 

 .که ندارن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۷۹پارت#

 

 .زد کنار را ژله ظرف کالفه لوا،

 

ن، چون که اینه منظورت آهان _ ی پی  ی تواناب   و دادن گی 

ی ی یاندازهبه ومن کردن عصن   ندارن؟ کاف 

س  .برم ذارهنیم دانشگاه جز جاهیچ نوردخت، مامان نی 

 و پدر از بزن زنگ گهیم باشم، داشته ایدیگه مقصد هر

ی اجازه مادرت  .بگی 

 

 :کرد غرولند لب زیر 

 

 !مبچه انگار_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ای یهمه کنه،یم خوب _ ی تا دار،خانواده دخی   وقن 

ی مادرشون و پدر پیش مجردن،
 
 .کت  ییم زندگ

 ری؟یم گ با و کجا ندونیم داری توقع

 

 هوایش و حال کش و بگذراند خوش امروز بود داده قول

 آرامشش که بود بسته عهد مادرش انگار اما نکند عوض را

 .کند له را

 

یهمه قدراین چرا .دیگه کن بس مامان _  دارین رو چ 

 .کنت  ییم بزرگ

 اومدم طبقه دو فقط خودمون ساختمون همت  ی تو من

ی دارم ترپایت  ی
 
 و پدربزرگ با تنها،نه اونم کنم؛یم زندگ

 .مادربزرگم

ییم ومن روز هر که تو تازه ییم رس بهم و بین   االن !زب 

 آرامش با و بمونم جاهمت  ی من بذار امتحاناته، فصل

 .بدم امتحان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

س وع دوباره اعصاب جنگ و باال آمیم باز نی   .شهیم رسر

این تونهنیم ایدیگه دلیل وگرنه شده تنگ دعوا برای دلت

 !کنه توجیه و ارصار همه

 

خانه از تا شد بلند جا از ون آشی    .برود بی 

 

 .طورهمت  ی هم راستت  ی آد،یم داره آرتا _

وع و برگشت  ی خونه بحث این  .اون پیش نکن رسر

ییم که خودت ی گرده،برنیم دوب   داره چون نداره هم نگراب 

ی سالم
 
 .کنهیم زندگ

ی هم رو بابا هایطعنه جلوی کن سیع  یهو چون بگی 

 !بود گفت  ی من از نیاد؛ هم رو هادورهیم همت  ی دیگه ممکنه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۸۰پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یپیش یصحبت چنت  ی بین  نیم حال این با بود، کرده را هاب 

ی توانست
ا
 .بماند خونرسد کامل

 

 غرولند فرصت مادرش و شد ترشلوغ خانه که کمکم

ی  .بازیافت را آرامشش نکرد، پیدا بیشی 

 و کرد حواسش کردن پرت به زیادی کمک شمیم حضور

 .نشود نزدیک پدرش به زیاد که بود این اشسیع

 

 و متفاوت سابق هایدورهیم به نسبت کیم خانه، جو

 .بود ترسنگت  ی

 خورده مشکل به فرزندانش با کوروش که دانستندیم همه

ون خانه از هردو و  .اندزده بی 

 

 احتیاط حال، این با آوردنیم خودش روی به کش البته

ی هایصحبت و رفتار در
 

 .خوردیم چشم به همیک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی کهاین برای و کرد لوا به رو کتایون  باشد، کرده باز بحن 

 :پرسید

 

وع امتحانات _   نه؟ شدن رسر

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 .بله _

 

  برات؟ نیست سخت _

 

 .نشد اشعمه منظور متوجه

 

؟یم رو درسا _  و خونمیم ودرسام ...ندارم مشکیل نه گت  

ش  با باشه، سخت برام که هم وقتا یه فهممیم واکی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برم من یا جااین بیاد اون یا کنمیم هماهنگ سالومه

ی پیشش  .بخونیم درس دوتاب 

 

 .بود کندن پوست میوه حال در کتایون

 

 .بود خوندن درس جااین منظورم عزیزم، نه _

 

ی و طعنه بدون که زدیم را حدسش  امشب فضویل، حن 

ی نگذرد
 
 !داشت زیاد هاعادت این از اشعمه که خصوصا

 

 شلوغه، خونه وقتا خییل و آدیم زیاد مهمون که نه _

  ...گمیم همت  ی واسه

 

ی کرد، نگاه که اطرافش به
 
 او به و شده ساکت همه تقریبا

ه  .بودند شده خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بندمیم درم اتاقم تو رمیم من نه، _

ی با چون آدنیم زیاد صدا اصال  ...داره فاصله پذیراب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

  ۴۸۱پارت#

 

 

 لوا هایشانه روی از را فشار بار کیم کهاین برای شمیم

 :گفت کند، کم

 

 .نیست شلوغ هم خییل جااین تازه _

ی شده کم آمدا و رفت مدته یه
ا
 ...کل

 

ی کهاین وجود با افشان  دیگری شخص هر از بیشی 

ش برگشت خواهان  آمدنیم خوشش بود، دخی 

ی بارهاین در خواهرشوهرش  .بکند دخالن 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

م ماشاءهللا _ ی .باهوشه دخی   به حواسش بشه، هم هرچ 

 ...هست درسش

 

 .نداشت آمدن کوتاه قصد اما، کتایون

 

 جاهیچ ویل نشدیم، هوشش منکر هم ما ...بله که اون _

یم بد اگه افشان؟ نه مگه شهنیم آدم مادر و پدر یخونه

ییم بد بگو گم
 
 !گ

 

ی چه دانستنیم افشان  .بدهد نشان واکنشر

 کتایون به را حق جمع در خواستنیم و بود شده معذب

ی در اما بدهد  حمایت برای دستش که داشت قرار وضعین 

 .بود کوتاه لوا، از

 

ی _   ...واال بگم چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ایجرعه بود، چای نوشیدن حال در که نوردخت مامان

ی روی را آن سپس و نوشید نی  ی دیگر  .گذاشت می  

 

 یخونه جاهیچ گهیم همچت  ی !نرفته که غریبه یخونه _

ه انگار شه،نیم مادر و پدر  فرستادیم تنها و تک رو دخی 

 .غریب شهر

 !خودمه دل ور خوبه

 

ی اصیل مقرص ویل گمیم رک ببخشید جان،مامان _  .خودب 

، یه یهمه کنهیم بدتر دخالت و حمایت جاهاب   ...رو چ 

ییم باید  .کت  ی حل رو مشکلشون خودشون ذاشن 

  !خوادنیم که وبدش پدرشه، حال هر به

ی
 
ی هم ما یهمه از قطعا   !داره دوستش بیشی 

 داداش هم این شد مرگجوون که کیانم داداش از اون

 ...همه بدن شسکته جون، از دور ترسمیم واال که بزرگه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۸۲پارت#

 

 کف در محکم را هایشناخن و کرده مشت را دستانش لوا

 .بود برده فرو دستش

ی اشعمه که کلمه هر ل زد،یم حرف بیشی   کردن کنی 

 .شدیم ترسخت خودش،

 

ی با و گذاشت اششانه روی دست شمیم ی و نگراب   ناراحن 

 :گفت

 

ی دل به برم، قربونت _  .واخالقش که شنایسیم نگی 

 

 .باشن همه دورهیم این حتما خواستم خودم _

 .بخورم حرف مدت یه شاید نداره، اشکایل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 خوامیم ویل ...بقیه و عمه تا گرفته خودم مادر و پدر از

 .شمیم کردن قضاوت اشتباه که کنم ثابت بهشون

ی شدن قایم با ...بقیه هم و من، به راجع هم  درست چی  

 .شهنیم

، اونا همه این  قدرچه کهاین از فارغ چشم گفتیم ما گفت  

 صحبتای اونا وقتشه حاال باشه، اشتباه حرفاشون ممکنه

  !بشنون هم رو ما

 همیشه تصمیمامون همه و کنیمنیم اشتباه ماها گمنیم

ی باید بازم ویل درسته،
 
 .کنیم زندگ

  رفت؟ پیش اونا یخواسته طبق قراره گ تا

 جنگمیم معقیده و حرفم پای هم سال چند تا باشه الزم

 !آرمنیم کم دیگه ویل

 

 را راستت  ی و آرتا رسیدن نوید در، زنگ صدای موقع، همان

 .دادیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی دلگریم ناخودآگاه کرد، حس که را هاآن حضور  بیشی 

 .کرد پیدا

ی ی یا کردندنیم کاری اگر حن   دانستند،نیم خودشان حن 

 .شدندیم قدرتش باعث بازهم

 

ی نفس  :گفت اشعمه لحن از تقلید به و کشید عمیف 

 

 خودتم شما جون عمه ویل گم،یم طوریاین ببخشید _

ی تو داری
 

ییم دخالت من زندگ  .کن 

 

ی ترینراست و رک این، و  در لوا که آمدیم حساب به جواب 

 .بود داده اشعمه به ها،سال این تمام

 و رفت فرو سکوت در دیگر باری برای جمع ابتدا،

 .آمد خودش به نفر اولت  ی که بود کوروش

 

ی لحن با
 
ش به رو تندی نسبتا  :غرید دخی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !لوا _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۸۳پارت#

 

ی و راستت  ی به پدرش، به کردن نگاه جای به لوا  چشم آرتاب 

 .بودند مقابلشان حاال که دوخت

 

  !سالم _

 

 این در را پرسش کردنیم خیال .بود شده شوکه کوروش

 .ببیند دورهیم

 

 فرهاد و دادند را هایشاننوه سالم جواب ایرج و نوردخت

امشان به شمیم و  .شدند بلند جا از احی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 اشاره کنارش خایل فضای به و داد دست دو هر با فرهاد

 .کرد

 

 .اومدید خوش سالم، _

 .بشینید جاهمت  ی

 

 عروسشان، و پرس برخورد از هیچ کتایون، و عیش

 .نیامد خوششان

 هم فرهاد و کردیم بش و خوش و گرفته گرم لوا با شمیم

ی با  
ی راستت   ی و یایع  ی که آرتاب 

 
  !بود شده رسکش جدیدا

 

ی هاآن روی ترسیدندیم  از را دو هر و بگذارند مخرب تأثی 

 .کنند در به راه

 

ی یغرهچشم لوا به کتایون  .رفت غلییط 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی چه _ ام آورده، در زبوب  نیم نگه دیگه که ترمبزرگ به احی 

  !داری

، تحویل داداش خان خوایه روی از نصیحت بگی   و خی 

ی با هم ومن دلسوزی یب   !دهیم جواب ادب 

 

 .کند ساکت را اشعمه نحوی به خواستیم دلش

ی  موقع هر که چرا داشت بدتری اخالق هم پدرش از حن 

ی ی پاسچ  یمظلوم در به نداشت، منطف    !زدیم نماب 

 

ی _   شده؟ چ 

 

 با داشت توقع که چرا پرسید کنجکاوی با آرتا را سوال این

 شود جمع داغ و اصیل بحث به تبدیل اش،دوباره دیدن

  !بود لوا روی انگار توجه مرکز اما
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یاخم با دهد، جواب کش کهاین از قبل پدریزرگش  هاب 

 :گفت درهم

 

ی _  .باشیم هم دور وقت چند بعد اومدیم نیست، خی 

  !نکنید خرد رو همدیگه اعصاب الیک بیخود، هایبحث با

 

ی کتایون به
 
 .بود برخورده واقعا

ی
ا
 .باشد کرده اشتبایه صحبت کردنیم فکر اصل

ی اشخواهرزاده به اگر ی روی از بود، زده هم ترسر  و ناراحن 

 .بود اشبیچاره برادرش برای دلسوزی

 

بچه این پشت همه شهنیم باورم _  اصال !آییدیم در دخی 

  چرا؟ دیگه شما بابا هست؟ حواستون

 

 و زد دستش در سیب به گازی صدا و رس پر راستت  ی

 .شد خوردن مشغول
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .چرخاندند رس سمتش به همه ایلحظه برای

 

 :گفت و برداشت می  ی روی از دستمایل

 

 بچه، از منظورت اگه ویل چیه، جریان نفهمیدیم که ما _

 !نیست کم سالش و سن همچت  ی که لوائه

 

 .برگرداند رو راستت  ی از انزجار، با کتایون

 

 .نداره ربیط هیچ بهت .نکن دخالت تو _

 لیاقت کرد ثابت که کردم،یم نصیحتش داشتم فقط

 .نداره محبت و دلسوزی

 

ی داشت قصد لوا  راستت  ی اما کند آرام را همه تا بزند حرف 

 .نداد مجال
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رو دیگه ییک خواییم بعد الزیم، نصیحت خودت تو _

ی هم ؟ راهنماب    کن 

 

 را عیش و کتایون همزمان، تمسخرآمی  ش لحن و پوزخند

ی و عصبانیت از  .کرد قرمز ناراحن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۸۴پارت#

 

ی
 

 .بودیم شده شوکه همیک

، برای دانستیم لوا ی کدامشان هیچ راستت    ندارند، اهمین 

ی چنت  ی که بزند حدس توانستنیم اما  .افتاد خواهد اتفاف 

 

ی کتایون
 
 :زد جیغ تقریبا

 

ی _ ؟ چ    گفن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .برداشت گام راستت  ی سمت به و شد بلند جا از

 .لرزیدیم خشم شدت از بدنش

 

؟ حرف طوریاین من با کردی جرأت چطور _ یم بزب 

ی   مامان؟ بین 

  !کردی پرروش تو واین

 

 .بود رسیده راستت  ی مقابل حاال

 

 فکر آی؟یم در من روی تو که شدی گستاخ قدراین _

؟ گ کردی   هسن 

ی من یدرباره بخوای که داری جایگایه اصال  هم حرف 

؟  از االن بودیم نداده راه اگه ماها که رو تو بدبخت بزب 

ی
 

ی و گشنیک
 

  !بودی شده تلف تشنیک

  !کردیمیم رو کاراین کاش که
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بماند ساکت نتوانست آرتا

 

ی خییل داری کن، بس عمه _ ایمب  ییم احی    !کن 

 

ت با کتایون  .چرخید آرتا سمت به نگاهش حی 

ی چنت  ی نداشت توقع هم کوروش  .بشنود پرسش از چی  

یاخم با  :توپید او به رو درهم، هاب 

 

 سیاه تکارنامه هم جوریهمت  ی .آرتا شو خفه تو _

 نیست الزم معتاد، خورحروم یه از کردن دفاع با .هست

یهمه ی بدتر رو چ   !کن 

 

ی نفس به اعتماد برادرش، حمایت با کتایون  گرفت بیشی 

 :گفت آرتا به رو و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی از گ ببینید خدا رو تو نه !آفرین ...باریکال _ ایمب   احی 

 .زنهیم حرف

 !نداشت نگه وباباش حرمت خودش که کش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۸۵پارت#

 

 

 .خندید ناباوری با آرتا

 

ی شدم من االن آها، _ ی عمه ادب؟ب  ی جریان در وقن   نیسن 

ی دقیقا که   !نکن دخالت خواهشا شده، چ 

 تو ومن بود مونده کم ویل شمبچه ترم،کوچیک من درسته

 .بکشه ایشلحظه عصبانیت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ومن ون کشیدن دستاش زیر از کبود و خوب  یم زورم و بی 

 و حرمت خاطر به اما بدم جواب خشن بخوام رسید

ایم همون ییم که احی 
 
  !نکردم کاریهیچ ندارم، گ

ییم شما ی لوا که دوب  یم قضاوتش راحت که کشیده چ 

؟   کن 

 ندارین، کردن نصیحت صالحیت گفت فقط هم راستت  ی

ی شما عوض در  ما تای سه هر به اومد در دهنتون از هرچ 

 شماست؟ با حق کنیدیم فکر بازم گفتید،

 

 بیاری، در حرص لبخند و آرامش با مدت تمام اما، راستت  ی

ی و کتایون به  .کردیم نگاه کوروش حن 

ایط چنت  ی در نبود معلوم یم طورچه ای،آشفته رسر

  !کند حفظ را خودش آرامش توانست

 

 .دادیم نظری هرکس و بود گرفته باال همهمه

 از تا دیدیم خودش حق و بود برخورده کوروش به

 .کند دفاع آبرویش
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 نشان منفوری شخصیت را او بدجنش، با آرتا نظرش، به

 !دانسته چی  یهمه مقرص و داده

 .کند آرامش داشت سیع افشان

 

 .خوردیم چشم به کاری،مالحظه و احتیاط همه، رفتار در

ی، و بحث حال به تا ، و باال شدت چنت  ی با درگی   علن 

 .بود نیوفتاده اتفاق

 

ی و ناراحت شدت به آمده، وجود به جو از ایرج  به عصن 

 .رسیدیم نظر

 به نداشت دوست هیچ و بود نوهایش و فرزندان عاشق

 .بیوفتند هم جان

 

ی ی حن  ایمب  نیم واضح قدرآن هم آن را، راستت  ی به احی 

 .بپذیرد توانست
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی دل که هم چقدر هر  و چهره و نداشت راستت  ی از خویسر

ی  انداخت،یم گذشته تلخ اتفاقات یاد را او رفتارش، حن 

 .نداشت را کردنش کوچک حق کش بازهم

 !خودش چشمان جلوی و خانه این در نه حداقل

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۸۶پارت#

 

 نشده دفاع خوب راستت  ی از لوا، نظر به دیگر، طرف از

ی و درست خودش چرا فهمیدنیم و بود  را کار این حساب 

 .کردنیم

  کرد؟نیم تکذیب را هاتهمت چرا

 

ی _
 

  !ساکت همیک
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 و کردند سکوت لحظه، یک در همه ایرج، بلند صدای با

 .گرداندند روی او سمت به

 

  کجاست؟ جااین کردید فکر _

 به افتادین که کربالست صحرای شایدم یا جنگه؟ میدون

  هم؟ جون

 ایم؟خانواده یه از همه هست حواستون

 دیگه هم حرمت خودم، یخونه تو من، چشمای جلوی

 شکونید؟یم رو

ی   دید؟یم کشش الیک چرا نکنید، بحث گفتم وقن 

ی من به همه، از اول پس ایمب    !کردید احی 

 

 :گفت و کرد استفاده ایثانیه چند سکوت از کتایون

 

 ...جون آقا _
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 .دهد ادامه را صحبتش نداد، اجازه ایرج

 

ی تو خود از !ساکت گفتم _  .کتایون دارم گله همه از بیشی 

ا این بگیم ای؟بچه مگه  چند و بیست همه پرسا و دخی 

ی و خام و نساله  .تجربهب 

 !شدی معرکه بیار آتیش چرا تو

 .شهیم حل پدرشون با هابچه مشکل

ی کدورت آخر تا بذاریم که نمردیم هنوز ماها  .بمونه باف 

 .هم دور شدیم جمع ماه چند از بعد

  کنید؟یم زهرمارش دعوا با وقتاون

  بسازید؟ باهم ساعت چند تونیدنیم که نفریم چند مگه

 

 .انداخت راستت  ی به کوتایه نگاه و گرفت نفش
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ی _ ی هست، جمع این تو راستت  ی وقن   خواستیم ازش یعن 

 .باشه که

ی ی شماها از ارزشش یعن   .ماست ینوه اونم و نیست کمی 

ی هیچ کردیم، براش هم کاری اگه  مونوظیفه ،نیست منن 

 .بوده

ی نظر از  اونم که بوده من با راستت  ی حضانت هم قانوب 

 بزرگ بابت کش نبینم دیگه پس ندادم انجامش درست

 !بندازه متلک خونه، این تو شدنش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۸۷پارت#

 

 .راستت  ی نه کند دفاع او از پدرش که داشت انتظار کتایون

 .خندندیم او به دل در همه و شکسته غرورش کردیم حس

 .رفت در سمت به ریخته بهم و شد بلند جا از
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  کجا؟ _

 

ه _  حق و گنیم درست همه ماشاءهللا .برم دیگه بهی 

  !من جز دارن،

  !کردم خراب وخودم و بده آدم شدم وسط این من فقط

  ...همینه مشکلم ندارم، سیاست

 

  .کتایون رسجات برگرد نخوردیم، شام هنوز _

 

ی یا بود واقیع بغضش نبود معلوم  .نمایشر

ی
 

 .رسیدیم نظر به مصنویع کیم صدایش، گرفتیک

 

 ...الیه شکمم اون به بخوره کارد _

 !غذا نه ست،غصه شامم امشب من
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 .کرد حجت اتمام ایرج برداشت، که دیگر قدم چند

 

 .بره تونهیم داره، دوست کش هر _

 .گمیم که باریه آخرین و اولت  ی کنید، گوش خوب ویل

ون خونه این در از وپاتون اگه  دوست دیگه گذاشتید، بی 

 .ببینمتون ندارم

ی یبچه همچت  ی اگه ضمن، در ی که هستید ناالیف   بعد وقن 

ی ازتون ماه، چند از  قبولش تونیدنیم و خوامیم چی  

 خودم بچه دیگه رو کش همچت  ی دمیم ترجیح پس ،.کنید

 !باشه ما دیدار آخرین و ندونم

ی هم رو ارثتون
ا
 یمنطقه یه مردم به کنمیم اهدا احتمال

 .محروم

ی یه جوریاین حداقل  برای شهیم ایتوشه و کنمیم ثواب 

 !آخرتم
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ی
 

ت با همیک  عیش نفر، اولت  ی و کردندیم نگاه ایرج به حی 

 .آمد خودش به که بود

 

ی لبخند و رفت همرسش سمت به  .زد مصلحن 

 

  کردی؟ کاله و شال کجا عزیزم، _

ی وسط به هنوز   !نرسیدیم هم مهموب 

 

ی که برگشت مبیل سمت به مقاومت، بدون کتایون
ا
 قبل

 .بود نشسته آن روی

ی شود مطمت  ی که بود جدی قدرآن پدرش یچهره  شوچ 

 .نیست کار در

 

 عادی حالت به کیم اوضاع تا کشید طول دقیقه چند

 .برگشت
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خانه به که نوردخت مامان  بزند، رس غذا به تا رفته آشی  

 :گفت

 

 انگشتاتونم قراره که شام رس بیاید .ستآماده شام _

 .بخورید

 

 .شد بلند جا از نفر اولت  ی شمیم

 

 .کمک بیام من پس _

 

 :گفت بلندی صدای با و ایستاد لوا موقع همان

 

ی _
 
ی لطفا  .دارم حرف باهاتون .کنید صی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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 ۴۸۸پارت#

 

ی
 

 .کردند نگاهش سوایل و برگشتند سمتش به همیک

 

ی یه _ ی ومن ذهن وقته خییل که هست چی     ...کرده درگی 

 وخودم جوری یه .بگردم جواب دنبال براش کردم سیع

ی اما کنم قانع  ...نداشت ایفایده هیچ کردم، فکر هرچ 

 

 :داد ادامه و انداخت راستت  ی به کوتایه نگاه

 

  چیه؟ دقیقا آدم این با مشکلتون _

 عیب صدتا و ترسوندن ازش ومن یه مامانم و بابا عمر یه

 .روش گذاشت  ی ایراد و

وهمه هم، شوهرش و عمه یم تایید شک بدون رو چی  

  !کردن
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ی  و درست ازش وقتهیچ نیست یادم هم ایرج بابا حن 

ی  .باشه کرده حمایت حساب 

 

،  .بود خورده کوری یگره هم در ابروانش راستت  

 و برسد نظر به طفییل موجودی که آمدنیم خوشش هیچ

عمویش  .بجنگد او حقوق و حق برای دخی 

ی عطای راستت  ی  بخشیده لقایش به را فامیل این با دوسن 

 .بود

 

ی همچت  ی نیست الزم _ ی پیش بحن   .بکشر

 

 .نداشت آمدن کوتاه قصد اما لوا

 

 .زنمنیم تو خاطر به رو حرفا این _

 .شده سؤال خودم برای
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ی یهمه ، جااین که آدماب  ی هست  
 
 باالتراش، سن خصوصا

 .دارن بودن مومن ادعای

نیم روزه خونن،یم قرآن و نماز  .گی 

مردم وقت یه ندازننیم نامحرم به نگاه  .نشه معذب دخی 

، همت  ی به وقتاون ؟یم ظلم راحن   گن؟یم دروغ کت  

 !خودشونه خون از که کش به اونم زنن؟یم تهمت

 نیومد؟ درد وجدانتون تونستید؟ طورچه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۸۹پارت#

 

 :داد جواب خشمگت  ی کوروش شد، ساکت که لوا

 

 داریم، باهاش هم رفتاری هر .نزده تهمت بهش کش _

ی جون خودشه برخورد تقصی   .دخی 
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ا خییل از ی چی   ی بیخودی و نداری خی  یم داری دوست هرچ 

ی
 

 .گ

 .کنمنیم تعجب من بکنید، هم هرکاری دیگه آرتا و تو البته

  !شدید وقیح وقته خییل

 

ا خییل من _   !بابا دونمیم رو چی  

 و تصادف و شدن فوت زود که خانمش و داداشت از

ی ی با ازدواجشون کهاین حن   بازم ویل بوده، همه نارضاین 

 .نشدم قانع

 با برخوردتون روی باید چرا اتفاقات، این بگه بهم ییک

ی راستت  ی   باشه؟ داشته تاثی 

  بیاد؟ دنیا این به که گرفته تصمیم خودش مگه

 

 او نداشت شک که چرا رفت غرهچشم مادرش به کتایون

 .گذاشته لوا دست کف را چی  یهمه که بوده
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ا این به کاری کش _ ییم که چی  
 
 .نداره گ

ی رو ما   خانم؟ لوا کردی فرض چ 

؟یم بدرفتاری یتیم بچه با که بدجنس آدم رسی یه   کت  

 ویل درسته این اومد،نیم خوشم مادرش از هیچ خودم من

 .مادرش نه خودشه کارای خاطر به دارم مشکل باهاش اگه

 .همینه دلیلشون هم عیش و کوروش

 

 .کردند تأیید را کتایون و دادند تکان رس دو هر

 

 :پرسید و انداخت باال ابرو

 

ی مگه خودش؟ کارای _  کرده؟ کارچ 

 

شکل مخالف ابتدا در که راستت  ی و بود شده جالب بحث

ی اییط چنت  ی گی  صحبت یادامه داشت دوست بود، رسر

 .بشنود را هایشان
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۹۰پارت#

 

 .نکرده که چیکار واال _

ی ی از .نیستا خودشم تقصی 
 

 یخانواده با نوجوونیش تا بچیک

 .شد بزرگ مادریش

ی شناخت هم ما  که مشخصه ویل روشون نداشتیم درسن 

ی وقت   !تربیتش واسه نذاشت  ی کاف 

 ییک با روز هر و بود گرفته اشتباه میدون چاله با رو جااین

 !داشت دعوا

ییم دفاع گ از تو ؟ کن   خونده نماز دیدی بار یه دخی 

ی دیدی بار یه باشه؟  گ دربیاره؟ هم رو مسلمونا ادای حن 

ام  همت  ی باشه؟ دومش بار که گذاشته تربزرگ به احی 

 .زد حرف من، با چطوری شاهدن همه پیش دقیقه چند
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م، ازش بیست باالی هم شمعمه هم  به وقت اون بزرگی 

  !کنه مسخرم دهیم اجازه خودش

 

 :گفت کالفه ایرج

 

؟ راه چیه بحث این لوا _  تمومش گفتم خوبه انداخن 

تونه چه !کنید  .امشب خی 

  نیومده؟ ما به آرامش دارید؟ جنگ رس چرا

 

 امکان مسئله این اگه ویل بابابزرگ خوامیم معذرت من _

ی یه نکنیم؟ تالش چرا باشه، شدنش حل  به نزدیک اتفاف 

 .ببینیم تونیمیم هنوز واثرش و افتاده پیش سال یس

ی شدرباره که نرسیده وقتش نظرتون به  زده حرف منطف 

  بشه؟

 

ی ایرج  .داد تکان رسی و کشید چشمانش به دسن 
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 !بریس کجا به خواییم ببینم بگو ...هللاالهالهللا _

 

 به همزمان عمه؟ بود همت  ی دلیلتون یهمه ...خب _

 .کرد نگاه نی  ی پدرش

 

 را جوابش ترخشن حتما کوروش بودند، تنها خانه در اگر

 .دادیم

بلبل هاآن برای جمع در که زدیم داد رسش جوری حداقل

ی  خواستنیم دامادشان و خواهر جلوی اما نکند زباب 

 .کند کاری چنت  ی

 

ی مقرص رو ما کردی عادت تو _  .کن 

ی ی رو انگشتت شه،یم هرچ   .من سمت گرفن 

 از دست تا کنم رفاقت بشم، دوست باهاش کردم سیع

یکله  .بشه راه به رس و برداره شف 

 .کن کار اصال خودم دست ور بیا گفتم بهش
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ی کرد؟ چیکار ویل  بکنه، رو هرکش کارگری بره شد حارص 

ه حقوق من از ویل   !نگی 

ی کرد سوا ما از راهشو کال مدتم یه بعد  پرسیدیم هرچ 

؟یم چیکار  کجا؟ از آری؟یم در وخرجت چجوری کن 

ی هیچ  .نداد جواب 

 بفهمیم اگه و مهمه حروم و حالل واسمون ما دونهیم

ی که کنیمیم برخورد باهاش گذاشته، کج وپاهاش مخف 

 .دیگه کنهیم کاری

ی اگه وگرنه
 

 کاریپنهان نبود الزم نداشت، کفشش به رییک

 .کنه

 و ما چشمای تو زد زل صاف پرسیدیم، سوال هردفعه

 !مقرص؟ شدیم ما حاال بعد نداره، ربیط شماها به گفت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۹۱پارت#
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ی بود، کرده سیع لوا  صحبتشان به داوری،پیش و قضاوتب 

ی اما کند گوش
 
 .دهد حق هاآن به توانستنیم واقعا

 

 چرا هستید، مدیع قدراین که شما بوده؟ بد تربیتش _

 نیوردینش چرا خودتون؟ جمع تو نیوردینش تصادف بعد

 گرفتیدیم پرستار یه که بود این تهش ساختمون؟ همت  ی تو

 مطرح که جا کمبود یا مایل مشکل کنه، مراقبت ازش که

  !شکر رو خدا نبوده

  !نخواستیدش شما چون نشد، بزرگ جااین راستت  ی

 که دادید حق خودتون به بودن، عزادار یبهانه به چون

ی یبچه یه نخواید  .ببینید رو گناهب 

 

 .نداشت توجییه کش لوا، صحبت این برای

 راستت  ی حضور طاقت کش و بودند عزادار دوران، آن در

 .نداشت را
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .داره فرق شما با فکرش طرز چرا کرد گله شهنیم پس _

ی چون
ا
 .نشده بزرگ شما پیش اصل

ی بعدم ، آدمای فقط یعن    خوبن؟ مذهن 

 روزه و نماز به چی  یهمه که دونیدیم خوب خودتونم شما

 .نیست

 .دنیم انجام ریا روی از رو کارا این اصال خیلیا

 .داره ربط خودش به هرکس اعتقادات

ی شما به مگه متفاوتش فکر طرز اینه، شما از سوالم  آسین 

 تحمیل شما به وخودش عقاید خواسته مگه رسونده؟

  کنه؟

ی یه که شما عمه بازه گفن  ای با چمیدونم و دخی   کم دخی 

ای با اصال حاال تا پره،یم سال و سن  دیده مختلف دخی 

ی روی از همینجوری یا واقعا بودیش  همیشه که بدگماب 

، بهش  رسیدی؟ نتیجه این به داشن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رفیق اگه خونه، آدیم شب نصفه وقتا خییل که کش _

بازی و بازی  معلومه ره؟یم گوری کدوم پس کنه،نیم دخی 

 !دیگه جنبهیم داره گوشش و رس که

 

ی .داد تکان تأسف را رسش
 
ی به امیدی واقعا  شدن بهی 

  بود؟ اوضاع

 

ی .عمه حرفیه چه این آخه _  مطمت  ی اینکه بدون شما، یعن 

، ی که این بدون بایسر
ا
ی اصل  دیده خودت چشمای با چی  

،  .رسیدی نتیجه این به بایسر

ی عروستم و بچه و همرست به رو حدست همون  .گفن 

بچه و خانمش به بابام و گفته من بابای به عیش آقا

 .باشیم ما که هاش

ییم ی یه زود چقدر بین  یم چقدر نیست معلوم اصال که خی 

  پیچه؟یم زود باشه، درست تونه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هیچ نیست؟ مهم نکردن و کردن گناه برات شما مگه

ااین یهمه اگه کردی وفکرش  فکر بهش راجع که چی  

  شکستید؟ دل و کردید گناه چقدر باشه، اشتباه کردی،

 .بدبینه بهتون چون نداده رو جوابتون وقتا خییل

ی اون زور با کردید سیع چون  دارید، توقع ازش که چی  

 .کنید تحمیل بهش

 کنه گوش حرفتون به چرا خب ندیده، محبت ازتون چون

ی  واون دادید نشون و بودید رسد باهاش همیشه وقن 

  دونید؟نیم خودتون از عضوی

 اصلیش شغل گهنیم که خالفکاره البد بگید اینکه جای به

ی چیه،  رو ماجرا اصل خودتون و کنید تحقیق نبود بهی 

 بفهمید؟

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۹۲پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بود افتاده تردید به کیم کوروش

ی ی راستت  ی بود ممکن یعن 
ا
ی کامل یم نظر به بعید باشد؟ گناهب 

 .رسید

 

ی _
ا
ی خودت تو اصل ییم چ   وکیل شدی االن ازش؟ دوب 

ییم رو حرفا این اون؟ مدافع  در ومن حرص فقط که زب 

ی یا بیاری،
 
 ازش آییم که بودی ارتباط در باهاش واقعا

؟یم دفاع  آدم این دور کردم تأکید هم بارها که خوبه !کن 

  .نشه پیدات

 

 فهمیدم؟ رو واقعیت چجوری که اینه مشکل فقط االن _

ی اصل ی هیچ گفتم، که چی    من بابا؟ نداره براتون اهمین 

ی خییل ی راستت  ی با اتفاف   شده ریزیبرنامه .شدم آشنا بیشی 

 .نبود

ی
 
 پیدا بدی وضع و بودی زده رو آرتا که روزی همون دقیقا

 .کرد جورش و جمع که بود راستت  ی اون کرد،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی که قبلشم مدت یه  کمک من به بود، شده بد حالم وقن 

 .کرد

کم هاموقع همون
َ
وع ش  .شد رسر

 و باشه بد قدراون ییک ممکنه طورچه گفتمیم خودم با

  نکنه؟ دری    غ رو کمکش متفاوت، هایموقعیت تو بار دو

 که بودیم نکرده خاض کار براش وقتهیچ آرتا و من تازه،

 .بدونم دین ادای رو هاشکمک بخوام

ی
 
ی واقعا ،چشم هیچب   .کرد رو کارا این داشن 

 

 چنت  ی پذیرش برایشان انگار .کردندیم نگاهش تنها همه

 .بود دشوار بسیار ایمسئله

ی شاید بودن؟ خوب و راستت  ی  هایصحبت و لوا بود بهی 

ند نادیده را عجیبش  اشتباه برداشت با شدن مواجه تا بگی 

  !خودشان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به مسخره .آمدبرنیم راستت  ی از خاض کار لحظه، آن در

 .کردیم تأیید را لوا خودش، اگر رسیدیم نظر

 

 .کرد نگاه مادرش به ملتمسانه لوا،

 آرام نام،خوش عروس .بود خانواده کل تأیید مورد افشان

ی و  بوده پرسشان مراقب همیشه که مظلوم حدودی تا حن 

 .بیاید کوروش ابروی به خم نگذاشته گاههیچ و

صحبت روی بر محکیم تأیید مهر کرد،یم کمکش او اگر

 .شدیم ثبت هایش

 

 از خییل مثل دانستنیم .بود شده دستپاچه افشان

ی حوادث بگذارد و بماند ساکت اوقات،  اتفاق او دخالتب 

 .شدیم صحنه وارد یا بیوفتند

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۹۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کرد صاف را صدایش کوچیک، یرسفه با

 

  ...من _

 

ی  اما شد دستپاچه کیم چرخاندند، رس سمتش به که زماب 

 .داد ادامه حال این با

 

ی کنمیم فکر _
 
، به راجع واقعا  سوءتفاهم دچار راستت  

  ...شدیم

ی ما با رفتاراش از خییل که درسته  ممکنه و نداره همخوب 

 .باشیم مخالف

ی
ا
 ...کردنش صحبت طرز مثل

 

 .انداخت راستت  ی به ایزده خجالت و کوتاه نگاه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مثال یا _  اختالف کنمنیم فکر ویل پوشه،یم که لباساب 

 .باشه حاد هم قدرااون

ی  رد ساده کنارش از یا بپذیریم رو تفاوتا این شهیم یعن 

 .بشیم

ی خودم من
ا
 .راستت  ی از اومدنیم خوشم اصال قبل

 

 .انداخت او به کوتایه نگاه و گزید لب

 

ی فکر حال هر به ...ببخشیدا البته _
ا
 .بود این من قبل

 دور و کنه حفظ من یخانوده با شوفاصله باید گفتمیم

ی و پرس بر و  .نشه پیداش من دخی 

ی و بدآموزی باعث براشون ترسیدمیم   ...بشه رسکشر

ی گرفته یاد که پرسی گفتمیم ی هیچب 
 

 کش، به وابستیک

ی
 
بچه و کنه منتقل هم بقیه به تونهیم وحس این کنه، زندگ

 .کردمیم اشتباه اما بشن دور ازم مها
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :پرسید کنجکاوی با فرهاد

 

؟ زن رسیدی نتیجه این به طوریچه چرا؟ _  داب 

 

 .کرد نگاه پرسش به و گرفت نفش افشان

 

 کوروش با صد در صد همیشه راستش خودم من _

ی خب ویل نبودم موافق  ستخونه مرد زدم،نیم هم حرف 

 .هرحال به

ی اکه خواستمنیم  نظر به و کنم نقضش من ذاره،یم قانوب 

 .نداریم تفاهم که برسه

ی هامبچه طوریاین نظرم به به بیشی   اگه خوردنیم رص 

ی یه باباشون  .دیگه چی  ی یه مادرشون و گفتیم چی  

ی همت  ی واسه ی پرس راستت  ی گفت وقن   منم نیست، درسن 

  ...دیگه داشتم بهش رو دیدگاه همت  ی و پذیرفتم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هیچ ی همون تا بشه عوض دیدم تا افتادنیم هم اتفاف   شن 

 .رسید آرتا داد به راستت  ی گفت، هم لوا که

 چشم صبح تا ویل نیاوردم خودم روی به شب اون من

 .بذارم هم رو نتونستم

 .رفت بت  ی از حرمتا .بود شده بدی دعوای

ی همه از و بود کرده بلند دست پرس رو پدر  بیشی 

 .بود برده فکر به ومن دعوا وسط آرتا صحبتای

 ما و بود باهاش حق اگه ویل گفت عصبانیت تو درسته

؟ بودیم کرده اشتباه  چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۹۵پارت#

 

 

یهمه تو تردید دچار کمکم من شب همون از  .شدم چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ...گردهیم گ با رفته، کجا  بودم پرسم نگران
 
 که خصوصا

ی و درست رفیق چهارتا آرتا هواش سختیا تو نداشت حساب 

 .باشن داشته و

 تو پول خاطر به که داشت الدنگ دوست تا سه دو

 .بودن دورش حسابش

ی و نیست خسیس دونست  ییم  باهاش .کنهیم زیاد ولخرچ 

ی یه هم خودشون تا گشت  ییم  !شه نصیبشون چی  

ی از لوا شده، هرجور دونستمیم یم در رس رفته آرتا که جاب 

ی ازش و آره یب    .مونهنیم خی 

ی ی و آرومه دیدم وقن   همت  ی که شدم متوجه نداره، نگراب 

ی خوادنیم من به فقط کجاست دونهیم هم حاال  !بگه چی  

ی کردیم سیع اما کردم سوال ازش  هر به ویل کنه مخف 

 .مادرم منم حال

ی یه اب 
 وجوابم خودش آرتا به زدمیم زنگ .فهممیم رو چی  

 .گرفتم تماس راستت  ی به و نیاوردم طاقت دیگه دادنیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ت مدت، تمام کوروش  گ .کردیم نگاه همرسش به باحی 

  بود؟ داده انجام او چشم از دور را کارها این تمام

 

ی کردمیم فکر _  .کنه صحبت بد باهام بده، وجوابم وقن 

ی شاید ی و توهت  ی حن   دیدم هنوز حال هر به ...تحقی 

 راه من دل با هم خییل اما بود نشده عوض بهش نسبت

 .اومد

 باهاش بتونم دوباره من کرد کمک هم داد، پناه آرتا به هم

م ارتباط ی و بگی   .نمونه بینمون کدورب 

 .افتادیم دردرس تو خییل موند،یم تنها آرتا اگه مطمئنم من

ی وپوالشی تمام که ولخرج و نادرست دوستای
 
 حروم قطعا

ی از و کردنیم  این و مواد سمت بکشنش نبود بعید طرف 

ا   ...چی  

ی   ...نیست قاچاق کارشم حن 

یلباس   !همت  ی داره، فرویسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم مرز لب و کشور از خارج به آمدش و رفت اون

ی
ا
 اون و مواد نه بوده لباس کردن وارد همت  ی واسه احتمال

ی اب 
  ...کردیمیم خیال ما که چی  

ی و ستفرشته آدم این گمنیم من
ا
ی کامل  به ویل گناهب 

 درست هم شده ساخته ازش که رسی دو دیو اون هرحال

 .نیست

 باشه داشته خوب و بد اخالق شاید ای،دیگه آدم هر مثل

ی اما  خوبیاش که اینه بگم، اطمینان با تونمیم که چی  

ی  !بدیاشه از بیشی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۹۶پارت#

 

ی جو  .بود شده ایجاد خانه در عجین 

ی به همه  به گایهگه و بودند رفته فرو سنگت  ی سکوب 

 .کردندیم نگاه زیرچشیم راستت  ی
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شده مندعالقه شبهیک او به گفتیم کش اگر بود دروغ

 یاد او، به کردن نگاه با که همت  ی کوروش، و کتایون برای

ی افتادند،یم مرگش و برادرشان  را او نخواهند تا بود کاف 

ی را شانذهن که ایمسئله اما ببیند گاههیچ  این کرد، درگی 

ی اگر که بود
 
ی او به راجع واقعا  کرده قضاوت رحمانهب 

  چه؟ بودند،

 

 در آب از دروغ هاصحبت یهمه دادیم ترجیح کوروش،

 .بیاید

ی چه
 

 برقراری از را اشخانواده افراد کهاین از بدتر ننیک

خواسته خالف شان،یهمه و کرده منع شخض با ارتباط

 بودند؟ کرده عمل او ی

 

 :کرد اعالم دیگر باریک نوردخت

 

  ...ها شهیم رسد .دیگه بیاید .ستآماده شام _
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

،
 

 .شدند بلند جا از کندی به همیک

ی کل در  .داشت تفاوت قبل دفعات تمام با شب، آن مهماب 

ی و نزاع همه از اول  هم بعد و بود گرفته شکل که بحن 

 ...مادرش و لوا هایصحبت

 

ی ی و خوردیم غذا اشتها با کش کمی 
 
ا یم بازی شامشان با اکی 

 .کردند

 الی را قاشق بیهوده شد،یم ایدقیقه چند که کوروش

 :کرد سوال چرخاند،یم بشقاب در موجود برنج

 

ی چرا _ ی لباس نگفن   ازت دفعه چند خودم داری؟ فرویسر

  !ندادی بهم درست جواب ویل پرسیدم،

 

ئه نحوی به را خودش داشت دوست ی و کند تی   را تقصی 

ی راستت  ی را این و بیاندازد او گردن
ا
 .بود شده متوجه کامل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

وع بازیتون کارآگاه بعدش چون _  ری،یم کجاها !شدیم رسر

ییک، گ با گردی،یم گ با ییم گ به رسر   .فرویسر

 که دارید هم خاض عادت یه نیست، همت  ی شهمه البته

 .کنیدیم تأکید روش هم مدام

ی وکارم و رسم تو بزنید که این   !بدین جلوه ارزشب 

 شما رودنباله و کنم عمل مستقل خواستم که هربار

،نیم گفتید یه نباشم،   !آیبرنیم پسش از شهنیم توب 

ی بهتون دادم ترجیح  .نشید پاپیچم که نگم هیچ 

ی یاندازه به ی کردم،یم ریسک داشتم خودم کاف   رو کساب 

یم وانرژیم و برنیم لذت کوبیدنم از که خواستمنیم دورم

ن  .گی 

  ...البته

 

 ادامه خودش خاص و آرام لحن با و نوشید آب ایجرعه

 :داد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 !گفتم رک خییل اگه ببخشید دیگه _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۹۷پارت#

 

 .دیدیم مناسب بسیار را موقعیت نوردخت،

 اشنوه به نسبت را هادیدگاه که بود روزی دنبال هاسال

 نه و کردیم همکاری او با راستت  ی نه چون و برگرداند

یم را هایشصحبت بودن درست گوایه دیگری شخص

 .بکند خاض کار راستا، این در توانستنیم داد،

ی ی شبیه بیشی 
 
نوه یهمه که رسیدیم نظر به مادربزرگ

ی و داشت دوست اندازه یک به را هایش  قائل بینشان فرف 

ی شد،نیم  !بود خطاکار که اینوه حن 
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 توجه کسهیچ و گمیم دارم رو همینا عمره یه منم واال _

  !کنهنیم

 

 :گفت ایرج و نداد جواب کش

 

قیافه به آدم مدلشه؟ چه دیگه این .بخورید غذا درست _

  !شهیم کور اشتهاش کنهیم نگاه هاتون

 

ی شبآن
 
ی به نبود قرار ظاهرا ی به ختم راحن   .شود خی 

 

ه، ذهنم بس از که من ویل بابا ببخشید _  از غذا درگی 

 .رهنیم پایت  ی گلوم

 

ی بابت فکرت _ ه؟ چ  ی به اگه درگی  بچه و زن حرفای درسن 

ی برو داری، شک خودتم های ی رو قضیه ب  چه ببت  ی بگی 

  !گنیم راست قدر
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 .کرد پاک را دهانش دور و برداشت دستمایل

 

 وذهنم االن سوایل یه اما کنمیم حتما که کارو این _

ی بدجور   !کرده درگی 

 

، ی اما داشت قرار هاتوجه راس در که این با راستت    خیالب 

 .بود شامش خوردن مشغول

 .داشت دوست را مادربزرگش دستپخت

 

 .بدوزد چشم او به شد باعث کوروش سنگت  ی نگاه

 سوال شنیدن دنبال رس دادن تکان با پس بود پر دهانش

 .ماند عمویش

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 مدت این تمام یا کردی کمک آرتا به شب همون فقط _

 پیش گوریه، کدوم دونستمنیم و برگرده بودم منتظر که

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#!بود؟ تو

 ۴۹۸پارت#

 

 .داشت وجود رویش پیش راه دو

این یا و شدیم منکر را شب آن از بعد ارتباط کل به باید یا

 .گفتیم را واقعیت که

  !ترسیدن نه و بود گفت  ی دروغ اهل نه

ی دیگر، طرف از ی در کوروش بود کاف 
 
 تحقیق کیم او زندگ

 .شود پرسش یماهه چندین حضور متوجه تا کند

 

ی ی اگر حن  ی بیشی   لوا آمد و رفت بود ممکن کرد،یم پیگی 

 .شود مشخص هم

 شده انجام عمل در و گذاشتیم جریان در را او لوا، کاش

 .دادنیم قرارش
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ی .نبود خودش نگران  آرتا باشد، صادق خواستیم اگر حن 

ی چندان برایش هم  کوروش ترسیدیم اما نداشت اهمین 

 .کند خایل لوا رس را خشمش

 نکرد؟ بلند دست رویش قبال مگر

 

ی سوالم _   نداره؟ جواب 

 

 .گرفت نفش و داد قورت را لقمه

 

 !بود من پیش _

 

 راستت  ی گردن شدنش، مستقل تقاص خواستنیم آرتا

 .بیوفتد
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 نداره شدن جدا برای من تصمیمم به ربیط اصال اما _

  !بابا

ی من  بازم شناختم،نیم وراستت  ی اسم به شخض اگه حن 

  .بود همت  ی نظرم

 و زدم تتو دستم رو داشتم، دوست چون که طورهمون

 حالته همون شدنمم مستقل خریدم، جون به وریسکش

 !ترهسخت و تربزرگ هدفم منتها

 

 :گفت تمسخر با کوروش

 

،یم گوزیگنده جدیدا _  داده؟ یادت گ رو اینا کن 

 

 :غرید ایرج

 

  !باش زدنت حرف مراقب _
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 وپرم و بال تو اگه رسمیم بهشونم بابا، هدفه اسمش _

ی  هللا بسم vip دید خواهم خویش بازوان در را تو X !نچین 

 خوا خویش بازوان در را تو vip کانال به الرحيم الرحمن

 تورادربازوان # vip دید خواهم خویش بازوان در را تو

 ، ایرج دوباریه اخطار با ۴۹۸ پارت # دید خواهم خویش

ی و نکرد پیدا ادامه آن از بیش بحث
 

 سکوت در همیک

ی راستت  ی ذهن . شدند شام خوردن مشغول  . بود درگی 

اییط و روز چنت  ی به اصال  یک اصال . بود نکرده فکر رسر

ی چه باره ی شور را همه ؟ افتاد اتفاف   از تا گرفت فرا حسین 

 یا و بشنود متلک داشت عادت ؟ چرا ؟ کنند دفاع او

د نادیده ی که انگار بگی  ی با یا و نشنیده چی    ، کوبنده لحن 

 خوب آدم گاه هیچ اما بدهد را مقابلش طرف جواب

اییط چنت  ی در گرفت  ی قرار برایش . بود نشده ماجرا  رسر

 عکس چه آن از بعد باید دانست نیم و بود عجیب

ی یا ؟ خوبیست پرس که کند ثابت . دهد نشان العمیل  ب 

ی ی اعتناب 
 

د پیش در هم باز را همیشیک  برای ترسید یم ؟ بگی 

 از کوروش . شود دردرس باعث دفاعشان هم لوا و آرتا

 نیم شیشه در را خونشان ؟ گذشت یم راحت مسئله این
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 زود خییل ، کرد یم تحقیق شغلش ی درباره اگر ؟ کرد

ی متوجه

ی# دید خواهم خویش تورادربازوان #

ی پارت 

 پیدا ادامه آن از بیش بحث ، ایرج دوباریه اخطار با ۴۹۸

ی و نکرد
 

 . شدند شام خوردن مشغول سکوت در همیک

ی راستت  ی ذهن اییط و روز چنت  ی به اصال . بود درگی   فکر رسر

ی چه باره یک اصال . بود نکرده  شور را همه ؟ افتاد اتفاف 

ی  عادت ؟ چرا ؟ کنند دفاع او از تا گرفت فرا حسین 

د نادیده یا و بشنود متلک داشت ی که انگار بگی   چی  

ی با یا و نشنیده  را مقابلش طرف جواب ، کوبنده لحن 

 قرار برایش . بود نشده ماجرا خوب آدم گاه هیچ اما بدهد

اییط چنت  ی در گرفت  ی  باید دانست نیم و بود عجیب رسر

 که کند ثابت . دهد نشان العمیل عکس چه آن از بعد

ی یا ؟ خوبیست پرس ی ب  ی اعتناب 
 

 پیش در هم باز را همیشیک

د  باعث دفاعشان هم لوا و آرتا برای ترسید یم ؟ بگی 

 ؟ گذشت یم راحت مسئله این از کوروش . شود دردرس

 شغلش ی درباره اگر ؟ کرد نیم شیشه در را خونشان
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 هم او با آرتا همکاری متوجه زود خییل ، کرد یم تحقیق

ی هرچه . شد یم  باز عوض ها گره ، کرد یم فکر بیشی 

ی ، شدن  صورتش روی ناخودآگاه و شدند یم کور بیشی 

ی اخم  دید خواهم خویش بازوان در را تو . بود سته غلییط 

vip کانال به الرحيم الرحمن هللا بسم vip بازوان در را تو 

ی خوا خویش ی بیشی   بود برادری و خواهر برای اش نگراب 

ی که
 
ا  خواسته برای و برنند را حرفشان بودند گرفته یاد اخی 

 به نگایه و خورد نیمه و نصفه را شام . بجنگند هایشان

 روزش و حال شد متوجه ، انداخت که لوا مقابل بشقاب

ی ی ای دقیقه چند . نیست او از بهی   که کم کم و کرد صی 

 ، آرتا ، لوا ببت  ی نگاهش . برخاست ، شد خایل بشقابها

 پایت  ی را رسش سپس و چرخید مادربزرگش و افشان

ی همه برای ممنون . انداخت ی شام . چ   شبتون . بود خوب 

ی ی . بخی 
 
 کرد یم ترک را خانه همه از زودتر همیشه تقریبا

  داشت فرق اوضاع تا شب آن اما

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۴۹۹پارت#
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ه و میل انگار  نگه دور برای همیشه که شدیدی یانگی  

ی به و رفته بت  ی از داشت، وجود جمع از داشتنش  حالن 

ی  .بود آمده در خنن 

 

  ...مادر که زوده _

 

ی دیالوگ
 

 .بزند محوی لبخند شد باعث نوردخت همیشیک

 .بود تکراری هم او جواب

 

ه برم _   ...بهی 

 

ی بهم .بمون باال طبقه همت  ی حداقل _  تنگ دلم اگه گفن 

 خییل اما ببینمت، تونمیم بعد لحظه چند آسانسور با شد

ینیم زیاد جااین دیگه وقته  .موب 
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ی .داشت حق مادربزرگش  از ترکم بسیار که شدیم مدب 

 ساختمان این از دوری دلیلش و دیدندیم را دیگریک قبل

 .بود

ی
 
 این از و بیاید جاآن به ترکم بود شده باعث آرتا با زندگ

 .نبود هم ناراحت موضوع

 .رسیدندیم خانه به خسته و کردندیم کار هاساعت

ی
ا
 داشتند حوصله اگر گایه و خوردندیم سبیک شام معمول

 .کردندیم کامپیوتری بازی

 

 .پیشت بیام زود به زود کنمیم سیع _

 

؟نیم امشب _   موب 

 

 خانه به تنها باید آرتا ماند،یم جاآن اگر .کرد تردید کیم

 .گشتبریم
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 .نه _

 

  چرا؟ _

 

 فرصت کاش که رسید ذهنش به .کرد تر زبان با را لبش

 .شدیم پیدا لوا با صحبت

 

 .فعال تونمنیم _

 

 .کشید آیه نوردخت مامان

ی از دلش  .سوختیم اشنوه تنهاب 

 

یهمه _   .شهیم درست داره چ 

 

ی
 
  شد؟یم درست واقعا
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 :گفت نامطمت  ی

 

  ...آره _

 

ی باهاشون _ ی بفهمن بذار .نکن بداخالف 
 
 آدیم چجور واقعا

ی  .هسن 

 

ی و زد چنگ موهایش به  :داد جواب حوصلهب 

 

 ...نیاز بقیه تأیید به من _

 

ی یجمله آن نگذاشت
 

  .کند تکرار را همیشیک

 

 .بشناسنت بذار اینه منظورم دونم،یم _
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ی خییل تو  !خوب 

 

 .کردیم اغراق مادربزرگش قطعا

 

 .خدافظ باشه، _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۰۰پارت#

 

 

ی تا ی صورت به چی  یهمه وقن   ترجیح بود، نشده برمال علن 

 خاطر همت  ی به .نشود موضوع این باعث خودش دادیم

 .رسید هم زودتر و رفت خانه به آرتا از جدا

 

 .بود داده تکیه رسش پشت دیوار به و ایستاده بالکن در
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ی  .خورد زنگ موبایلش که کردیم نگاه هاماشت  ی به هدفب 

 

 .باشد خط پشت لوا داشت دوست

ی یصفحه به نگایه لب اسمش، دیدن با و انداخت گویسر

 .آمد کش کیم هایش

 

 .چسباند گوشش به را موبایل و داد پاسخ را تماس

 

  ...سالم _

 

 پدرش همراه که دوخت ایبچه پرس به بار این را نگاهش

 .کردندیم عبور خیابان از یکدیگر دست در دست

 

 .سالم _
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 :پرسید شک با لوا

 

ی ازم _   ای؟عصباب 

 

  .نه _

 

 .داده جواب خشک و کوتاه کرد حس

 .کرد اضافه

 

  .نکردی بدی کار _

 

 باشن همه کردم ارصار اگه .نبود شده هماهنگ اصال _

ی همه به که بود این برای یم مخالفت ما با که کساب 

 مشکیل و آیمبریم خودمون پس از کنیم ثابت کردن،

  .نداریم

  ...هستیم قوی بدم نشون خواستم
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  .جمع توی راستت  ی حضور به کت  ی عادت بذار اصال گفتم

 

 ...نیست مهم برام هاجمع این ویل ...باشه _

 

 :داد ادامه و گذاشت کنار را تردید

 

، تو که همت  ی _  !کافیه بایسر

 

ی که خط طرف آن از  .کرد عوض را بحث نیامد، جواب 

 

ی بهت بابات _  نزند؟ غر نداد؟ گی 

 

 .شنید را کشیدنش آه صدای
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تم تونستنیم که زور به ویل چرا، _ ی .باال بی   شد خیالب 

 .دیگه رفت مامانم با

 

 .شد راحت کیم خیالش

 

  .گرفت  ی رو اهورا _

 

 :پرسید تعجب با لوا

 

؟ _  !چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۰۱پارت#

 

 :پرسید دوباره خودش نکرد، تکرار که راستت  ی
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؟ زودتر چرا گرفتنش؟ گ _   نگفن 

 

 .بگم شدنیم جمع تو امروز، _

 

  آره؟ گفت، بهت فرنیک آقای _

 

  !آره _

 

 .بود زده هیجان و خوشحال لوا،

 

 تهدیدم خطری دیگه .دانشگاه برم تونمیم راحت حاال _

 .کنهنیم

 

ی البته _
ا
ون آدیم ذاره،یم وثیقه احتمال  .بی 
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ی  .کند ذوق دقیقه چند نشد فرصت حن 

 

  ...شکایت این خورد دردی چه به پس _

 

 .کرد کوتایه و خسته یخنده

 

  زندان؟ ندازنشیم سال ده کردی فکر _

 باج ازت و ترسیمیم ازش نکنه خیال که کردیم شکایت

ی خییل اتهام وگرنه داره  .نداره سنگین 

 

 .بود شده مشغول فکرش

 

ی _ ی یه بخواد و رساغم بیاد دوباره مثال کنه؟نیم تالف   بالب 

 ...بیاره رسم
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ون آدیم تعهد با نه، _ ی .بی 
ا
 بشه نزدیکت تونهنیم اصل

 دیگه کنیم شکایت باز اگه و شهیم ترسنگت  ی جرمش وگرنه

ون بیاد ذارننیم  .نباش نگران کل در ویل دادگاه زمان تا بی 

  .نری خلوت جاهای کن سیع هم تو هستم مراقبت

ی
ا
 تنها گوشه یه نتونه که باش دوستات جمع تو فقط فعل

ت  .بیاره گی 

 

 حس بود، او به حواسش همیشه دانستیم که این از

ی  .گرفتیم خوب 

 

ی باشه، _  .فرستادم برات رو جدید سفارشای راسن 

  !شهرستانن به ارسال تاشونپنج

 

 .شدیم تربزرگ آرام، آرام تجارتشان
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ی پیجشان هم اما نبودند متوجه هم خودشان شاید  بزرگی 

ی روزی از هم و شده
 
 ده ایل هفت به سفارش، یک نهایتا

 .بودند رسیده هم سفارش

، تعداد چنت  ی شاید  لوا اما آمدنیم حساب به زیاد سفاریسر

 .بود خوشبت  ی

ی گفتیم خود با  تعداد کوتاه مدت در توانسته وقن 

 در پس کند برابر چند را هاسفارش و هاالیک فالوراها،

  !توانستیم هم باز ادامه،

 

 .دمیم رو ترتیبشون باشه، _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۰۲پارت#

 

ی ویدئوهای از ییک  .کرد آپلود پیج در را جدید آموزیسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به توانستنیم کرد،یم نگاه که شانکاری صفحه به

 .نکند افتخار خودش

 هاترینکیفیت با از ییک پیجشان کار،تازه افرادی عنوان به

 .آمدیم شمار به

 

یعکس  گرفته ظرافت و باحوصله بود مشخص که هاب 

ی و شده  ویرایششان برای روز چند تا گایه که ویدئوهاب 

 .گذاشتیم وقت

 

ی یک حال به تا تر،مهم همه از ی مشی   .نداشتند هم ناراض 

ی و کرد استوری را جدید هایپیام  :زد تیی 

ی رضایت»   «مشی 

ی چند کنارش ی چشمان با ایموچ   .گذاشت هم قلن 

 

 کرد پیدا فرصت هفته چند از بعد باالخره بعد، روز صبح

 .برود دانشگاه به که
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کرده سیع درس از اما بودند شده زیاد هایشغیبت تعداد

ی یهمه و نماند جا بود  بودند، داده آموزش که مطالن 

 .بود کرده تمرین اون با سالومه

 

 .کرد رسویس درخواست آژانس از و پوشید را هایشلباس

 دوشش روی بود، گذاشته را تاپش لپ آن در که ایکوله

ون خانه از و گذاشت  .رفت بی 

 

 شده باز آسانسور درب که بود کفشش بند بست  ی حال در

 .ایستاد مقابلش پدرش، و

 

 :گفت لب زیر و زد مصنویع لبخند

 

 .سالم _

 

 .بود پوشیده رسیم لباس همیشه، مثل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دانشگاه؟ رییم سالم، _

 

 .کرد صاف کیم را اشمقنعه

 

 .بله _

 

  !رسونمتیم بریم، پس _

 

ی چنت  ی چه برای  دنبال صبچ، اول نکند خواست؟یم چی  

 .نداشت را کار این یحوصله اصال بود؟ دعوا

 

ی آژانس _   ...کردم خی 

 

 !کن لغوش خب _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :نالید عجز با و کشید آیه

 

ی بابا _
 
 .ندارم بحث یحوصله ...لطفا

 

ی  .رفت ماشت  ی سمت لوا، به توجهب 

 

 .کنم صحبت باهات خوامیم فقط _

 !دارم کارت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۰۳پارت#

 

 .نشست پدرش کنار صندیل روی ناچار به

ی برای را خودش  .بود کرده آماده بازجوب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  خوردی؟ صبحونه _

 

یحاشیه از  .افتاد خنده به پدرش چین 

 

 .ندارم اشتها زیاد صبحا _

 

، داشته اشتها مثال حاال _  !خورییم قدرچه انگار بایسر

نیم روز نصف به باشم، داشته رو تو خوراک و خورد من

 .کت  ی جمعمم بیان باید کنمیم ضعف که رسه

 

 در که حاال بود؟ گ بودند، زده گپ هم با که باری آخرین

اییط چنت  ی  دلش قدرچه کردیم حس گرفت،یم قرار رسر

ی و گذراندن وقت برای  چنت  ی به راجع کردن صحبت حن 

 .شده تنگ هم ایساده و افتاده پا پیش مسائل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 زیاد تونمنیم بخوامم، االن .کردم عادت من خب _

هیم درد ممعده بخورم؛  .گی 

 

ی به و داد رسی کوروش
 
 .داد ادامه رانندگ

 

؟ چه دیگه _   خی 

 

 .چرخید پدرش سمت به

 

ی مطلب؟ اصل رس بری خواینیم _  .داری کارم گفن 

 

 ...نبودی جوریاین قبال !شدی تلخ _

 

 .چرخاند دیگر سمت به را رسش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _
ا
 .داشت فرق اوضاع قبل

 

 .بود سکوت تنها بینشان ای،لحظه چند

 

 :کرد زمزمه زیرلب، کوروش

 

ییم فکر ...مطلب اصل _  ام؟بدی پدر من کن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۰۴پارت#

 

 پدرش سوال به باتعجب، .نداشت را سوایل چنت  ی توقع

 .کرد فکر

 

ی پدر مطمئنم ویل نه، یا بدی دونمنیم _ ی خوب    !نیسن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی تصورش برخالف  .نشد عصباب 

 .داشت فرق همیشه با انگار امروز

 

 .دونمیم رو بعضیاش خودم البته چرا؟ _

ی زود ل وخودم تونمنیم بعدشم شم،یم عصباب   .کنم کنی 

؟ دیگه   چ 

 

 .نیست کم اصال موضوع همت  ی _

ی ی وقن  ییم عصباب    ...یسر

 

ی  مرور ذهنش در حال آن در را پدرش نداشت دوست حن 

 ..کند

 

ی _  .شهیم ترسناک تچهره حن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی .تیمخانواده ما انگار نه انگار  ...نیست مهم برات هیچ 

  .کردی پیدا بزن دست که چندبارم

 

 :داد ادامه تریآهسته صدای با

 

ی جنگل تو که ما_
 
 باهم که هربار چرا ...کنیمنیم زندگ

  بشه؟ جنگ باید نداریم، تفاهم

 

 با حق کنیدیم خیال مخافم باهاتون که هربار چرا _

 من که نکردی فکر این به کنم؟یم اشتباه من و خودتونه

ی و باالتره ازتون سنم  من شاید زنید،یم حرف ازش که چی  

ی
ا
  باشم؟ کرده تجربه قبل

 !چاه؟ تو بیفتید خوامنیم بده

 

، هایماه به نسبت امروز پدرش که حاال ی اخی   ترمنطف 

 .کند صحبت ترراحت توانستیم شاید هم او پس بود،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .نخواستیم بدی چی  ی ما بابا _

یسخت خییل تو یهمه برای .گی  ییم اذیت چ   .کن 

م تصمیم پوشیدنم لباس برای خودم دارم دوست من  .بگی 

ون برم دوستام با دارم دوست نیم ویل بگذرونم وقت و بی 

 باشه، همراهمون پرسم همکالسیای از ییک اگه چون شه

س از شهیم کوفتم  .اسی 

ی بابا نکنه گمیم یه  و ببینه آشناها از ییک نکنه ببینه، اتفاف 

 .بگه بهش بره

 کردی؛ قضاوت اشتباه هاسال راستت  ی به راجع خودت تو

 .طورهمت  ی هم بقیه و عمه که تو فقط نه

ینیم اشتباه اصال نکن فکر پس ی و کن  ییم که هرچی  
 
 گ

 .درسته

ی هم ما بذار  .بریم رو خودمون مسی 

ی اون با دونمیم ، ما از ذهنت تو که چی   یم فرق داشن 

 .کنیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی اون  جوریهمت  ی ویل خوای،یم که نشدیم پرسی و دخی 

 .بابا رو ما کن قبول هستیم، که

ی نیست قرار ایبچه هیچ چون
 
ی دقیقا  و پدر که بشه هموب 

 !دارن توقع مادرش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۰۵پارت#

 

خورتون پرسه، این احیانا _ این چرا فهممنیم نکرده؟ چی  

  !کنیدیم دفاع ازش قدر

ی ما پیش عمره یه
 
ی چی  ی هیچ من و کرده زندگ  ازش خوب 

 !ندیدم

 

خور رو ما .بابا نه، _  اینه واسه ندیدی، اگه تو .نکرده چی  

ی که ی نخواسن    !ببین 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی اصال ی دید کمیه شما کنم، اغراق خوامنیم حن   که منف 

ییم متوجه خودت بذاری، کنار رو داری بهش  که یسر

 .آدمیه چجور

 

ی _  .گستاخه و ادب ب 

 

  !همت  ی راسته، و رک اسمش مثل _

 

ام _  .دارهنیم نگه وترشبزرگ احی 

 

 اون نکنه، اذیتش کش اگه وگرنه !نداره تعارف کش با_

  !نداره کش به کاری اصال

 

 .شدندیم نزدیک لوا دانشگاه به کم کم

 

ی اون با آرتا مدت، این تمام _
 
  آره؟ کردهیم زندگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟ حرف ازم خواییم _   بکشر

 

ی و سفت گارد چنت  ی لوا، کردنیم فکر کوروش  سخن 

 .باشد داشته

 

 باعث و شده معرکه بیار آتیش که کش از خواییم _

ی ؟ دفاع شده، پرس و پدر بت  ی انداخت  ی فاصله و جداب   کن 

 

ت از لوا،  کش صورت هر در چرا شد، گرد چشمانش حی 

 !بود؟ راستت  ی شد،یم محکوم که

 .رفت هم باال ناخودآگاه صدایش

 

؟ _ ی مسائل تو وقت،هیچ اصال اون !چ 
 
 ما خانوادگ

 .نکرده دخالت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رو آرتا خوادیم گفت زد زنگ که بهش !شاهده هم مامان

 راضیش خواست،نیم و بود قهر آرتا خود که این با ببینه،

  !کرد

 

 ...داره سیاست بس از _

 

 :غرید خشمگت  ی

 

 !دیگه کن بس بابا، _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۰۶پارت#

 

 کاره مشغول بود گفته بهم کنه؟یم کار راستت  ی پیش آرتا _

ی ویل ، کنهیم چیکار پرسیدم وقن 
 
ی جواب دقیقا  بهم درسن 

 .نداد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ون ماشت  ی از زودتر، هرچه داشت دوست د بی   .بی 

 .بودند دانشگاه ورودی نزدیک خوشبختانه،

 

ی یگزینه من _ ی برای خوب  چین   .نیستم خی 

 

؟یم لج چرا _  تو تونمیم رو اطالعات این یهمه من کن 

م روز نصف  چون تو رساغ اومدم ویل دربیارن برام بسی 

ی شاید ی چی    .ندونن بقیه که بدوب 

 

 .کرد کم را رسعتش کوروش

 

، جا هر _  .دارم نگه بگو خواسن 

 

 .خوبه حالش آرتا بابا _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برعکس .کشوندتش بد راه به نه کرده معتادش نه راستت  ی

 .آرنیم در حالل پول و دنیم انجام سالم کار دارن

، دخالت خواییم صورت هر در دونمیم ی ویل کن 
 
 لطفا

 .پاشون جلوی ننداز سنگ

ی
 
 مدت تمام ما، کردن قضاوت بدون که راستت  ی خصوصا

 .کرده کمکمون فقط

، از پولدارتر خییل تو دونمیم من  دوست کیل دونمیم اوب 

 .کت  ییم کاری همه برات که داری آشنا و

ییم بخوای اگه ، اذیتش توب  ی کن  ی شورشکسته حن    ...کن 

 

ی چنت  ی تصور  .بود وحشتناک برایش هم اتفاف 

 

 کاری بفهمم اگه ...مامان جون به خودت، جون به ویل _

ی یه کردی، شعلیه  !آرمیم خودم رس بالب 

 .وخودم کنمیم گور و گم اصال

 .دییم دست از هم رو آرتا که من، فقط نه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دار نگه بغل همت  ی ...بابا بخشیمتنیم وقتهیچ

 

 از صبحگایه یمکالمه این در را اشانرژی تمام انگار

 .بود داده دست

ی  .لرزیدیم کیم هم دستش حن 

 

 :گفت و گرفت را دستش کوروش

یم بشه، مانع که هرکش و خوامیم وهامبچه فقط من _

  !کنار زنمش

ی اون اگه  .ندارم بهش کاری منم باشه، نداشته دخالن 

ی بهش راجع ضمن، در ی اگه کنم،یم تحقیق حساب 
 
 واقعا

ان کنمیم سیع بوده، اشتباه قضاوتم   !کنم جی 

 

 .داد را جوابش دل در لوا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی که دیل » ی و کردی له که غروری و شکسن   که شخصین 

ان براش قراره جوری چه دادی، عذاب ؟ جی    «!کن 

 

  کیه؟ پرسه این _

 

ی به بعد و پدرش به ابتدا سوایل  چشم نگاهش، مسی 

 .دوخت

بان بالفاصله،  بند نفسش و ایستاد حرکت از قلبش رص 

 .آمد

 خواست؟یم چه شانقدیم چند یفاصله در اهورا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۰۷پارت#

 

 

ی که لوا   :پرسید کوروش نداد، جواب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  !شناسیش؟یم _

 

 .بلعید صدا و رس پر را دهانش آب و گرفت نگاه زحمت به

 

  ...همکالسیامه از آره ...این کیو؟ _

 

ی نگاه  :گفت و انداخت نامطمئن 

 

 .برو باشه، _

 

ون ماشت  ی از دستپاچه  .رفت بی 

 .نتوانست اما بزند لبخند کرد سیع

یلب میان از ی بودند، شده قفل بهم که هاب   به شبیه حرف 

 .آورد زبان به «خدافظ »
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی نفس شد، دور که پدرش  نشان بدون و کشید عمیف 

ی حال دادن  اهورا کنار از آرایم به اشواقیع و دروب 

 .گذشت

 

د را راهش جلوی که بود منتظر  دهانش از هرچه و بگی 

ی چنت  ی تصورش برخالف اما کند نثارش آید،یم در  اتفاف 

 .نیفتاد

 

ی ی یعن 
 
 تهدید جرأت بود؟ درست راستت  ی هایصحبت واقعا

  نداشت؟

ی بزند حدس توانستنیم
 
یم چه اهورا ذهن در دقیقا

 .گذشت

 .کند پیدا را سالومه تا چرخاند چشم و شد کالس وارد

 

 .رسید جدیدی اس ام اس برایش موقع همان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بدانند خواستندیم و گرفتندیم را رساغش هایش کالیسهم

ی نسبتا غیبت چرا  .داشته طوالب 

 مناسب ایبهانه که بود ریخته بهم و شلوغ ذهنش قدرآن

 .کند پیدا نتوانست

 

 :گفت تنها

ایطش »  «...نداشتم ورسر

 

 .انداخت نگاه موبایل به

  !بود راستت  ی .کردیم اشتباه اما باشد اهورا دادیم احتمال

 

ی صبح سالم،»  .بخی 

؟ ؟ کجاب   «نداری؟ که مشکیل خوب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۵۰۸پارت#

 

 .پوشاند را صورتش کل لبخند

 :نوشت برایش

 

ی هم تو صبح سالم، »  دانشگاهم؛ .بخی 

  «خوبه هم حالم

 

 فرصت پیام کردن بدل و رد برای و بود نیامده هنور استاد

 .داشت

 

  «...تازه دیدم هم رو اهورا »

 

 :داد جواب زود خییل راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی دانشگاه؟ تو » ی کرد؟ کارچ    «دنبالت؟ بیام گفت؟ چ 

 

 بگذراد راستت  ی رس به رس کیم آمدنیم بدش طرف یک از

 آمدنیم دلش دیگر طرف از و کند زیاد را ماجرا داغ پیاز و

 .کند اذیتش

 

 کلمه یه ویل بهم بود زده زل بد خییل دانشگاه، تو آره »

 «.نزد حرف هم

 

ی نره یادت »  از بتونه نمون خلوت جای .گفتم بهت چ 

 «کنه استفاده فرصت

 

 دانشجویان صدای و رس گذاشت، کالس به پا که استاد

 .شد قطع

 

 «اومده استاد .هست حواسم »
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 «.کالست رس برو باشه، »

 

 تدریس به کردن گوش مشغول و گذاشت کنار را موبایل

 .شد استاد

ی  اشبعدی هایکالس  و گذشت ترتیب همت  ی به ساعاب 

ی  .کرد رفت  ی عزم رسید، اتمام به که نی  

 

 .بود نمانده تنها و نخورده تکان سالومه، کنار از مدت تمام

 

ی با _  .رسونمتیم من بیا خونه؟ گردیبریم چ 

 

 اما کند رد را پیشنهادش و کرده تعارف داشت قصد

 .ارزیدنیم ریسکش به کرد، برریس که را موقعیت

 

 .باشه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 به سالومه همراه حالیکه در خورد، زنگ که موبایلش

 .داد پاسخ را تماس رفتند،یم او یشده پارک ماشت  ی سمت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۰۹پارت#

 

 

 .بود خط پشت شمیم

 

 .سالم _

 

؟ سالم، _   خوب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی اما انداخت اطراف به نگایه
 
ی انگار واقعا  اهورا از خی 

 .نبود

 

؟ تو خوبم عزیزم، قربونت _   چ 

 

 .رسیدیم نظر به پرانرژی و رسحال شمیم صدای

 

ی بگو عالیم، من _  !شده؟ چ 

 

ی  کنجکاو هم لوا که رسیدیم نظر به زدهذوق قدرآن حن 

 .شد

 

ی _  بارداری؟ شده؟ چ 

 

 .زد خنده زیر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 میون بعد کردیمیم صحبت داشتیم امروز .دیوونه نه _

 راستت  ی با داره دوست گفت فرهاد خود یهو حرفامون،

ی   !بشه آشنا بیشی 

 

 .شکفت خوشحایل از اشچهره

 

؟یم راست _
 
  گ

 

 جو کیل شد، تموم دورهیم که بعد تازه !خدا به آره _

ی فرهاد رو اما !شایک فرهاد مامان و بود سنگت  ی خونه  تاثی 

 .نذاشت

ایط دیدم منم دیگه  تولد برای دادم پیشنهاد شده مهیا رسر

 !کرد قبول کنیم، دعوتش

 کن، راضیش هم تو کنم،یم دعوتش زنمیم زنگ بهش من

  باشه؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .راحت خیالت !باشه _

 

 اما بنشیند راننده کنار صندیل روی تا کرد باز را ماشت  ی در

 !شنید را اهورا صدای موقع همان

 

ی و ترسیده سالومه  :گفت عصن 

 

م، آقای _  .نکن ایجاد مزاحمت برو پاشو محی 

 کردی فکر !دردرس واسه کنهیم درد رست کهاین مثل شما

ی هرکاری هرجا، هرته؟ شهر مملکت ، خواسن   کش بکن 

 باهات؟ نکنه برخورد هم

، اذیت بخوای ترسم،نیم آبروریزی از من  جیغ قدراین کن 

نم  گروه مدیر و دانشگاه و استاد و حراست کل که می  

  !جااین بریزن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چرا نداشت دلواپش بابت این از .کردنیم اغراق سالومه

 .بود خواهند پشتیبانش اشخانواده بود مطمت  ی که

 

 نیم تنها سالومه تهدیدهای شدن تمام از بعد اما اهورا

 :گفت لوا به رو بعد و انداخت او به نگایه

 

 ...دارم حرف باهات _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۱۰پارت#

 

 

ی .برسد نظر به ضعیف خواستنیم  او شکایت با ناسالمن 

 !بود شده باز بازداشتگاه به اهورا پای وکیلش، و

 .گرفتیم کم دست را خودش نباید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی تو با من _  !شنومیم دادگاه روز وصحبتات .ندارم حرف 

 

ی اهورا  .کشید صورتش به دسن 

 سالومه جلوی دادنیم اجازه غرورش و بود شده کالفه

 .کند حد، از بیش ارصار

 

 ...من لوا _

 

 :پرید صحبتش میان سالومه

 

ی نشنیدی _   !بشنوه وصدات خوادنیم گفت؟ چ 

 

ل را خودش داشت سیع .بودند شده مشت دستانش  کنی 

 .نرود در کوره از و کند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !کنم اذیتش خوامنیم ؛نکن دخالت شما _

 

ی نه و بود لوا نه داد، را اهورا جواب باراین که کش  حن 

 !سالومه

 

ینیم هم بخوای _  !توب 

 

 .کردند نگاه راستت  ی به تعجب با سه هر

 !نداشتند را دیدنش توقع کدامهیچ

 

 .شدیم ترپیچیده هرلحظه، اوضاع

ی لوا،  .بکشد نفس باید طورچه بود رفته یادش حن 

ی
 
ی و آمد جلوتر راستت  ی که خصوصا

 
 اهورا مقابل دقیقا

 !ایستاد

ه هم چشمان به مستقیم  دانستنیم لوا و بودند شده خی 

ی تا کند کارچه  .نشود رسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 و هست چی  یهمه به حواسش بود گفته راستت  ی به که او

 !بود؟ آمده دنبالش هم باز چرا پس نباشد، نگران

 

ی به کار نباید شود، دعوا خواستنیم ییک درگی  یم فی  

  ...کشید

ی اگر   چه؟ افتادیم راستت  ی برای اتفاف 

 ماندگار دیگر سال تا دانشگاه، این در هنوز آن، از جدا

ار شدن نما انگشت از و بود  ...بی  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۱۱پارت#

 

 

ی یخاطره .رفت فرو درهم اهورا یچهره  حضور از خوب 

 .نداشت راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی روز آن و خوردن کتک یاد که هنوز  درد افتاد،یم کذاب 

 .پیچیدیم تنش در

 

 و کار  شه؟یم پیدا تکله و رس همیشه که جوریهچه_

ی
 
  پلیک؟یم لوا ور و دور مدام که نداری زندگ

 

ی لوا،
 
ا  چنت  ی در راستت  ی لبخند که بود شده متوجه اخی 

 .آوردیم در را مقابل طرف حرص مواقیع،

ی هم به این
 

ی را ریختیک
ا
 حاال و اشعمه و پدر یچهره در قبل

 .ببیند توانستیم اهورا یچهره در

 

 و باشم مراقبش کهاین .همینه زندگیم و کار کن فکر _

  !کنه اذیتش بده اجازه خودش به تو مثل ییک نذارم

 

ی صورت به اهورا پلک یم ثانیه هرچند داریتیک و عصن 

 .پرید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 حرف باهاش خوامیم فقط کنم، اذیتش خوامنیم من _

  !بزنم

 

 .کرد تکرار دیگر باریک لوا

 

ی دادگاه روز تا خوامنیم ...که گفتم _  .بشنوم چی  

 

 قدیم و برد فرو هایشجیب در دست آرامش با راستت  ی

 .رفت جلو دیگر

ی
 
ی چند فقط اهورا با اشفاصله تقریبا یسانن   .بود می 

 

 !کارت رد برو که، شنیدی _

 

ی ی به و کشیدیم نفس عصن  ل را خودش سخن   کرده کنی 

 .بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  !نکن دخالت تو _

 

 :داد ادامه و کرد مکث لحظه چند

 

 .خوامیم معذرت من لوا _

 

ییم رو اینا _
 
ی؟ رضایت که گ  نداره ایفایده تالشت بگی 

 !پرسجون

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۱۲پارت#

 

 جواب ترراحت تا نبودند دانشگاه در داشت آرزو اهورا

 .دادیم را راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 خواستیم دلش و بود رفته روانش و اعصاب روی

ی یک لوا، جلوی توانستنیم اما بیوفتد جانش به حساب 

ی دهد؛ نشان آمی  یخشونت رفتار دیگر بار
 
 که خصوصا

ی گذشت،یم هرچه راستت  ی بود شده متوجه ی در بیشی 
 
 زندگ

 .شدیم پررنگ او

ی
 
  بود؟ شده او جایگزین واقعا

 

ی نگاه  به رو و شود ساکت تا انداخت راستت  ی به خشمگین 

 :گفت لوا

 

 !گمنیم رضایت برای _

 

 .بود شده کالفه لوا

 

ی برای _  .کن بس هست، که هرچ 

  !نده ادامه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی خواستم فقط _  .شدم پشیمون کردم که کاری از بدوب 

  ...کردمیم کارو اون نباید ...روز همون

 

ه چشمانش به ایلحظه لوا،  .شد خی 

 قدرآن اهورا شناخت  ی چرا .کند درک را او توانستنیم

  بود؟ سخت

 جای هیچ او از ترمهربان و بود دلباخته و عاشق روزی

 که چنانآن رسد و سخت روزی و شدنیم پیدا دنیا،

  !بوده صورتش روی اسید ریخت  ی حال در کردیم وانمود

 داشته تناقض قدرآن توانستیم انسان یک طورچه

 !باشد؟

 

ی برام دیگه _  خودت به کهاین از شدم خسته .نداره اهمین 

یم آرامش دلم ...اهورا کردم فکر غریبت عجیب کارای و

 .خواد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !نشو من نزدیک دیگه

 

 و کرد راستت  ی به رو باشد، ریخته را پایک آب که این برای

 :گفت

 

  پارکه؟ کجا ماشینت _

 

وزی حس شدیم راستت  ی نگاه در  .دید را غرور و پی 

 .شدیم داده ترجیح که بود باری اولت  ی این شاید

ی معدود از  ...بودند کرده انتخابش که دفعاب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۱۳پارت#

 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پارک محل به و داد لوا دست به را ماشت  ی سوئیچ راستت  ی

 .کرد اشاره آن

ی نی  ی سالومه  .رفت و کرد خداحافیط 

ی دو آن فقط حاال  .بودند مانده باف 

 

 و قرص اما راستت  ی ...ناراحت و مغموم رسخورده، اهورا

  !محکم

 

، نزدیک بهش بخوای که موقع هر ...ببت  ی _  روز بشر

 نیست؛ مهم ش،خونه دم یا باشه دانشگاه شب یا باشه

  !شهیم پیدام من

 آسیب بهش ندارم قصد تو، برخالف و هستم همیشه

 .بزنم

ی یه رس وروانیم روچ، مشکالت نیست قرار ی دخی   و گناهب 

ی جاهمه از ،ب    !کنم خایل خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نتونه تو، شبیه هرکش یا تو، تا باشم، مراقبش تا کنارشم

 .کنه اذیتش

ی برو رسه،نیم لوا به دستت دیگه   !زندگیت ب 

 

ی اهورا ی واقعا در نداد؛ جواب   .بزند نداشت هم حرف 

 .آدبرنیم دستش از کاری و خواستنیم را او لوا

 

،  به و گرفت فاصله او از دید، که را اهورا سکوت راستت  

 .رفت ماشینش سمت

 

 :پرسید نگران لوا شد، که سوار

 

ی _   شد؟ چ 

 

ی نفس  .کرد روشن را ماشت  ی و کشید عمیف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _  !هیچ 

 

ی _ ؟ یعن    چ 

 

ه، فاصله ازت گفتم فقط نزدم، خاض حرف _  بگی 

 .اومدم که بعدشم

 

 :پرسید فکری لوا،

 

ی _   نگفت؟ چی  

 

 !نه _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۵۱۴پارت#

 

 

ی کرد،یم فکر رفتارش به هرچه  .شدیم متعجب بیشی 

 

 نه؟ امروز، بود جوری یه کال _

 

  جوری؟چه _

 

ی !کن فکر .بود آروم ...دونمنیم _  تهدید شهمه که اوب 

 خوایه معذرت داشت نداختیم راه بیداد و داد و میکرد

  !کردیم

 

 .نخور وبازیاش مظلوم گول _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یه طوریچه موندم !نداره تعادل خورم،نیم _  زماب 

 .بودم دوست باهاش

 

 و اهورا به راجع کردن صحبت به ایعالقه هیچ راستت  ی

 .نداشت رفتارهایش

 

  دانشگاه؟ اومدی چرا تو _

 

 .شدم نگران _

 

ه صورتش به و چرخید سمتش به لوا  راستت  ی اما شد خی 

ی به
 
 .نکرد نگاهش و بود مشغول رانندگ

 

 از اومدی،نیم هم تو اگه .نیست خاض چی  ی بودم گفته _

جوابش و شدمیم سالومه ماشت  ی سوار .اومدمبریم پسش

 .دادمنیم و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  اومدم؟ شدی ناراحت _

 

 .نبود این منظورم نه، _

ی فکر خوامنیم فقط ی پا و دست آدم یه کن  نیم که امچلفن 

 .باشم خودم مراقب تونم

قابل کارای اهورا که هرچند ی پیش غی   منم اما کنهیم بین 

ی حواسم دیگه  .جمعه بیشی 

 

 .انداخت لوا به نگایه نیم باراین

 

 .نکردم بهت راجع فکری همچت  ی _

 

 :داد ادامه و گرفت سبقت کناری ماشت  ی از
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !ندیدم ضعیف رو تو وقتهیچ من _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۱۵پارت#

 

 .شود عادی بود قرار برایش گ دانستنیم لوا

 به ایولوله دلش در میکرد، تعریف ازش راستت  ی که هربار

 .افتادیم پا

 .کردندیم نگاه او به راستت  ی مثل اطرافیانش، یهمه کاش

 

ی پس _   اومدی؟ باز که شد چ 

 

ی
 
  بود؟ رفته لوا رساغ چرا واقعا

ی دلیل  او، به کردن نگاه از همچنان !نه داشت؟ منطف 

 .بود فراری
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی روی از _  .نیورد طاقت دلم .نگراب 

 

 از لحظه همان اصال روز، همان بود بسته عهد انگار لوا

اف او د اعی   .بگی 

 

؟ _   راستت  

 

 .بود مردد گفت  ی «جانم» و «بله» میان

 .شد سفت فرمان دور به ناخودآگاه، دستانش

 

 بله؟ _

 

  .ممنون _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

سید  راستت  ی .دانستیم را منظورش .کردی تشکر چرا نی 

ی در روزها، این
 
 .داشت حضور همیشه لوا، زندگ

ی فقط  .باشد داشته خود پیش را او تا کند اراده بود کاف 

 

؟ _   راستت  

 

ی را رسعتش و بست پلک ایلحظه  .کرد بیشی 

  کرد؟یم چه او با داشت

 

  جانم؟ _

 

 :پرسید و زد لبخند لوا

 

 همه از ...داداشم مامانم، بابام، از نگرانیم؟ چرا _

ی  ...بیشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۱۶پارت#

 

 هیچ که بود کرده راحت را خیالش لوا کهاین وجود با

 .نگرفت قرار و آرام دلش اما نداشت، وجود مشکیل

ی آمد، که خودش به   !بود دانشگاهش نزدیک جاب 

 .شد خواهد پیداش اهورا، که کند حس توانستیم انگار

 

 به را نگاهش کهحایل در و بلعید پرصدا را دهانش آب

ی ماشت  ی  :کرد زمزمه بود، دوخته جلوب 

 

ی _ ؟نیم تو یعن    دوب 

 

ی یجمله آن داشت دوست لوا،  از کهحایل در را لعنن 

 .بشنود شد،یم خارج راستت  ی دهان
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ی و احساسات عالقه، مردها، از خییل دانستیم
 

 دلبستیک

 رک که داشت احتیاج اما دهندیم نشان عملشان با را خود

 .بداند را راستت  ی حس راست و

 

  ...بگو بهم _

 

اف جاهمان باید  و تهران سنگت  ی ترافیک میان کرد؟یم اعی 

 قبیل؟ ریزیبرنامه هیچ بدون

 

ی نشست، دستش روی که لوا دست  .لرزید ارادهب 

 

؟ _   راستت  

 

ی نه و کرد فکر نه دیگر باراین  .داشت تردید حن 

 

 جانم؟ _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی همه به من _
ا
ی آدیم ترینراست و رک تو .گفتم قبل  هسن 

؟ طفره دنبال االن چرا پس دیدم، عمرم تمام تو که  رفتن 

 

  !ترسیدیم چون

  ...داشت الزم هم زمان کیم

 

 .نه جوریاین ویل گم،یم باشه _

 .کنیم صحبت ترراحت خونه بریم

 

، منظور دانستیم هم سؤال بدون ی یخانه راستت    ویالب 

ی نه بود مادرش و پدر  آن هرکش بود ممکن که آپارتماب 

  !ببیند دیگریک با را دو

 

 :گفت آرام و داد تکان رس
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .باشه _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۱۷پارت#

 

 .کرد فکر خودش با راه، طول تمام

 زیبا و کنندهقانع که چید نحوی به ذهنش در را هاجمله

 .برسند نظر به

ی تحت لوا که کردیم صحبت شکیل به باید د قرار تاثی   بگی 

 .دهد مثبت پاسخ او به شود قانع تا

 

ی  بود رانده آرایم رسعت با .رسیدند خانه به گ نفهمید حن 

 .بودند بسته گریز هایراه تمام امروز، انگار اما

 

 .شدند خانه وارد هم اتفاق به و کرد پارک را ماشت  ی

ی و هال به نگایه لوا  .انداخت پذیراب 
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ت ی و آرتا شلوارک و تیرسر ی هر را هایشجوراب حن  یم طرف 

 .کند پیدا توانست

ی هم قدر هرچه ی عادت کرد،یم تغیی 
 

ی اششلختیک
 
 به ظاهرا

ی خود قوت  .بود باف 

 

ی رسویس به راستت  ی  صورتش و رس به کیم تا رفت بهداشن 

 .بزند آب

ی و صورت بار چند و کرده پر را دستانش کف  گردن حن 

 .زد آب را داغش

 .بود نگران هم و داشت هیجان هم

ی  .زدیم رسش به بیخود فکر هزار ارادهب 

 

  .انداخت آینه در خودش به نگایه

 نه کرد نگاه خود به که تردقیق .بود خسته چشمانش

 .نداشت نا دیگر جانش تمام که هاچشم فقط
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یم یا پاشیدیم هم از رسید،یم بد رسانجایم به لوا، با اگر

  بماند؟ رسپا همیشه مثل توانست

 

ی  داد سامان و رس دست با را بودند برداشته نم که موهاب 

ایط آن در و  را هاآن باید رسید ذهنش به ایلحظه رسر

ی
 
  .کند کوتاه بعدا

 .کردندیم اذیت و بودند شده بلند

 

ی رسویس از ی که بهداشن 
 
ون نهایتا  حایل در را لوا آمد، بی 

خانه در بت که کرد، پیدا آشی    آماده خنیک آبلیموی رسر

 .بود کرده

 

ی با  .کرد نگاهش مهرباب 

 

  بریزم؟ برات _
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 :داد جواب و نشست مقابلش

 

 !آره _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۱۸پارت#

 

 

بت لیوان  که دید مقابلش را لوا و رسکشید نفس یک را رسر

 .بود او منتظر چهارچشیم،

 

 :گفت و کرد اشاره خایل لیوان به

 

 .مریس _

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...کنمیم خواهش _

 

 .شد برقرار سکوت بینشان دوباره

 را ماشت  ی در اششده ریزی برنامه هایصحبت کرد سیع

ی دچار انگار اما بیاورد خاطر به  شده مدت کوتاه فرامویسر

  !بود

ی  چشم لوا به و فرستاد معیوبش مغز و خودش به لعنن 

 .دوخت

 

 ...من _

 

 پس کند؟ صحبت تعارف بدون داشت عادت که نه مگر

ی روش نباید چرا
 

  گرفت؟یم پیش را اشهمیشیک
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یهمه و بگم ترسمیم _  برات و بگم ترسمیم !شه عوض چ 

ی یه ترسمیم بیوفته، بدی اتفاق  بینمون کش یه یا چی  

ی  .بندازه جداب 

ا خییل از  ...ترسمیم چی  

 

ی و بد احساسات از توانستیم صبح تا  صحبت اشمنف 

 .کند

 .بود نشده منظورش متوجه اما لوا

 :پرسید گیج و کرد اخم دقت رس از

 

 ...فهممنیم بیوفته؟ برام بدی اتفاق باید چرا _

 

 پایت  ی نی  ی رسش کرد، جدا لوا چشمان از که را نگاهش

 .افتاد
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؟ باشه بقیه با حق اگه _ ی اگه چ 
 
 اگه ...باشم نحس واقعا

ی
 
ی واقعا  شویم اتفاقات براشون نزدیکن، بهم که آدماب 

ی بیوفته   ...چ 

 

 :زد لب ناباوری با لوا

 

 شدی؟ دیوونه !راستت  ی _

 

 .زدیم دو دو هایشچشم مردمک

 

 .نیست هم چرند و بعید خییل آخه _

 نه تهش مگه ...مادربزرگم هم مادرم، و پدر رسنوشت هم

 مردن؟ شونهمه کهاین

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۱۹پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ت، شدت از لوا  .افتاد خنده به حی 

 راستت  ی ذهن در که بود مسمویم افکار چه دیگر این

  داد؟یم جوالن

ی که بودند کرده چه او با اطرافیانش  را نزدیکانش مرگ حن 

ی   دانست؟یم خود تقصی 

 

ییم _ ؟یم فوت تصادف تو نفر چند ساالنه دوب   خیال کت  

ییم  تصادف خاطر به که بودن تو مادر و پدر فقط کن 

بچه یه تو عزیزم؟ داره تو به ربیط چه آخه شدن؟ کشته

ی ی ی جاهمه از گناهب  یب   .بودی خی 

ی بابت نکن مالمت وخودت الیک ییم خودتم که اتفاف   دوب 

ی هیچ ی توش نقشر   !نداشن 

ی خودت که مادربزرگتم  .خدا بنده بود مسن گفن 

ی به سنمون اگه ما یهمه برای که اتفاقیه این یم برسه پی 

 .افته
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یه باالخره سن، کهولت خاطر به  و آرهیم کم بدن جاب 

 .کنهیم تموم

 یهمه برای که بوده طبییع روند یه مادربزرگت، فوت

 !نداره تو به ربیط هیچ آد،یم پیش آدما

 

ی  .بود کرده خطاب خود «عزیز » را او نشد متوجه حن 

 داشت شدیدی میل و کرد استفاده کلمه این از ناخودآگاه

 .کند استفاده راستت  ی برای را آن بازهم تا

 

  ...باشه _

 

صحبت با صد در صد لحظه همان گفتیم اگر بود دروغ

 خود به نسبت بدی حس دیگر و شده قانع لوا های

ی اما نداشت  .بود گذاشته او روی را خودش مثبت تاثی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی ممکنه دونمیم ...باشه خودخوایه شاید _  خییل آدماب 

ی ی تو من از بهی 
 
 وحرفم من اما ...اما بشه پیداشون تو زندگ

 .گمیم بهت وحسم زنم،یم

ی تصمیم تا خودت یعهده به ذارمیم  .بگی 

 

 چشم راستت  ی هایلب به منتظر و شده گوش پارسا لوا،

 .بود دوخته

 

  !لوا دارم دوستت که هاستسال من _

 

یز که چشمانش عسیل و کرد مکث ثانیه چند  از لی 

س  .چرخید لوا صورت در بود، شده اسی 

 

ی از_  .اومدیم خوشم ازت آد،یم یادم وقن 

ی
ا
 تا باید کنم، فکر بهت نباید گفتمیم خودم به مدام قبل

ی م فاصله ازت تونمیم که جاب   .بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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  کجا؟ تو و کجا لوا .بیا خودت به راستت  ی گفتم

ی  دارن، دوستش همه و شده بزرگ قو پر الی که دخی 

ی  چرا عزیزه، و دردونه دوستاش و خانواده تو که دخی 

ی به باید  کنه؟ پیدا ربیط نمیخوادت، هیچکس که توب 

یخیال بیخودی و بشناس رو حدت  .نکن باف 

ی یه رساغ برو ی دخی   اون انگار اما !خودت مثل کار و کسب 

  ...نداشت ایفایده هیچ حرفا

ی یم بیکار، احمقای عت  ی گردی،بریم دانشگاه از دیدمیم وقن 

 .کردمیم نگاه بهت و پنجره به چسبیدم

ی یم دیوونه داشتم داری، آمد و رفت پرسی یه با دیدم وقن 

 .شدم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۲۰پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی به شنیدیم که را چهآن لوا،  .کند باور توانستیم سخن 

ی
ا
 که شدیم مایه چند را راستت  ی توجه .بود شده شوکه کامل

 هم ایعالقه اگر کردیم فکر و بود کرده حس خود به

ی اما بوده روزها همان از گرفته، شکل
 
  !کردیم اشتباه ظاهرا

 

 .بشید جدا نکردم آرزو وقتهیچ ویل _

ی چون
ا
 .نبودم قائل خودم برای شانش اصل

 .کنه رفتار خوب باهات کاش گفتمیم فقط

 ...بدونه وقدرت کاش

 

 دوران آن در که را غیم و دردی شدیم راستت  ی صدای از

 .فهمید کرد،یم حس

 

 صبح تا .شدمیم اذیت دیدمتون،یم باهم که هربار _

 .بردنیم خوابم
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 ببینم تا کردمیم جمع وحواسم داشتم، آزار خودمم انگاری

یم ماشینش سوار که ایلحظه اون و دنبالت آدیم گ

 خودم به خواستمیم شایدم ...دادمنیم دست از رو شدی

ی که کنم ثابت
 
 قبول وحقیقت و ندارم شانش هیچ واقعا

 .کنم

 

ی با را عمرش از زیادی روزهای راستت  ی ی خویسر  نکرده سی 

 .بود متفاوت روزهایش آن حال و حس اما بود

ی اهورا و لوا یرابطه که هرچه ی او شد،یم ترطوالب   بیشی 

 .کشیدیم زجر

 از بیش روز هر و زده جوانه قلبش از درد و حزن یریشه

 .کردیم رشد جانش، تمام در قبل

 

ی کنم فکر _  طرفه یه عشق از ترسخت دنیا این تو هیچ 

 ...نیست

ی به نکنم، فکر بهت خواستمیم
 
 خودم بدبختیای و زندگ

ی گردی،یم گ با که این به و برسم  امروز پوشیدی، چ 
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 بلد اصال اما نکنم، توجه ناراحت یا خوشحاله صورتت

  ...نیستم

 

 .کرد نگاه لوا به و گرفت باالتر را رسش

 

 !لوا نیستم بلد رو نداشتنت دوست _

 

 عمرش تمام از بیش برایش لحظات این و مانده مات لوا،

 .بود خاص

یم اشسینه یقفسه به ممکن، حالت ترینمحکم با قلبش

 .بود شده قفل دهانش و کوفت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۲۱پارت#

 

 .نیست بخوری بدرد آدم اهورا فهمیدم _
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ی رفتاراش مزاجه، دمدیم  .نیست  ی سنش مناسب و منطف 

ی وقتا خییل  ترکیب دونستمیم بعید و کنهیم رفتار هیجاب 

ی زوج دوتا، شما   ...بیاد در آب از خوب 

 

 گذشته به راجع کردن صحبت .خورد تکان جایش رس کیم

 .نبود راحت برایش چندان احساساتش، و

 

 دوست طرف یه از !کردم تحقیق شدرباره رفتم ...آره _

 طرف از و شدی دوست گ با که کنم تمتوجه داشتم

ی تو دخالت حق تو گفتمیم دیگه
 
 وآدم این شخض زندگ

  !نداری

ی
 
 .رسیدییم نظر به خوشحال کنارش که خصوصا

ی
ا
ی اصل ی ...کن تصور .نبود هم شدب   حرف باهات که من 

ه بگم بیام یهو زدم،نیم ، جمع وحواست بهی   چون کن 

ی پرس دوست ی !داری مزخرف  ی دادی؟یم اهمین 
 
 ...نه قطعا
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ی به  .کرد جور و جمع کیم را افکارش سخن 

 

ی وقتهیچ چرا پس _ ؟ نزدیک بهم نکردی تالش حن   بشر

ی ...سال همه این ...شهنیم باورم ی حن   ت،خونه اومدم وقن 

ی  نبود جوری رفتارت ...بعدش هایدفعه کردی، کمکم وقن 

ی ازش بشه که   !داد تشخیص چی  

 

ی به ذهنش  دید، هاپلهراه میان درهم و افتاده را لوا که شن 

 .کرد پرواز

 ...برود در جانش بود مانده کم

 

 مردمیم داشتم کردم، پیدات وضع اون با که شب اون _

ی از ی ویل !لوا نگراب   کمکت آخه؟ بکنم تونستمیم کارچ 

ی حالت تا کردم ی ماجرا بفهمم و شه بهی   .بوده چ 

، اعتماد بهم تو ی بودی، بدبت  ی نداشن   !ترسیدییم حن 

؟یم مخونه تو پا که اویل روزای یادته یم خیال ذاشن 

ی آدم یه حسابت طرف کردی   !متجاوزه یا وحشر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بدم هشدار بهت اهورا یدرباره اول همون از تونستمنیم

ی من
 
ی اگه نهایتا  تو ازم که اشتبایه تصور اون کردم،یم هی 

 !کردمیم پاک رو بود شده ساخته ذهنت

ی ی و طرفهدو حس یه دنبال حن   .نبودم اون از تو جداب 

ی که ارتباطمون ی باهام فقط بذار گفتم شد، بیشی   بیشی 

 .بشه آشنا

اون من و شده قضاوت اشتباه مدرباره بدونه که همت  ی

  !کافیه نیستم، بد گنیم بقیه که قدرا

ی ی ناخودآگاه توقعم گذشت، هرچ   .شد بیشی 

 دیدنم، اومدییم زدی،یم زنگ کردی،یم صحبت باهام

 !کردم قایط کال دیگه ...شدییم نگرانم

ی نشیم خوب دوست دوتا چرا حاال خب گفتم اون وقن 

 فهمیم؟یم وهم خوب قدر

  ...گفتم شدی، جدا هم اهورا از و گذشت که مقدار یه

 

 .کرد نگاه لوا به تردید با و شد ساکت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _ ؟ چ    !گفن 

 

ی و کرد تر زبان با را لبش  .کشید موهایش به دسن 

 

ینیم امتحان وشانست چرا گفتم _  ...داشتنش برای کن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۲۲پارت#

 

 .بود خواهد چه لوا العملعکس دانستنیم

 :داد ادامه و گرفت نفش زد؟یم پسش نکند

 

ی االن نبود قرار من _  کردم عجله کنم فکر ...بکنم صحبن 

  ...ویل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بود نرفته پیش اشریزیبرنامه طبق

 

ی واسه بذارم خواستمیم _
 
 هم تو فکر که موقع یه ...بعدا

ی  .نباشه درگی 

 ...ویل باشه مشخص اهورا تکلیف

 

ی
 

 و گذاشت بازویش روی دست دید، لوا که را اشکالفیک

د آرایم به را آن  .فرسر

 

ی خودخوری نیست الزم نشده، بدی چی  ی که حاال _  .کن 

 

ی من _
ا
ی .نیستم جواب دنبال فعل  و خودم از اگه یعن 

ی دنبال گفتم، احساسام  .نبودم چی  

ی عجله خوامنیم ی یا .کن 
ا
ی من مدیون نکن خیال مثل  .هسن 

 .خواستم خودم آرتا، به چه تو، به چه کردم، هم کمیک اگه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی هم داداشت به
ا
 .نیست من مدیون کش گفتم، قبل

ی جواب خواییم اگه  .کنمیم درک کامال من بدی، منف 

ی من داری دوست و مثبته اگه جوابتم  زندگیت تو بیشی 

ی باشم،  .باشه خودم خاطر به فقط بشناسیم، بیشی 

ی نه
ا
  !ایدیگه حس هر اصال یا ترحم یا تشکر خاطر به مثل

؟ منظورم متوجه  هسن 

 

ی با لوا  :داد پاسخ ای،ثانیه چند مکن 

 

 .آره _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۲۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی و بود شده گیج حقیقتا  مگر چرا؟ دانستنیم حن 

 عالقه او به راستت  ی که زدنیم حدس قبل از خودش

  داشت؟

 ...بود خورده جا احساس این قدمت خاطر به شاید

ی  .بود جمیع حواس و باهوش دخی 

ی به را اطرافیانش مثبت احساسات و محبت  متوجه خوب 

یم رفتار حسادت و طعنه با که هرکش بالعکس و شدیم

ی به کرد،  .دادیم تشخیص راحن 

یچشم پرسی اگر  کردیم سیع صحبتش با یا و کردیم چراب 

 رسعت به و فهمیدیم شود، نزدیک او به حد از بیش

 به حواسش کردیم خیال مدت این تمام و گرفتیم فاصله

ی اما بوده چی  یهمه
 
  !کردیم اشتباه ظاهرا

 

 .داشت بزرگ اشتباه دو حداقل

 شدن بازیچه و اهورا اصیل شخصیت ندادن تشخیص

ی ندیدن دیگری و او توسط  نبودن، عت  ی در که راستین 

ی همیشه  .داشت حضور اطرافش در جاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بود راستت  ی به خودش احساس تر،مهم هااین یهمه از

 .گفتیم باید چه دانستنیم

  داشت؟ دوستش قدرچه بود؟ عاشقش

ی باید  .گرفتیم نظر در را چی  یهمه .کردیم فکر حساب 

  .کند اشتباه توانستنیم دیگر

به او به اهورا مثل نبود قرار راستت  ی که دانستیم  بزند رص 

 .داشتند زیادی هایتفاوت بازهم اما

 

ی چه فهمیدند،یم مادرش و پدر اگر  دادند؟یم نشان واکنشر

ی
 
ی این و بود نخواهد خوب پدرش برخورد قطعا  فکر حن 

 .خواستنیم کردن

 

  لوا؟ _

 

ون فکر از راستت  ی صدای با  .آمد بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  باشه؟ بعد، برای بذارش _

 

ی  .بود همت  ی تصمیم، ترینمنطف 

 .داد تکان رس تأیید به

 

 !باشه _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۲۴پارت#

 

ه و کرد برخورد دیگریک با نگاهشان ایلحظه  هم یخی 

 .شدند

 .آوردندنیم زبان به و داشتند حرف هزاران

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 متعجب که بود آرتا و شد باز خانه در موقع، همان

 .کردیم نگاهشان

 

 آمد،یم سمتشان به کهحایل در و پریدند باال ابروانش

  :پرسید

 

؟این شما _   جایت  

 

 .شد بلند جا از رسعت به لوا،

 .کردیم فکر چه خودش پیش آرتا حاال دانستنیم

 شده سوءتفاهم دچار اصال یا بزند ایطعنه ترسیدیم

 .باشد

 

  ...داداش سالم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 منتظر و کنجکاو و داد جواب رس، دادن تکان با آرتا

 .کرد نگاهشان

یم فقط بود؛ نگرفته بدی موضع هیچ لوا، تصور برخالف

ی بداند خواست  به روز وقتآن را هاآن که افتاده اتفاف 

 .بود عاشقانه دیدار یک هم شاید یا کشانده خانه

 

 .آیمیم دانشگاه از ما _

ی این اومدیم رس یه دیگه بعد من، دنبال اومد راستت  ی یعن 

 .جا

 

 .باشد افتاده بدی اتفاق رسیدنیم نظر به

ی
 
 .رسیدیم نظر به نی  ی دستپاچه که خصوصا

 

 !باشه _

 

ون را خنک آب شیشه و رفت یخچال سمت  .آورد بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به را آن  بیاورد، لیوان کند فرصت لوا کهاین از قبل

ی و کرد نزدیک دهانش
 
 .نوشید را نصفش حدودا

 

ی خب _   ...بیارم لیوان کردییم صی 

 

 !چیه بازیا سوسول بابا، کن ول _

 

 به تعجب با برگرداند، یخچال به دوباره که را آب یشیشه

 .چرخید راستت  ی سمت

 

ی _ ی یعن 
 
ی آب نداری مشکل واقعا   بخوری؟ دهن 

 

 .انداخت باال شانه تنها راستت  ی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۵۲۵پارت#

 

 

ی هم را ناهار تا ماند جاهمان  .کند حارص 

 .داشت دوست را َجّوش و خانه آن واقع، در

ی در را روزش دادیم ترجیح  .بگذراند ارام جاب 

 

 حال در موبایلش با و نشسته صندیل روی کنارش آرتا

 .بود کردن چت

 

ی تو _   خونه؟ اومدی زود شد چ 

 

 صفحه روی رسعت به انگشتانش که حت  ی همان در

ی  :داد جواب شد،یم جا به جا گویسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _ ی و درست خواب که هم دیشب .نبود مشی   حساب 

ی فکرم شهمه نداشتم،  .بود درگی 

 .بخوابم ساعت چند و بخورم ناهاری یه بیام گفتم

ه   !اعصابم به ریده دخی 

 

  گ؟ _

 

یاخم با  .کرد اشاره موبایلش به درهم، هاب 

 

 .کنمیم چت باهاش دارم که همت  ی _

نیم گرفته پس شده، فروخته کاالی گفتیم همیشه ما

یمنت بار یه کنه،یم نفرین و ناله بار یه !شود   !کشر

 ...زنیکه کنهنیم ول

 

 .بست پلک و نکرد کامل را اشجمله یادامه

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  ...حاال نکن خرد واعصابت _

 

 خواستیم قمیش و قر با هولم، من کرده فکر آخه _

 !کنه خامم

 

 .گرفت اشخنده لوا

 .بود شده عوض برادرش قدرچه

نیم و رسیدنیم شغلش اهمیت به چی  یهیچ دیگر انگار

ی تحت را آن توانست  .دهد قرار تأثی 

 زنانه، ادهای و ناز برابر در که گذشته ماه چند همت  ی تا

  !دادیم وا بدجوری

 

ی راستت  ی _   گفت؟ بهت چ 

 

 .نشد ارتا منظور متوجه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :پرسید متعجب

 

؟ _  !چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۲۶پارت#

 

 .کرد نگاه خواهرش به و گذاشت کنار را موبایلش

ی حتما  نباید وگرنه کند پنهان داشت سیع که شده خی 

ی چنت  ی  !دادیم نشان واکنشر

 

ی یه باالخره _  جوریاون که گفتیم داشت بهت چی  

  بودی؟ شده

 

  جوری؟چه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 اشبامزه گاوی طرح به و برداشت می  ی روی از را نمکدان

ه  .شد خی 

 

 .بودی شده رسخ یکم انگار دونمنیم _

 

ی یا لوا
 
 به را خودش دادیم ترجیح یا بود شده خنگ واقعا

 .بزند چپعیل یکوچه

 

  رسخ؟ _

 

 خاطر به ورودش، بدو در را خواهرش یچهره کرد سیع

 .آورد

 

ی برای یا حاال دونمنیم .بود انداخته گل لپات آره، _  چی  

ی ذوق یا بودی کشیده خجالت  !داشن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 یاضافه به داشت، را احساسات این دوی هر واقع در

ی زیادی مقادیر  ...رسدرگیم و گیچ 

 

ون به نگایه خانه بی   آن در راستت  ی مبادا تا انداخت آشی  

ی اما باشد اطراف  .نبود خی 

احت کیم تا رفت اتاقش به قبل، ساعت نیم  و کند اسی 

ی ون اتاق از موقع، آن از و بخوابد شاید حن   .بود نیامده بی 

 

  ...راستش _

 

 برادرش، گذاشت  ی جریان در دانستنیم .خورد را حرفش

ی چه  .بگذارد توانستیم تاثی 

 

 !دیگه بگو خب _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مکث با
 
، نسبتا  .کرد باز دهان طوالب 

 

 ...ومن که گفت ...گفت راستت  ی _

 

 .پرید حرفش میان

 

 !داره؟ دوستت گفت _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۲۷پارت#

 

 :پرسید متعجب

 

؟یم کجا از تو _   دوب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کرد خواهرش به سفییه اندر عاقل نگاه آرتا

 

ی تو خب !دیگه بود تابلو _   دادی؟ جواب چ 

 

ی !بزنند حدس بودند توانسته و دانستندیم همه انگار
 
 حتما

 ...کردندنیم تعحب گفت،یم هم شمیم یا سالومه به اگر

 

ی ...من _   !هیچ 

 

ی _ ؟ یعن   چ 

 

ی _  .کنم فکر شد قرار .ندادم وجوابش فعال یعن 

 

د را دستش دلگریم برای آرتا  .فرسر

 .کند درک را حسش توانستیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _  .کن نگام ...آبچ 

 

ه که لوا  :گفت شد، اشخی 

 

 .کنم دخالت اصال خوامنیم من .خودته با تصمیمش _

  خب؟ گمیم ونظرم فقط

 

 .داد تکان رس تأیید به

 

ی باهاش دارم من .خوبیه آدم راستت  ی _
 
 .دیگه کنمیم زندگ

 .دیدم زندگیم تو که مرداییه ترینسالم از ییک

 .نیست فضویل اهل و خودشه کار به رسش

 و مرتضا همت  ی که داره رفیق و دوست دوتا ییک کال

ی آدم هم اینا .یحیان  .انحساب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی دنبال  که این با نیست هم داستانا این و بازی دخی 

ایطش  .داره ورسر

 ...خوبیه پرس من، نظر به

 

  .بود همت  ی هم خودش نظر

 

ی باید دونمنیم _  .آرتا کنم کارچ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۲۸پارت#

 

ی نظر در وخودت حال .بکن وفکرات خوب _  .بگی 

ییم ببت  ی  .نه یا بدی راه شخصیت حریم به وراستت  ی توب 

ی
 
ی از فرار روی از رصفا ی وتصمیم این تنهاب   .نگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 حواست وحالت دو ویل داره دوستت خییل مشخصه

 .باشه

ی اینکه ییک
 
 .نکن قبولش داره، دوستت چون رصفا

 .نده بازیش نداری، حش بهش اگه که اینه هم دویم

 خرابش پاکه، ترمهم اون از و قدییم و عمیق بهت حسش

 .نکن

 

، ورود با صحبتشان  .نکرد پیدا ادامه راستت  

 .زده کوتایه چرت که بود مشخص اشچهره از

 

 :گفت کند، نگاهش کهاین بدون و شد بلند جا از لوا

 

 غذا بشور وصورتت و دست برو ست،آماده ناهار _

 .بخوریم

و کن کمک آرتا،  .بچینم می  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، یخواسته طبق داشت سیع  .کند رفتار عادی راستت  

 

 :داد جواب و رفت گاز سمت آرتا،

 

ی شدی، خسته تو کشم،یم غذا خودم _  .بشت  ی بگی 

 

 ننشسته خایلدست تا برداشت، کابینت از بشقاب سه

 .باشد

 

ی رسویس سمت به که راستت  ی  از ناخودآگاه رفت، بهداشن 

 .شد بلند جا

 .داشت قصدی چه دانستنیم هم خودش

 بسته اشتهایش بود شده باعث آن بوی غذا، پخت  ی هنگام

 .شود

 

 .انداخت جاآن به نگایه و رفت راستت  ی اتاق به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی پرس  .منظم اتاقش و بود مرتن 

ی بوی توانستیم
 

 .کند حس را راستت  ی همیشیک

 .انداخت نگایه می  ی روی هایادکلن به

ی  کرد؟یم انتخاب را کدامشان یعن 

 

 .شد شانتکتک کردن بو مشغول و رفت جلوتر

  

؟ _   خوب 

 

ی  می  ی روی را ادکلن و کرد باز بود، بسته که را چشماب 

 .برگرداند

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۲۹پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کرد جور و جمع رسعت به را خودش

 

ی ببخشید آره، _  .اتاقت تو اومدم اجازهب 

 

 .نداره ایرادی نه، _

 

ت و رفت کمدش سمت به  .آورد در دیگری تیرسر

 .کرد نگاه لوا به بالتکلیف

 

ی من بخوری؟ ناهار رینیم چرا _
ا
 .ندارم اشتها فعل

 

 این .کنم عوض ولباسم قبلش خوامیم فقط رم،یم _

 .شده چروک خوابیدم باهاش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نشد راستت  ی منظور متوجه که بود مشغول ذهنش قدرآن

 

 .کن عوض خب _

 

یحواس به .پرید باال ابروانش  شانه و زد نیشخند لوا پرب 

 .انداخت باال

  !نه که چرا نداشت، مشکیل خودش که حاال

 

ت رسی    ع، حرکت یک در  گرد چشمان و آورد در را تیرسر

 .خندید دید، که را لوا یشده

 

ی _   !ادبب 

 

 .نبود اتاق در لوا از اثری بعد، ایثانیه

خانه سمت به  و برهنه باالتنه کرد سیع و بازگشت آشی  

 .بزند پس ذهنش از را راستت  ی متوازن هیکل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  بودند غذا خوردن مشغول و نشسته هم دور بعد، دقایف 

 .خورد زنگ لوا موبایل که

 

 باعث بود، بسته نقش صفحه روی که «مامان » اسم

 .بدهد را تماس جواب شد

 

 جانم؟ سالم، _

 

؟ مامان، لوا سالم، _  کجاب 

 

 .انداخت نگایه بودند، شده کنجکاو که آرتا و راستت  ی به

 

 طور؟چه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۳۰پارت#

 

 

، هرجا _   !خونه بیا زود هسن 

 .خودمون پیش باال بیا نه، هم پایت  ی طبقه

 

ی چه باز نبود معلوم   ...شده خی 

 

 .نشست صورتش روی اخم و کرد رها می  ی روی را قاشق

 

ی برای _   خب؟ چ 

 

 :داد جواب مکث و تردید با افشان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .آرتا هم بیای، باید تو هم .داریم مهمون امشب _

 خونه شما نداره امکان اصال داریم شدید رودروایش اینا با

 .نباشید

 

  مهمون؟ این کیه خب _

 

 .باباتن دوستای از مادر، شنایسنیم _

 یه بهمون خوادیم هامدت بعد نبودن، تهران سال چند

  .بزنه رسی

 

  دیگر؟ داشتند ارتبایط چه آرتا و او به پدرش دوستان

 

ییم داری خودت _
 
ی که بیایم ما بابا، دوست گ   بشه؟ چ 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بگم باهاشون، داریم رودروایش میگم ...وا _  پرسم و دخی 

؟ یه خودشون واسه رفت  ی هرکدوم کردن، قهر  اصال سمن 

ی صورت   !نداره خوب 

 

 هاتبچه که بدی توضیح بهشون باید حتما مگه _

 داره؟ ربیط چه اون به کجان؟

 

 :غرید کالفه افشان

 

ییم !لوا _ ی چشم یه اگه می 
 

 بحث و جر من با یه و بیک

ی   !نکن 

ی یه خوبه  .خواستم ازت فقط چی  

ی وداداشت دست   .بیا و بگی 

ی ییک این  .نیست بردارشوچ 

 

ی کالفه  .نداشت دیگری یچاره .کشید پوف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .مونده خییل که شب تا حاال، باشه _

 

 که هم اینا میشه، غروب دیگه ساعت چهار سه نه، _

ی چه نیست معلوم دقیق  زود دیدی یهو آن،یم ساعن 

 .اومدن

، کمک من به بیای، تو تا ی دوش یه کن   آماده و بگی 

،  !آرییم کم وقتم تازه بشر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۳۱پارت#

 

 .شدند پدری خانه رایه غذا، اتمام از بعد

ی بازگشت نویع به خانه، در آرتا حضور واقع در  رسیم غی 

ی  .نیاورد خودش روی به کش اما آمدیم حساب به نی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .دیدند هیاهو در را خانه گذاشتند، که خانه به پا

 هر در و افتاده خانه جان به مستخدم، اتفاق به مادرشان

 .بودند آن انداخت  ی برق حال

 

 که افشان وضعیت به نگایه و بود برده ماتشان در، دم

ی حال در و بسته رسش به دستمایل  و کردند بود، گردگی 

 .چرخاندند چشم دیگریک سمت به سپس

 

ی شد، حضورشان متوجه که افشان  را کننده پاک اسی 

 .آمد سمتشان به و کرد رها

 

 .دیگه داخل بیاید جا؟همون وایسادید چرا _

خشک دادم آوردم درش جاش، رس بذار رو پرده بیا آرتا

ی  .مادر باال برم چهارپایه از سختمه خودم االن شوب 

، دوش برو هم تو لوا،   !کمه وقت بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یک برای ی تدارکات همهآن ساده، مهماب 
 
  بود؟ الزم واقعا

 

ی چه رفتم، حموم تازه من _   !دادیا گی 

 

 .کرد نگاهش وسواس با و آمد جلو افشان

 

م بدی تشخیص خواییم مفهقیا روی از چیه؟ _  یا تمی  

 نه؟

 

ید دوش باید جفتتون _  .بگی 

ی  این بازم باشید، کرده حموم هم امروز همت  ی اگه حن 

ی  !تنتون رو نشسته دود اومدید، که مسی 

 .کرد ریسک نمیشه

 

ی چه دیگر این بداند داشت دوست  را همه که بود مهماب 

 .انداخته دردرس به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .رفت حمام سمت به و برداشت را پوش تنحوله اتاقش از

 

به مادرش  :گفت بلندی صدای با و زد در به ایرص 

 

 !نکنیا شورگربه _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۳۲پارت#

 

ی تمام یم را مادرش صدای و رس بود، حمام در که مدب 

 مستخدم یا و آرتا به کردن نیه و امر حال در که شنید

 .بود

 این از لوا و کردیم کار هاآن با همزمان هم خودش البته

 .نخواسته کمک او از چرا که بود متعجب

 

ون ون حال در را آرتا آمد، که بی   .دید هاآشغال بردن بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت حال این با باشد مانده زیادی کار رسیدنیم نظر به

 

ی دیگه _  .کمک آمیم میپوشم لباس االن مونده، چ 

 

 .برداشت رسش روی از را دستمال افشان

 .بود شده خسته

 

 .نکرده الزم _

 

 .کرد باز را کمد و شد اتاقش وارد

 

ی _ ؟ خواییم چ    بپویسر

 

 .نداشت ایایده هیچ واقعا .انداخت باال شانه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یه دونم،نیم _   ...دیگه کنمیم پیدا چی  

 

ون کمد از را لوا هایلباس افشان،  دقت با و آورد بی 

 .کرد نگاهشان

 

ی _ ؟ یعن  ی و درست لباس یه چ   .بپوش حساب 

 .باشه پوشیده باید هم حتما

 

 .کرد نگاه مادرش به چپ چپ

 

ییم جوری یه _
 
 اومدم شلوارک تاپ با دیگه روزای انگار گ

  !مهمونا جلوی

 

ی شونخانواده کل اینا ویل نه، _  .انمذهن 

 .شنیم معذب ها،نباشه هم اندایم لباست
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۳۳پارت#

 

ی
 
 .بود شده کنجکاو واقعا

هیچ مادرش اما بیاید مهمان برایشان که آمدنیم پیش کم

 .دادنیم خرج به حساسیت قدرآن گاه

 

 که بده زمینه پیش یه حداقل دقیقا؟ اینا هست  ی گ _

 .ببینیم رو کیا قراره بفهمم

 

اهن ی کرم و بلند پی 
 

 :گفت لب زیر و کرد جدا را رنیک

 

  نیست؟ روشن ویل قشنگه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !مامان _

 

ی  .نشست لوا تخت روی و کشید پوف 

 

 .باباتن دوستای از که، گفتم _

ی فته بابات که زماب  ی و شده آشنا باهاش خدمت، می   وقن 

 ویل خودش شهر رفت هرگ شد، تموم رسبازیشون

 .نکردن قطع کامل باهم رو ارتباطشون

ی  ما فهمیدن هم اونا .مشهد رفتیم بودید، بچه شما وقن 

یم هتل نذاشت  ی جاییماون خونه کردن دعوتمون و بگی 

 .شون

ی ی از بگم هرچ    !واال گفتم کم خانواده این خوب 

 .گذاشت تموم سنگ خدا، بنده خانمش

 

 خاطر به هاسال آن در را مشهدشان سفر بود کرده سیع

 .آورد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و شدند یم ساکن هتل در همیشه اما بودند نرفته سفر کم

 .شدیم سفر آن شدن ترمتفاوت باعث این

 

ی یه گمونم _ اب 
  ...یادمه چی  

 

 .شد بلند جا از افشان

 

 .دونمیم بعید بودی، کوچیک خییل _

 

 .کرد اشاره لباس به

 

یم بهت خییل که داری ایقهوه شال یه با بپوش وهمت  ی_

 .کن ستش اون با آد،

ون، ننداز موهاتم ی خییل آرایش بی   .مالیم و مخف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۳۴پارت#

 

ی اصال  اما باشد داشته دوست خودش که نبود پوششر

ی
 
 تحمل را جدل و بحث و دعوا هم باز توانستنیم واقعا

 .کند

 

ی  :داد جواب حوصلهب 

 

  !انتکراری حرفات دونم،یم خودم _

 

 .شد خارج اتاق از و رفت غرهچشم افشان

 

ی خییل _  .جدیدا شدی ادبب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

اهن به نگایه  .افتاد راه مادرش دنبال و انداخت پی 

ی با  :پرسید ملتمس لحن 

 

ی من شهنیم گمیم _
ا
ون؟ نیام اتاق از اصل   بی 

 

 .کرد نگاهش شده گرد چشمان با

 

 خونه، بیای که زدم چونه باهات همه اون !برخدا پناه _

؟ قایم خواییم وقتاون ی یسر ییم حرفاب   ...ها زب 

 

 .کشید آیه

 

 ...ندارم مهمون یحوصله و حال اصال آخه خب _

 

 .کرد عبور لوا کنار از و برداشت کمد از را اشحوله
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  من؟ دنبال افتادی چرا !گرفتم رسگیجه _

 .نداره فایده نکن، نگاهم هم جوریاین

ی هر  و کنار ذارییم امشب یه داری، هم مشکیل و مریض 

ی یه عت  ی ییم همرایه خوب، دخی   !رو ما کن 

 

 .آمدبرنیم دستش از که دیگری کار کشید، آه هم باز

 

؟ چندتا حاال _  خانمش یا آد؟یم آقاهه خود فقط هست  

 .هست هم

 

 جواب بست،یم لوا روی را حمام در کهحایل در افشان

 :داد

 

ی نفرن، چهار _  !هست  ی هم پرسشون و دخی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

  ۵۳۵پارت#

 

 .انداخت ساعت به نگایه و رفت اتاقش سمت

ی کمکم باید  .میشد حارص 

وع کجا از دانستنیم  .کند رسر

 

به  قرار مقابلش آرتا و شد نواخته اتاقش در به ایرص 

 .گرفت

 

ی من نظرت به _   بپوشم؟ چ 

 

 .انداخت برادرش پای تا رس به نگایه

 

ی _ ،یم هرچی     !باشه بلند آستت  ی پویسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .هست حواسم واون _

 

  نیست؟ جوری یه مامان نظرت به _

 

ی   .کشید ریششته به دسن 

 

  جوری؟چه _

 

 .بود سخت دادنش توضیح

 

 .داره فرق انگار اما بگم، تونمنیم دقیق _

س   ...هیجانه شایدم داره، اسی 

 واسه ان،داری رسم و اسم آدمای شونهمه بابا مهمونای

  ست؟دستپاچه چرا ییک این
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بود نکرده دقت آرتا

ه لوا به و رفت فرو فکر به  .شد خی 

 

 ...نکنم فکر دستپاچه؟ _

ی ی خیال،ب 
 
یم و بینیمشونیم دیگه ساعت چند تا نهایتا

 .انگ فهمیم

ی حاال
ا
ی چه به قراره بسوزونیم، فسفر مثل  برسیم؟ جواب 

 

 .بود برادرش با حق و شده حساس زیادی خودش هم شاید

 

ی هنوز ویل باشه _  ...بهشون دارم بدی حس نشده، هیچ 

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۳۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بگوید راستت  ی به را حسش تا شد وسوسه چندباری،

ی او
ا
ایطش معمول ی را رسر  راهکار و کردیم درک هرکش از بهی 

شان، هایصحبت به توجه با اما شود آرام تا دادیم  اخی 

ی روزی چند حداقل دادیم ترجیح  چهآن و او به بیشی 

 .کند فکر بیاید، پیش بینشان بود ممکن

 

 پیج به آمد یادش که بود شدن آماده مشغول آینه، جلوی

 .نزده رس

ی رس علیک و سالم و آمده خانه به هم پدرش  او با سنگین 

 .داشت آرتا و

 

ی جواب کرد، سیع و برداشت را موبایلش  رسی    ع را هامشی 

 .بدهد

ی تا ی توانست، که جاب   با اما داد کارت شماره و کرد راهنماب 

 .داشت نشده باز دایرکت چند هنوز حال این
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بگذارد استوری گرفت تصمیم

وع  :نوشت و کرد تایپ به رسر

 

ی عرصتون سالم، »  .عزیزان بخی 

ی صبح فردا تا متاسفانه  از ممنون نداریم، پاسخگوب 

 «صبوریتون

 

ی آخرین تصورش، برخالف  کرده آپلود پیج در که ویدئوب 

ی استقبال با بود،
 
ی نسبتا  فالورهایشان و شد رو به رو خوب 

ی  .بودند شده قبل از بیشی 

 

 .گذشت دیگری ساعت منوال همت  ی به

 :گفت هیجان با و کرد باز را اتاق در افشان

 

  !نزدیکن گفت  ی زدن زنگ بابات به آن،یم دارن _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  .انداخت باال شانه خیالب 

 

  !حاال باشه _

 

 .کرد دریافت جدیدی پیام موقع همان

 .کردیم اشتباه اما باشد، راستت  ی داشت امید

 

 :بود نوشته برایش شمیم

 

  «رسیدن؟ مهموناتون »

 

 .شد گرد چشمانش تعجب، از

ی شمیم مگر  داشت؟ خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۳۷پارت#

 

؟ کجا از تو»   «میدوب 

 

 .داد جواب زود و بود مانده آنالین هم شمیم

 

ا کوچیکه، ساختمون دیگه »  «پیچهیم زود خی 

 

ی چند اشجمله آخر  .بود گذاشته هم خنده ایموچ 

 

 .آمدنیم در جور منطقش با

ی این کجای .لنگیدیم کار جای یک  که بود مهم قدرآن خی 

  بدانند؟ همه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 شما وقتاون شدم، متوجه ساعته چند تازه خودم من »

 «بیاد؟ مهمون ما واسه قراره دونیدیم همه

 

، که عادی مهمون حال هر به »  یسوژه واسه نیست  

 .چرخیده دهن به دهن تررسی    ع داغش

ی ی یعن 
 
ینیم واقعا  ...بگو پس تون؟خونه آدیم داره گ دونسن 

ی فهمید،یم اگه عمرا لوا میگم یه من  «شدیم راض 

 

ی  .شد گیج قبل از بیشی 

ی   نیستند؟ عادی مهمان که چه یعن 

 

 .رسید گوش به صدایش دیگر باریک افشان

 

 .کت  ییم پارک دارن !دیدم وماشینشون رسیدن، _

 

یاخم با  :پرسید درهم هاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی» ؟ یعن  ی چجور پس چ   ان؟مهموب 

ی، وزیری، نکنه ی سفی   «!جدی جدی انچی  

 

 را لوا پیام چندبار انگار .نگفت هیچ لحظه چند شمیم

 .بود خوانده

 .بود فرستاده ویس برایش نهایت در

 

 شنید را تعجبش غرق صدای و کرد دانلودش

 

ی وای » ، خییل تو یا دخی  ی یا گیچ 
 
ی از واقعا ی هیچ   خی 

 !نداری

یم فرهاد مامان به داشت صبح امروز نوردخت مامان

مشهدی رسشناس خانواده یه و دارید مهمون شما گفت

 «!لوا خواستگاری اومدن که ان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که کند درک را شمیم هایصحبت بود نتوانسته هنوز

 ...پیچید خانه در اف، اف زنگ صدای

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۳۸پارت#

 

 

  !باشد شنیده درست شدنیم باورش

 او به و بیاید خواستگار برایش که داشت امکان مگر

  نگویند؟

 انجام عمل در بکشانند خانه به دروغ و کاریپنهان با را او

  بدهند؟ قرارش شده

 .کردنیم او با کاری چنت  ی مادرش نه،

ی
 
  ...بود شده اشتبایه حتما
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ایفایده اما باشد آرام کرد سیع و کشید عمیق نفس چند

 .نداشت

 .بود نشسته جانش به لرز

 

 .نکرد پیدا فرصت اما پرسیدیم خودشان از حتما باید

 بود این بکند، توانست که کاری تنها !رسیدند هامهمان

ی و کند قفل را اتاقش در که  .شود مخف 

 

ی اگر
 
ی چنت  ی او به واقعا  بلد هم او پس بودند، کرده خیانن 

  !بدهد را جوابشان بود

  کنند؟ کار چه خواستندیم مثال کرد،نیم باز را در اگر

 وارد زور، به و شکستیم را در هم هامهمان جلوی پدرش

  شد؟یم

 

ی شد باعث شنید، که ایغریبه صدای و رس  .شود ترعصن 

  !کردیم برخورد صمییم هم مادرش و گرم کوروش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ناخودآگاه هایش دندان و شده مشت حرص از دستانش

 .شدندیم ساییده هم به

 

اضاتش، و هادادخوایه تمام جواب در  خواستندیم اعی 

 دهند؟ شوهرش

 

 .بود گرفتهدل و دلخور چقدر که دانستیم خدا فقط

 به کردیم سیع و رفتیم راه خودش دور اتاق، در مدام

 .نکند توجیه هاآن صدای

 

به لحظات، همان در  که شد نواخته اتاقش در به ایرص 

 .بایستد حرکت از شد باعث

 

؟این لوا،_  جاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۳۹پارت#

 

ه  .شد پایت  ی و باال در یدستگی 

 

  !لوا کن باز رو در _

 

 .رفت در سمت و آمد خودش به

 

 .کردیم صحبت او با گونه،پچپچ که بود آرتا

 .کردنیم باز را در بود، دیگری هرکس

 

 

 :پرسید تعجب با دید، که را لوا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی جااین _ ؟یم کارچ    کردی؟ قفل رو در چرا کن 

 

 .کرد قفل دوباره را در و کشاند اتاق داخل را آرتا

 یکله و رس لحظه هر بود ممکن .کند ریسک توانستنیم

 .شود پیدا مادرش

 

  !گرفتم پناه _

 

 .شدنیم لوا منظور متوجه

 .داد تکان رس گیج

 

ی _ ؟یم چ 
 
؟ برای پناه گ   چ 

 .دنبالت بیام فرستاد ومن زده، غیبت دید مامان

 

 :گفت محکم و قرص
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ون اتاق این از وپام من نمیام، _ یم اصال تو !ذارمنیم بی 

ی ییم ان؟گ اینا دوب    اومدن؟ چرا دوب 

 

 خوب یهو؟ کردی قایط چرا تو دیگه، بابان مهمون _

 .که بودی

 

ی پوزخند  .زد تلچ 

 

 چیکار باهام خوانیم دونستمنیم چون بودم خوب آره، _

  !کت  ی

 

ی  .کرد بغض ارادهب 

 

ی کهاین بدون _  تو دنیم راه خواستگار بگن، خودم به حن 

 !خونه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ت از کم آرتا، متعجب یچهره  شنیدن از بعد خودش حی 

  !نداشت شمیم ویس

 

 دیگه؟ ذارییم رسم به رس داری _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۴۰پارت#

 

 :گفت کالفه

 

ی تو با وضعیت این تو آخه من _   !دارم؟ شوچ 

 

 .داد تکان  هوا در «بابا برو » معنای به را دستش آرتا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یه شمیم _  شبیه اصال اینا گفته، خودش واسه چی  

  !واال نبودن خواستگارا

ی نه گیل، نه ین   .نشست  ی گرفت  ی عادی خییل !ایشی 

 

 .تابید دلش در امید، از ایروزنه

 

؟یم راست _
 
  گ

 

ی و بیاد برات خواستگار شهیم مگه بابا، آره _  بهت هیچ 

 نگن؟

 

 .رفت فرو فکر به

 

ی اما _
 
ی یه حتما  همچت  ی باید چرا شمیم وگرنه هست، چی  

ی  بشنوه؟ بقیه از چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :داد جواب تردید و مکث با آرتا

 

ی باهات داره شاید _  ممکنه؟ کنه،یم شوچ 

 

یم ذهنش در تریپررنگ احتمال .انداخت باال شانه

 .آورد زبان به نداشت جرأت که چرخید

 

 :زد لب آرایم به و انداخت باال شانه

 

 ...دونمنیم _

 

ون بیا _ ی حالتش بدترین خب؟ اتاق از بی   خوادیم چ 

ی فوقش باشه،
 
 .خواستگاره واقعا

ی قایم ستضایع ی جواب راست و رک .اتاق تو یسر یم منف 

 !دیگه شهیم تموم دی،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 انگار که کردیم صحبت آسوده و اطمینان با جوری آرتا

 .شناختنیم را خود یخانواده

ی همت  ی به کوروش ی جواب راحن   پذیرفت؟یم را او منف 

 شیشه در را خونش آورد؟نیم فشار او به کرد؟نیم ارصار

 کرد؟نیم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۴۱پارت#

 

ی هرچه ی کرد،یم فکر بیشی   تمایل ماندن اتاق در به بیشی 

 .کردیم پیدا

 مادرش، صدای با که ماند جاهمان نی  ی دیگر یدقیقه چند

س  .نشست جانش به اسی 

 

ی مامان؟ جان لوا _   ...ها رسیدن مهمونا بیا عزیزم، کجاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یخنده صدای  .شنید را اشمصلحن 

 

 و کتاب تو رسش شهمه مبچه نشده، متوجه حتما _

 .درسه

ون اصال رساغش، نرم خودم ی متوجه و آدنیم بی  نیم چی  

 .شه

 

ی  :گفت زب 

 

 .نکنید صداش داره، درس اگه _

 .نشیم جان لوا مزاحم

 

 .شدیم ترنزدیک لحظه هر مادرش صدای

 

؟ چه جون، فریده نه _   مزاحمن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 نه یا بود کرده قفل آرتا رفت  ی از بعد را اتاق در نبود یادش

  !بود دیر العمیل عکس هر برای دیگر و

 که کوفتیم اشسینه یقفسه به محکم چنانآن قلبش

 .شدیم بدتر ثانیه، هر حالش

 

  !شد وارد درهم ایچهره با مادرش و باز در

ی اخم  .داشت صورت روی غلییط 

 

ی واسه _  ما آبروی با میاد خوشت اتاقت؟ تو چپیدی چ 

؟ بازی   کن 

 

 .شد بلند جا از و بلعید را دهانش آب

 .داد باال را ابرویش تای یک و ایستاد مادرش مقابل

 

 .دادیم وا نباید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 قدراین شما مهمونیای جمع تو من حضور حاال تا گ از _

 جلوی بشینم ساعت چند باید چرا اصال شده؟ مهم

ی  شناسم؟نیم که آدماب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۴۲پارت#

 

 

ی از افشان  شده گرد چشمانش لوا، یبارهیک موضع تغیی 

 .بود

  !کند ناز برایش لوا که داشت کم را همت  ی ففط

 

ی _ ؟ یعن  ؟یم چیه حرفا این چ    زب 

ییم حاال خب ییم آشنا و بین    !دیگه باهاشون یسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !آمنیم من _

 

ی  .کند حفظ را آرامشش داشت سیع و بود شده عصن 

 :گفت لب زیر و بست را چشمانش

 

 .لوا من دم رو نذار پا ...هللا اال هللا ال _

ی باباتو باز خواییم .بیا پاشو ؟ عصباب   کن 

 

 .بیاید کوتاه خواستنیم

ی
 
 !بود خودش زندگ

 

ی برای دونمیم من _  واسه مامان، جااین اومدن اینا چ 

ی همینه  !بهم دادی گی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی برای _ ی ببینم بگو اومدن؟ چ   و کردی لج که رسته تو چ 

ی راه بازی بچه ه انداخن    رس؟خی 

 

ت مادرش بودن طلبکار از  .کرد حی 

 !نیوفتد پس که بود گرفته پیش دست

 

 !نه؟ مگه من، خواستگاری اومدن اینا _

 

 را خودش زود خییل کرد سیع اما خورد جا کیم افشان

 .ندهد بروز را تعجبش و کند جور و جمع

 

 .ستساده معارفه یه فقط نکن، شلوغش _

 !وقته خییل بزنن، رس یه بهمون خواست  ییم کال

 

 !ابلهم؟ من کردی فکر مامان _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۴۳پارت#

 

 .چسبید را لوا بازوی و آمد جلو حرض افشان

 

 قدراین چرا فهممنیم !نکن بیخودی بحث و جر من با _

  لجبازی؟

 .ستساده خییل معارفه یه گمیم بهت دارم

، رو تو اونا که این حد در فقط ی رو اونا تو ببیت    .ببین 

ی
ا
  .نیومد خوشتون دیگه هم از شاید اصل

 .پسندیدید هردوتاتون برعکس، شایدم

ی برای ی که بچه ببندی؟ وخودت بخت خواییم چ    !نیسن 

ییم لیسانستم فوق داری  .گی 

ی پس
 
؟ ازدواج خواییم گ دقیقا   کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی همچت  ی  االن انگار اتاقت تو شدی قایم و قیافه تو رفن 

  !بخونه رو خطبه که منتظره و خونه ور اون نشسته عاقد

 .من عزیز خوایمنیم وبدت که بابات و من

 یخانواده ست،کرده تحصیل حسابیه، آدم پرسه

  !داره رسشنایس

یم قسم رسشون رو و میشناسن مشهد کل تو رو اینا

  !خورن

ن به دست و خدا با که بس از   !خی 

ی ی خانواده چندتا به حاال تا میدوب   کمک بیچاره و فقی 

  کردن؟

ی ی مرد چندتا میدوب  منده تا کردن شاغل رو کارب   و زن رسر

  نباشن؟ شونبچه

 چیکار عروسشون واسه ببت  ی تو ایخانواده همچت  ی حاال

 !کت  ینیم که
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی تمام ی و کردیم صحبت مادرش که مدب   را هاآن هایخوب 

 .بود بسته نقش چشمش جلوی راستت  ی یچهره گفت،یم

ی برایش  بود پر شانبانیک حساب چقدر که نداشت اهمین 

 .داشتند نفوذ چقدر و

ی را دیگری شخص که دادنیم رضا دلش اصال  برای حن 

ی ی به دقایف 
 
 .بدهد راه خود شخض زندگ

 .بود جوابش منتظر راستت  ی

ی چنت  ی در باید حاال چرا   گرفت؟یم قرار موقعین 

 به روزهایش این مهربان مرد پیش ساعت چند همت  ی

 ...بود کرده اقرار او خواست  ی

 

 حس این از فرار برای شناخت،نیم را راستت  ی اگر شاید

ی ی یخاطره از شدن رها و تنهاب   داشت، اهورا با که تلچ 

ی سالن به بحث، و جر بدون  به را خودش و رفتیم پذیراب 

دیم تقدیر دست  .کند قبول توانستنیم حاال اما سی 

 ...کردیم حس خودش حوایل را راستت  ی نگران هایعسیل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۴۴پارت#

 

ی حق شما باشن، خوب که چقدرم هر مامان _  ازم نداشن 

 .کنت  ی پنهون رو مهیم یمسئله همچت  ی

یهمه جریان در باید ومن ییم چ    !ذاشن 

 

 اما بود شده خسته لوا با کردن بحث یادامه از افشان

 .نداشت دیگری یچاره

 .برگردد جمع به تنها توانستنیم

 

ی خودمم من _ ی فقط بابات .نداشتم خی   دارن که داد خی 

 .همت  ی آن،یم

 هول چقدر که دیدی بهم، نگفت که موقع به اونم تازه

  !کردم رو کارا همه هولیک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و بیاد خوشتون هم از شماها اگه شاید فهمیدم بعدا

 وصلت ما خانواده با آدنیم بدشون هم اونا باشه، قسمت

 .کت  ی

ی اگه خب؟ بیا پاشو حاال ییم بهمون فوقش نبودی، راض 
 
 گ

ی هیچ و ی زشته ویل افتهنیم اتفاف 
ا
ون اتاقت از اصل  بی 

م؟ باشه نیای،  دخی 

 

ی و مهربان و مالیم قدرآن را اشجمله انتهای  ملتمس حن 

 .شد سالح خلع لوا که گفت

 

 :گفت و داد تکان رس اکراه با

 

ی ویل باشه، _   !ها آرمنیم چاب 

 

 دستم بغل مبل .بشت  ی خودم کنار بیا نداره، اشکال باشه_

 .خالیه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  اتاق از اشخواسته رغمعیل و کشید لباسش به دسن 

ون  .رفت بی 

 .نداشت دیگری یگزینه

ون هم مادرش همراه  رس ای،بهانه با پدرش رفت،نیم بی 

 برای تریخشن هاشروش به حتما و آوردیم در اتاقش از

  !شدیم متوصل کردنش، قانع

 

ی هنوز بان نشده، هیچ   .رفت باال قلبش رص 

  !بود جرم ارتکاب حال در انگار .داشت بدی احساس

 .چیست برای دقیقا گناه احساس این دانستنیم

ی جواب راستت  ی به هنوز که او  .بود نداده مثبن 

 .نگذاشتند یکدیگر با قراری و قول که هاآن

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۵۵پارت#

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 خودشان مهمانان که هاغریبه و آرتا پدرش، صدای و رس

 .شدیم ترنزدیک و نزدیک بودند،

 

 .گرفت باال کیم را رسش و بلعید صدا پر را دهانش آب

 .ببینید را هاآن توانستیم ترواضح لحظه، هر

 

 .بودند نشسته یکدیگر کنار نفر، چهار هر

ی و مادر و نفره دو مبل روی پرس و پدر  مبل روی هم دخی 

 .کناری

 

 و آرتا ای،نفره تک هایمبل روی راستشان، سمت

 .داشتند قرار فاصله کیم با کوروش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی به مادرش ی که سمن 
 
 اشاره شد،یم مهمانان مقابل دقیقا

ی با و کرد کوتایه  :گفت برسد، همه گوش به که صداب 

 

منده _ ی این موندین، تنها رسر  درس رسگرم هم ما دخی 

 .کشید طول ایدقیقه چند شد آماده تا بود، خوندن

ی خودتون از خوب  .نکنید تعارف خدا رو تو کردین؟ پذیراب 

م؟ نخوردی میوه چرا جان فاطمه   دخی 

 

ی
 

 گزید لب ناخودآگاه چرخاندن، سمتشان به رس که همیک

 .انداخت پایت  ی را رسش و

ی چنت  ی در که این از د، قرار موقعین   .بود متنفر بگی 

 

 .کردند سالمش و شدند بلند جا از مهمانان

 

 .داد تکان رسی و زد کوتایه لبخند زحمت به

 :گفت و زد ایرسفه تک .آمدنیم در صدایش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...سالم _

 

وع رسی    ع  .کرد آنالی  ی به رسر

 و بودند چادری مهمان زن دو .بود درست حدسش

یم هم حال این با اما میشد دیده زحمت به صورتشان

 و بود میانسال هاآن از ییک که دهد تشخیص توانست

 .جوان دیگری

 .خودش سال و سن هم شاید

 

 هم فاطمه و بود خانواده مادر خانم، فریده احتماال

شان   .دخی 

 تشخیص نتوانست دیگری چی  ی و داشتند متوسیط قد

 چشمان و پوست رنگ خوشایند بودن سفید جز دهد

 .روشنشان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۵۶پارت#

 

 

 .انداخت مردها به نگایهنیم و نشست مادرش کنار

 دقت با و بود کوروش سمت به توجهشان شکر، را خدا

ی د نظر زیر را هاآن توانستیم بیشی    .بگی 

 

 آورد خاطر به کرد سیع و دانستنیم را مرد فامیل و اسم

  ...نه یا آورده او از اسیم هایشانصحبت بت  ی در مادرش

ی  .نرسید ذهنش به چی  

 

ی
 
ی روی و رسیدیم نظر به پدرش سال و سن هم تقریبا پیشاب 

ی اثر اش
 

 .بود مانده جا به مهر از کمرنیک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی که کرد فکر خود با ی نمازهای و عبادت از یعن   این طوالب 

ی مثل هم او یا افتاده برایش اتفاق  این عمد از ها،بعض 

ی
 
گ ی روی را تی   تدین به تظاهر تا آورده وجود به اشپیشاب 

  کند؟

 

  .افتاد جوان پرس سمت به نگاهش

  ...دانستنیم هم را او اسم

ی ی این به خودش، مثل یعن   نداشت؟ تماییل هیچ مهماب 

 باشد؟ نشسته جاآن اشخانواده ارصار به هم او بود ممکن

ی به دل بود ممکن   باشد؟ داده دیگری دخی 

 .داشت فرق راستت  ی با آسمان تا زمت  ی که تیپش

 

اهن  کرده تن طویس رسیم شلوار و کت و دیپلمات یقه پی 

 .رسیدیم نظر به نو سفیدش، کامال هایجوراب و بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اما داشت روشن پوست خواهرش و مادر مثل هم او

 .بود پدرش شبیه کامال اشمشیک ابروی و چشم

 

 خاض مدل که بودند کوتاه قدرآن اشمشیک موهای

 .بودند شده شانه تنها و نداشتند

 

 پرسیدند،نیم سوایل تا و بود ساکت لوا مثل مدت تمام

 .زدنیم خاض حرف

 

 

ی خودت از جان، هادی _  !کن پذیراب 

 

 .کردیم تعارف که بود پدرش بار، این

 

 .کرد نگاهش دیگر باریک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یم نظر به معذب .کرد پاک را صورتش عرق دستمال با

 .رسید

ی  بود؟ خجالن 

 

 .حتما چشم، _

 

ی ی به کیم سفیدش، پوست حن   .زدیم نی  ی رسچ 

 

 .کرد نگاه آرتا به و چرخاند چشم لوا

د اشخنده بود نزدیک  .بگی 

ی با مدت تمام و کرده ریز چشم ی حال در بدبین   آنالی  

 .بود هادی

 !بود نیامده خوشش او از هیچ که انگار

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۵۵۷پارت#

 

 موضوع دقیقه هرچند و کردندیم صحبت دری هر از

 .شدیم عوض بحثشان

 

ی اگر  سخت زیاد تحملش رفت،یم پیش طورهمت  ی مهماب 

 .نبود

ی تنها و نداشت او به کاری کش  نظر اشدرباره که چی  

  !بود ازدواج همت  ی بودند، نداده

 

س بیخودی انگار  .بود کشیده اسی 

 مادرش، و پدر اگر و هتل رفتندیم دیگر ساعت دو ییک،

  !گفتیم «نه» کالم یک خواستند،یم را او نظر

 

ی شه؟یم مگه هتل، برید شما بذارم من اگه خدا به _  یعن 

 !دونید؟نیم قابل یا ایم،غریبه ما
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کرد نگاه تعجب با مادرش به و گرفت باال رس ناخودآگاه

  دارد؟ نگهشان جااین خواستیم

 

 :گفت و کرد مرتب رسش روی را چادرش خانم، فریده

 

 باور ویل رسمایید تاج شما چیه، غریبه دارید، اختیار _

 .ترهراحت خانواده دو هر برای طوریاین کنید

ی
 
 تهران که مدت این تو میشم شما مزاحم دوباره حتما

 .هستیم

 

ی .کردنیم تعارف بود مشخص
ا
ی احتمال

 
یم سختشان واقعا

ی که شد  حجاب با پدرش، و آرتا جلوی هم خانه در حن 

ی از و باشند ی از را توقع همت  ی هم کوروش طرف   دخی 

 .داشت هم خودش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

بهانه به وگرنه نکند ارصار و کرده درک مادرش بود امیدوار

یم مادربزرگش و پدربزرگ پیش و رفتیم پایت  ی یطبقه ای،

 .ماند

 

 خدا از که کرد دیگری تعارف و شد متوجه افشان

ی وگرنه نرسد نظر به خواسته  .نمانند که بود راض 

 دانستیم خوب که خودش اما نداشت مشکیل هاآن با

 و داریمهمان روز چند مناسب اصال یشانخانه اوضاع

 !نیست ظاهر حفظ

 

د رس ازدواج این داشت دوست کوروش  .بگی 

ین نظرش به  .بود همت  ی ایده بهی 

ش کهاین  اعتقاد با و دار رسم و اسم ایخانواده با دخی 

 .کند ازدواج

ی  هرکش و تهران از گرفت  ی فاصله و مشهد به رفتنش حن 

 به عایل شود، دارزبان و رس قدرآن لوا بود شده باعث که

 .رسیدیم نظر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 در هابازی این از توانستنیم دیگر که شوهر یخانه در

 .آورد

ی به میچسبید باید
 
  !اشزندگ

ی چه دیگر که هم میشد داربچه زود اگر  !بهی 

 

 :گفت و کرد لوا به رو 

 

م _ ی دخی   نداریم؟ چاب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۵۸پارت#

 

 .شد گرد چشمانش

 هاآن و بگردد هامهمان دور تا دور که بود کم همینش

ش   !کنند آنالی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کرد کوتایه یاشاره و چرخید مادرش سمت به

ی  اما ندارند توقیع چنت  ی او از که بود داده قول ناسالمن 

 .کردیم نگاهش تنها بازنیمه دهان با افشان خود

 

  .بیاورد ایبهانه چه دانستنیم .شدند مشت دستانش

 

 :گفت دید، را تعللش که خانم فریده

 

م نیست الزم نکنید، اذیتش _ ی ایخسته .دخی 
 
 .حتما

 

 .شد بلند جا از ناچار به

ی احتماال .بزند لبخند نتوانست کرد، هرکار ی دخی   به عنف 

ی نه که رسیدیم نظر  کش به توجیه نه و کرده صحبن 

 .داشت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نیستم خسته نه، _

 ...میارم االن

 

خانه داخل به   .کرد چک را فالسک و رفت آشی  

 .بود چیده و کرده را چی  یهمه فکر مادرش

 

ی یک در شده پاک و شسته هایفنجان  تعداد به سین 

ی پیش و شده گذاشته اعضا،  .بود هم دسن 

 

ی باید فقط  .ریختیم چاب 

 .شد کار به دست و کشید آیه

 

ی خوادنیم تو _ ی پخش چاب    !کن 

 

 .ترسید لحظه یک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کرد نگاه آرتا به و گرفت باال را رسش

ی چقدر  .بود شده وارد صدا و رس ب 

 

ی _   !حاال نریزی رو چاب 

 

 .شود ریز رس فنجان از چای بود مانده کم

 .گرفت باال را فالسک و آمد خودش به

 

 :زد پچ آرام

 

ی اومدی؟ ایبهونه چه به ...دیوونه ترسیدم _ ی یعن  نیم چ 

  کنم؟ پخش خواد

 

 .آمد کنارش و زد نیشخندی آرتا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 آرام خودش مثل و زد چشمیک دید، که را لوا یغرهچشم

 :داد جواب

 

 جلوی می  ی رو بذار یکیشو .بیار رو قندونا دوتا اون تو _

 .بشت  ی هم رسی    ع خانما، جلوی هم یکیشم ما،

ی  طوره؟چه گردونم،یم من هم رو چاب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۵۹پارت#

 

 

 .ماند برادرش مات لحظه چند .شد شوکه

ی آرتا  :گفت و زد چشمانش جلوی بشکن 

 

؟ گمیم الو؟ _   موافف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .خندید

 

؟یم راست _
 
  گ

 

  چیه؟ دروغم _

 

ی دونمنیم ...مریس _  .اصال بگم چ 

 

 .نیومد خوشم پرسه از .نیست الزم تشکر_

ی یارو این زن ندارم دوست  .بشر

 

ی دوباره مشغول  .شد ریخت  ی چاب 

 

ی هم؟ تو _ ی حن   .نکردم نگاهش ثانیه چند از بیشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _
 
 دیگه؟ چیه کارا این اخه .کنمنیم درک رو بابا واقعا

ی موندی کم همت  ی  .بذارم اگه عمرا !دیگه شهر یه بری پایسر

 

 .کرد نگاه برادرش به نگران و گذاشت کنار را فالسک

 

 .آرتا نیست خوب حالم اصال من خدا به _

 اومدم تا .شدم شوکه هم رس پشت چقدر نمیشه باورت

 بیوفتم، جواب فکر به و کنم هضم رو راستت  ی صحبتای

  !شد پیداشون اینا یهو

  !اهورا دیدن و دورهیم تو بحث و جر که قبلشم

س موقعیتای شهمه  .میاد پیش برام زااسی 

 زیادیه؟ یخواسته ...خوامیم آرامش فقط

 

 .داشت دوست را خواهرش همیشه آرتا

 .فهمدیم را او کردیم احساس که بود کش تنها لوا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کردنیم شماتتش مدام که کش تنها

ین ی بهم از و بود دوستش بهی 
 

 هم خودش حال او، ریختیک

 .شدیم بد

ی ارتباطشان اما نبودند دوقلو
 
 .بود نزدیک واقعا

 

 .کرد نوازش و گرفت را لوا دست

 

ی _ ی همه آبچ   .دمیم قول بهت ...خدا به میشه درست چ 

  .رسجات بشت  ی و می  ی رو بذار رو قندونا فقط االن

ی برن و شه حل مشکل یه این فعال ا بقیه به کارشون، ب   چی  

 .رسیمیم هم

ی حل شونهمه  .انشدب 

 

 .گرفت آغوش در کوتاه را برادرش و کشید آیه لوا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...باشه _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۶۰پارت#

 

 .گذاشتند پا سالن به یکدیگر رس پشت

ی لحظه آن در کوروش یچهره  .بود دیدب 

 .رفت وا واقیع، معنای به

 

ش داشت توقع ی با دخی   و برود راه بینشان خرامان و دلی 

ی  پر لبخند آن با لندهورش پرس نه کند تعارف چاب 

  !لبش یگوشه تمسخر

 

ی و خشمگت  ی را نفسش ون عصن   .داد بی 

 او به توجیه کدامهیچ اما رفت غرهچشم آرتا و لوا به

 .نداشتند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی
ا
ی هیچ شام، رسو زمان تا عمل  به را لوا و هادی که اتفاف 

 .نیوفتاد کند نزدیک دیگریک

 

ی پرس آن از دانستیم بعید ی زیر به رس و خجالن   حرکن 

ی جهت ی آشناب   سخت و سفت که هم لوا و بزند رس بیشی 

 !بود گرفته را درزها تمام جلوی

 

 .بست چشم اطمینان با هم او و کرد همرسش به ایاشاره

 او به گرفت تصمیم اما داشت رس در چه نبود معلوم

 .کند اطمینان

 

ی  و شود بلند جا از تا کرد لوا به ایاشاره افشان بعد، مدب 

 .گرفت فاصله جمع از عذرخوایه، از بعد هم خودش

 

 :پرسید شدند، که دور
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  بله؟ _

 

 .جان مامان بچینیم وشام بیا _

 

 بخورند را شامشان زودتر که بود خدایش از .نکرد غرولند

 .بروند و

 انجام خواست،یم مادرش هرچه و شد کار به دست پس

 .دادیم

 

 چیدمان به مدام .بود کرده عود وسواسش باز افشان

ی روی  :پرسیدیم و کردیم نگاه می  

 

ی نظرت به _  نیست؟ کم چی  

 

  !بود زیاد هم رسشان از نگوید تا گرفت را خودش جلوی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  خواستند؟یم چه دیگر

 

  !خوبه هم خییل نه، _

 

 .کرد همرسش و میهمانان به رو و داد تکان رسی

 

ی .شام بفرمایید _  .کوروش آقا بعد برای باشه صحبتا باف 

 

 .شد بلند و زد لبخندی کوروش

 

  .خانم چشم _

 

 :کرد پرسش و دیرینه دوست به رو

 

  .بفرمایید_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی می  ی روی که همت  ی  وارد لوا به دیگری شوک شدند، جاگی 

 .شد

 :گفت آرامش، کمال در مادرش که چرا

 

 .باشید داشته دوست امیدوارم _

 .لواست پختدست شهمه

 

 .برگشت مادرش سمت تعجب با

سد بلند صدای با بود مانده کم  :بی 

 

  «!من؟ گ؟ »

 

 غذاها انواع و پیمان و پر می  ی به نگایه خانم فریده

 .کرد نگاه لوا به تحست  ی با و انداخت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...ماشاهللا هزار ماشاهللا، _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۶۱پارت#

 

 

 .کند کارچه مادرش دست از دانستنیم

ی   کنند؟ قالب را او داشتند دوست قدرآن یعن 

 

ی  دهانش و نداشت اشتها اصال .خورد چه شام نفهمید حن 

 .بود شده تلخ

ی دیگر ی و کند ظاهر حفظ توانستنیم حن 
ا
 اخم عمل

ی  .بود نشانده صورت به عمیف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 این هم او و بروند مهمانان زودتر، هرچه خواستیم فقط

 .کند ترک را خانه

 

ی جاآن در عمر یه انگار نه انگار
 
 احساس هیچ .کردیم زندگ

ی  .نداشت تعلف 

 .برود پایت  ی یطبقه داشت دوست

آرامش پر برایش روزها این مادربزرگش، و پدربزرگ یخانه

 .بود تر

 !کردیم امنیت احساس جاآن

 

ی  اضافه زیادی غذاهای که حایل در شام می  ی بعد، دقایف 

 .شد رها بود، مانده

  بود؟ الزم ارساف همهآن واقعا کرد، فکر خود با لوا

 

ی  .بود زده زل جمع و ایستاده ایگوشه هدفب 

ی  شدند؟یم نبودنش متوجه رفت،یم اتاقش به اگر یعن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :داد ادامه تمجیدها، و تعریف یادامه در افشان

 

 باید وطراحیاش .جزئیاته با و ظریف کارای عاشق لوا _

  !جالت  ی خییل ببینید،

 

 :گفت و انداخت پرسش به نگایه خانم، فریده

 

ا، این از آرمنیم در رس که من _  هم ما هادی ویل چی  

 .داره عالقه

 

 لوا به نگایه شد، خانم فریده منظور متوجه که افشان

 .انداخت

 

  !مامان جان، لوا ...خوب چه جدا؟ _

 بدی؟ هادی آقا نشون طراحیاتو نمیخوای
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۶۲پارت#

 

 .خواستنیم که بود معلوم

  داد؟یم راه را او اتاقش به باید چرا

ی موقعیت این در  کمکش توانستنیم هم آرتا دیگر حن 

 .کند

 

 .کردیم تحمل را زیادی فشار

ی یا گریه خواستنیم  .کند بغض حن 

ی اما ریخته هم به که دهد نشان خواستنیم
 
نیم واقعا

 .توانست

 

 مادرش به را حرفش از پر نگاه و کرد صاف را صدایش

 .دوخت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت آرام و مکث با

 

  ...حتما بله، _

 

 .شود بلند جا از هادی تا نماند منتظر

 .دهد نشان را او اتاق که شدیم پیدا ییک حتما

 

 .ایستاد اتاق وسط بالتکلیف و کرد باز را در نفرت با

، «...یاهللا » با بعد، ثانیه چند هادی  را خودش ورود گفت  

 .کرد اعالم

 

 .زد زل دیوار به و کشید عمیق نفس

 .بود جریان در سکوت بینشان

  دهد؟ نشان طراچ نداشت توقع او از که واقعا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  ...ببخشید _

 

 .کرده عذرخوایه چرا نشد متوجه

ه و چرخاند را رسش  .شد اشخی 

 

 .شما شخض اتاق تو بیام نبود درست کنمیم فکر _

 

  ...دانستیم که بود خوب

 

 .نداره اشکایل _

 

 ایستاده هنوز جفتشان .بود کالفه وضعیت آن در هادی

 .بودند

 

 .بشینیم میشه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .نکرده تعارف که آمد یادش تازه

 

 .اصال نبود حواسم ببخشید بله، _

 

 :گفت نشست،یم صندیل روی که حایل در

 

 ...ممتوجه نداره، اشکایل _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۶۳پارت#

 

 .کردند سکوت دوباره

ی اصال که لوا  بروند خواستیم فقط !نداشت او با حرف 

ی  .کارشان ب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  ...من _

 

 .کشیدیم خجالت قدرآن چرا .بود شده رسخ دوباره

 

اییط چه تو شما که هستم متوجه من _  ...هستید رسر

 

 بود؟ چه منظورش

 

اییط؟ چه _  رسر

 

ی تو _  باشید، ندارید دوست که گرفتید قرار موقعین 

 نیست؟ اینطور

ی مقداری یه خودمم من  .شدم غافلگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بگذارد کنار را تعارف گرفت تصمیم

 

ی _ ی برای دونستیدنیم شما یعن   آید؟یم دارید چ 

 

 .انداخت پایت  ی را رسش دوباره و کرد نگاه لوا به لحظه یک

 

ی .جریانن در بابا .تهران اومدم کار برای من _  روحمم حن 

ی این از ی مهموب  ی ویل نداشت خی  ، بهم وقن   مخالفت گفت  

 .نکردم

 

ی دسته آن از رسیدیم نظر به .داد تکان رس تنها  پرسهاب 

 مستقالنه و مادرشانند و پدر نظر تابع شدت به که بود

ندنیم تصمیم   .گی 

 

  ببینید؟ وتابلوهام خوایدیم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .آرمنیم در رس زیادی چی  ی راستش _

 

 :پرسید تعجب با

 

 ...مادرتون اما _

 

 ...که هستید متوجه ...گفت جوریهمت  ی _

 

 نشود، برقرار سکوت بینشان دوباره کهاین برای هادی

 :پرسید

 

ی مقدار یه دارید دوست ی بدونید؟ مدرباره بیشی   اگر یعن 

ی یکم بدید، اجازه ی شما به خودمو بیشی   .کنم معرف 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۵۶۴پارت#

 

 

  نداشت؟ او شناخت به ای عالقه میگفت اگر بود زشت

 

  ...هادی آقا _

 

وع تا بود کرده باز دهان که هادی  کند، صحبت به رسر

 .شد ساکت دوباره

 

  ...من راستش _

 

 .گرفت نفس و بست ایلحظه را چشمانش

 روی سخت و سفت اگر .نبود تعارف وقت که حاال

ی موضعش  پرس همت  ی با کردندیم مجبور را او ماند،نیم باف 

 .بنشیند عقد یسفره رس مقابلش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  !کنم ازدواج ندارم دوست _

 

 روی را هادی متعجب و گیج نگاه گرفت، باال که را رسش

 .دید خودش

  !بود شده سبک

 

 .شمنیم منظورتون متوجه _

 

یم را پایک آب نحوی به .کردیم صحبت ترکامل باید

 .نبود ایچانه و چک جای شدیم مطمت  ی هادی که ریخت

 

ی اصال من _  .آیدیم دارید شما نداشتم خی 

 !شدم موضوع این متوجه ورودتون، از قبل لحظه چند

ی اما نکنید، باور که دمیم حق البته  گمیم شما به که چی  

ی
ا
  !واقعیته کامل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی دونستم،یم اگر
 
یم اعالم زودتر وخودم نظر شما به حتما

 !نشه گرفته هم شما وقت تا کردم

 

 .بود شده دستپاچه و گیج هادی

ی ی چنت  ی کردنیم گمان هم درصدی حن   برای و بشنود چی  

اییط این  .نبود آماده رسر

 ناز فقط بود ممکن .ستجدی قدرچه لوا دانستنیم

 باشد؟ زنانه

 

 ...خب بدونم؟ شهیم نکردن، ازدواج برای رو دلیلتون _

ی تا باشیم ارتباط در باهم مدت یه تونیمیم ما  دیگههم بهی 

 .بشناسیم رو

 ...بشه عوض هم شما نظر شاید

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۶۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ی کرد،یم ازدواج روزی، اگر
 
  !نبود هادی شخص آن قطعا

 بود مجبور بزند، او به توانستنیم که را حرف این اما

 .کند بیان ازدواج اصل با را مشکلش

یم راست و رک شود،نیم دردرس برایش شدیم مطمت  ی اگر

ی در دیگری پرس گفت
 
ی گذاشتنیم که بود اشزندگ  حن 

  !کند باز جا لوا قلب و ذهن در دیگری مرد پای ای،لحظه

 

ی نیست قرار من نظر آقاهادی، _   !کنه تغیی 

 

 و اما هیچ جای که نحوی به .گفت محکم را اشجمله

ی اگری  !نگذاشت باف 

 

 .بود برخورده او به و شده ناراحت .داد تکان رس ناچار به

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اصال نباید نداشت، ازدواج قصد عنوان، هیچ به لوا اگر

  !شدیم باز جاآن به خودش پای حداقل ها،آن پای

 

 خوایدیم که نگفتید قبل از تونخانواده به چرا پس _

  بمونید؟ مجرد

 

ننیم جدی منو کال اونا _  دارهخنده براشون اصال .گی 

 درسته، کت  ییم فکر خودشون که کاری هر ...من حرفای

ی براشون وقتا خییل من رضایت و دنیم انجام  اهمین 

ی که شما اومدن همت  ی مثل .نداره  هم قبلش ساعت یه حن 

 شده، انجام عمل تو ومن خواست  ییم چون نگفت  ی من به

 .بدن قرار

 

ی هادی  .داد تکان رس و کشید پوف 

 

  !مونهنیم ایدیگه صحبت پس اوصاف، این با _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ون اتاق از تا شد بلند جا از ی ماندنش .برود بی  یب   .بود معن 

 

  ...آقاهادی _

 

 .کرد نگاه لوا به سوایل و گرفت باال رس

 

 از که شمایید این بگید پرسیدن، سوایل ازتون اگه شهیم _

 نیومده؟ خوشتون من

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۶۶پارت#

 

 

 :پرسید و کرد اخیم هادی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _   چرا؟ بگم؟ دروغ یعن 

 

 .نداشت دیگری یچاره اما بود سخت دادنش توضیح

 

ون بری شما اگه _  ازدواج قصد من بگید و اتاق این بی 

 دلیل این و گنیم من یخانواده به مادرتون حتما نداشتم،

 .نیست اونا برای ایکنندهقانع

ی کت  ییم اذیت  کله و رس باهاشون هامدت تا باید ...حساب 

 ...نه یا شمیم حریفشون دونمنیم و بزنم

 

 :گفت مستأصل دید، که را هادی تردید و سکوت

 

  ...کنمیم خواهش _

 

 .نبود راحت هم خودش برای
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 مشکالتش از و بنشیند غریبه پرسی روی به رو اینکه

ی یا کند صحبت ی حن   بخواهد، هم کمک آن، از بیشی 

 هم دیگری یگزینه مگر اما کردیم ناراحتش و معذب

 به کردیم تقاضا که بود شکسته را غرورش داشت؟

ی بگوید اشخانواده ی قدر به نظرش از دیده، که دخی   کاف 

ی   !نیست خواستن 

 

 به رسی کردن، فکر و سکوت لحظه چند از بعد هادی

 .داد تکان تایید

 لوا به را خودش خواستنیم که زور با حال، هر به

 .کند تحمیل

ی .گشتنیم دردرس دنبال اصال ی ازدواچ  ی با حاشیهب   دخی 

 .بود مالکش خودشان طراز هم و ساده

 را ماجرا این نحوی به باید نبود، ازدواج اهل لوا که حاال

  .کردیم قطع

 

ی !باشه _  .بشه شما دردرس باعث که گمنیم چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی نفس  اشآمده کش لبخند جلوی نتوانست .کشید راحن 

د را  .بگی 

 

  ...خوامیم عذر بازم .ممنون خییل _

 

ون اتاق از که هادی  .ماند جاهمان لوا رفت، بی 

 .کند خلوت کیم که داشت احتیاج

 .کند پیدا حضور جمع در هاآن رفت  ی تا خواستنیم دیگر

 

 در ساعت یا دقیقه چند و گذشت قدرچه دانستنیم

 صدای باالخره که ماند تخت روی ،شده ولو اتاق

ی از قبل معمول تعارفات  !شنید را خداحافیط 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۶۷پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 فاصله کیم و کنند ترک کامال را خانه که بود منتظر فقط

ند  .بگذارد رسش روی را جاآن تا بگی 

نیم تکرار اتفاق این وقتهیچ دیگر که کردیم کاری باید

  !شد

 

ی ی برایش هم کار عواقب حن   .نداشت اهمین 

 کشته یا کشتیم را کش یا که بود این نهایتش درک، به

  !شدیم

 

ی انگار
 
  ...بود گرفته را چشمانش جلوی خون واقعا

 .بود انفجار یآماده و خروشدیم وجودش تمام از خشم

 

 .شده بازی شخصیتش با کردیم حس

 .بودند کرده کوچک را او افشان و کوروش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و پدر به باید !گرفتند کمش دست کردند، اشمسخره 

ی با ندارند اجازه که فهماندیم مادرش
 
 !کند بازی اشزندگ

 

 نیامد؟ خوش مذاقشان به بود، زده دم حقش از چون

 باید زد،یم حق حرف چون که رسیده نتیجه این به پدرش

 !بود؟ فکری طرز چه دیگر این دادند؟یم شوهر را او

 

 لوا منتظر انگار که دیدیم را مادرش و کرد باز را در کیم

 .شود پیدایش بدرقه برای حداقل تا بود

 .کرد نگاه خانه از را شدنشان دور مشتاق و زد پوزخندی

 

ی نفس گشت، که دقیقه چند  انتها تا را در و کشید عمیف 

 .کرد باز

 

 :پرسید اخم با افشان ایستاد، که مادرش و پدر مقابل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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، همه این تو؟ زد غیبت کجا _  آخر ساعت نیم نشسن 

 .روش هم

؟ برای نیومدی چرا ینیم خداحافیط 
 
 زشته؟ گ

 

ی پریده،رنگ یچهره  باعث لوا، ناراحت شدت به و عصباب 

 .ندهد ادامه را غرولندش شد

 

 !چته؟ ...وا _

 

 زیرچشیم که کوروش بت  ی نگاهش و خندید ناباوری با

 .چرخید مادرش و بود او به حواسش

 

  چمه؟ من _

 

ی
 
 !بود زده جیغ تقریبا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۶۸پارت#

 

 :غرید کوروش

 

  !پایت  ی بیار وصدات _

 

ی بزنم داد مثال !آرمنیم _   ها؟ شه،یم چ 

 

 :گفت تمسخر با پوزخند

 

  دید؟یم شوهرم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 مهمانان، رفت  ی از بعد بالفاصله نداشت توقع که افشان

 واج و هاج لحظه چند برای و بیاید پیش جنجایل چنت  ی

 :داد جواب و آمد خودش به بود، مانده

 

 !آری؟یم در بازی سلیطه یه داد شوهرت حاال گ _

 

 .شود کبود بود مانده کم عصبانیت از لوا،

 را خودشان یا کردندنیم درک و فهمیدندنیم واقعا هاآن

 !نفهمیدن؟ به بودند زده

 

ی چه به شما _  خونه تو دادید راه خواستگار رفتید حف 

ی ی من به وقن  دار نباید من نگفتید؟ هیچ   نباید شدم،یم خی 

  ببینم؟ رو کیا قراره دونستمیم

تون به من، به ایذره بود، زشت رفتارتون خییل  دخی 

ام   !نذاشتید احی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 و لوا یحوصله انگار که بود نحوی به کوروش نگاه

 .نداشت را هایشصحبت

 

 تو از باید بزنه، بهم رسی یه اومد سال چند بعد رفیقم _

 !گرفتم؟یم اجازه

ی یه فقط خواستگاری؟ کدوم خسته االنم .بود ساده آشناب 

ی برو ندارم دعوا حوصله م،  !بخواب بگی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۶۹پارت#

 

هیچ به .بیاید کوتاه خواستنیم .گرفت قرار راهشان رس

 !وجه

 

 فامیلش و فک یا پرسش نیست قرار اگه دوستت _

 دو بیان اصال ندارم، مشکیل هیچ باشن، من خواستگار
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ییم خوب شما !جااین بمونن ماهم ی از دارم دوب   حرف چ 

  !آریدنیم خودتون روی به اما زنمیم

ی ی بهم که مبچه قدراین من یعن   چه از اوضاع دیدنیم خی 

ه؟ چه دورم و قراره  طوریچه پس شهنیم حالیم اگه خی 

 ومن چرا خب فهمم،یم و بزرگم هم اگه کنم؟ ازدواج قراره

  شده؟ انجام موقعیت تو ذاریدیم

ی همون  !بشم آشنا کش با نخوام من شاید اصال، آشناب 

 

ی کوروش ی و کشید پوف   :داد جواب عصن 

 

ی _ ی یعن  ا یهمه شم؟ آشنا کش با نخوام که چ   دخی 

 و شناسمیم رو خانواده این دیدم فقط من .کت  ییم ازدواج

، ایشده تأیید آدمای  .ببینیش خواستم هست  

 .ازدواج برای آلهایده و مناسب پرس یه هادی، نظرم به

ی لج خواییم حتما ماست پیشنهاد چون حاال  قبول و کن 

ی   نه؟ نکن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 :گفت همرسش به رو و داد تکان تأسف با رسی

 

ییم _ ؟یم وهامونبچه زن؟ بین   رو ما روی کهاین برای بین 

، کم ن کت    !بشن بدبخت حارص 

 

 لوا تا بود داده اجازه و کرده سکوت مدت تمام که آرتا

 .بماند ساکت ندید جایز آن از بیش کند، صحبت

 

ی دنبال لوا، نه من، نه _  .بابا نیستیم بدبخن 

ید تصمیم ما جای که آدیم بدمون فقط ی !بگی 
 
 کاری واقعا

ی خونه، بیاد تا زدید زنگ بهش که موقع همون داشت  خی 

  چیه؟ جریان بدید

 

 :گفت افشان
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ی _
ا
یم من خونه؟ اومدیم گفتم،یم وراستش اگه مثل

 !اومدیدنیم کدوم هیچ شناسمتون؛

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۷۰پارت#

 

 پیش زور با رو کارا همه خوایدیم چرا مامان !نیاد خب _

ید؟  بگید رو واقعیت بهش باید شما ست؟بچه مگه بی 

ی ه،یم تصمیم که اوب   !خودشه نهایت در گی 

ی ما کنیدیم فکر چرا بعدشم
 
 و خوشحال جوریاون حتما

  دونید؟یم صالح شما که شیمیم خوشبخت

ی ی و خوشبخت نداره ایدیگه حالت هیچ یعن    بودن؟ راض 

ی
ا
ی بگید بهم خوایدیم زور به من، خود مثل ی و کنم کارچ  چ 

 .نکنم کار

ه، تصمیم زندگیش برای آدم دیدنیم مجال اصال  بگی 

ی وخودش ی وهاشتواناب   !بشناسه بیشی 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی زندگیم از من ش کنمیم تالش دارم ام،راض   .بکنم هم بهی 

ی
ا
 .خوامنیم ازتون هم کمیک فعل

ی افتم،یم دردرس تو دارم دیدم اگه  آم،برنیم پسش از تنهاب 

 خوبه؟ شما، رساغ بیام نفر اولت  ی دمیم قول

 زحمتش ویل نه، یا کنه ازدواج خوادیم دونمنیم من هم لوا

 .بود ساده سوال یه

 

 کردن جور و جمع مشغول و تکان رس تأسف با افشان

 .شد

 جواب کرد،یم جمع را خوریمیوه هایبشقاب کهحایل در

 :داد

 

 واال ایه؟صیغه چه دیگه کنه، ازدواج نخواد ...حرفا چه _

  !داشتم هم بچه بودم، که سنشهم من

ی هر ی خونه رس بره باید دخی 
 
 هم ازدواج .خودش زندگ

 .دیگه داره وخودش سن
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ی این  دست که دیگه سال پنج آن،یم االن که خواستگاراب 

  !روش ذارننیم

 خودم؟ دل ور بشینه قراره نکنه

 

ی لوا  :گفت طاقتب 

  !درک به نیان، اصال خب _

ی  کارو همت  ی باید منم کردی، ازدواج زود تو چون یعن 

  ...خوامنیم خب کنم؟

 

 مادرش، و پدر به رو و آورد باال را اشاشاره انگشت

 :داد ادامه تهدیدکنان

 

ی همچت  ی دیگه باریه اگه خدا به _  من نه بشه، تکرار اتفاف 

  !شما نه

ی یه یا  کال یا شیم، عالم رسوای که آرمیم خودم رس بالب 

  !رمیم همیشه برای کنمیم جمع
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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 !باال برگردم خواستمیم که بگو ومن

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۷۱پارت#

 

 :زد فریاد عصبانیت با کوروش

 

ی _ ی یعن  ؟یم تهدید داری حرف؟ این چ    کن 

 

 تا رفتیم اتاقش سمت به که حایل در و نیاورد کم هم لوا

 :زد جیغ کند، عوض را لباسش

 

ه کنم،یم تهدید بله _ ی بهی 
ا
ید جدیش کامل   !بگی 

ی بکشه، وخودش آدم وهللا  شاهد روز هر که اینه از بهی 

ی یه به هربار، که باشه این  جاش خوانیم بقیه طریف 

ن تصمیم  !بگی 
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 و خشم با عصبانیت شدت از کوروش یسینه قفسه

 .کشیدیم سنگت  ی هاینفس و شدیم پایت  ی و باال زیاد شدت

 

ی دست از چه دانستنیم دیگر و بود شایک پرسش و دخی 

 .بیایند راه به تا کند کار

 ایفایده و کرد امتحان مدت این در بود، بلد هرچه

 .نداشت

 

سد شد باعث لوا، یآماده ظاهر و شد باز در  :بی 

 

؟ به کجا باز _   سالمن 

 

 :داد پاسخ کند، نگاه پدرش به کهاین بدون

 

 ...پایت  ی _
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 .گرفت قرار رویش جلوی افشان

 

 .کافیه مردم، خونه رفتید جفتتون هرچقدر .دیگه بسه _

ی خونه خودتون مگه رسجاتون، بتمرگید
 
  ندارید؟ زندگ

 

 !مادربزرگمه و پدربزرگ یخونه بود؟ کجا مردم خونه _

 یه خوایدیم روز هر !کنمیم سکته بمونم، جااین من بعدم

 !ندارم وکاراتون این طاقت کنید؛ پیاده اینقشه

 

 .ایستاد خواهرش کنار هم آرتا

 

ی .نکنید حساب منم موندن رو _  چهار سه بیا گفن 

 دبه دیگه .چشم گفتم منم زشته، مهمونا جلوی ساعت

  !نیار در
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ی هیچ در دیگه کنیدیم کاری یه  نخواد دلش آدم صورب 

 !برگرده

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۷۲پارت#

 

ون خانه از دو هر کوروش، و افشان ناباوری وجود با  بی 

ی نفس و زدند  .کشیدند نی  ی راحن 

 

 و سخت قدرآن خانه از خروج که کردندنیم را فکرش

 .باشد پرحاشیه

 

ی دو مامان بود مونده کم _   !رو ما بچسبه دسن 

 

ی یخنده آرتا لحن از  .کرد ضعییع 

 .بود نمانده برایش کردن صحبت جان
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 .بمونم پیششون بود خدام از کردن،نیم اذیت اگه من _

ی کجا هرحال، به  ویل آدم؟ خود مادر و پدر خونه از بهی 

ی
 
 .ندارم دیگه وهاشوننقشه طاقت واقعا

ی
 
ا خصوصا  ...شدم طاقت کم خودمم که اخی 

 

 .کردندیم صحبت و رفتندیم پایت  ی هاپله از یکدیگر با

 

ی بهم خییل امشب _  لحظه هر ممکنه کردمیم فکر .ریخن 

 !بری حال از

 

، و افسوس با  .کشید آیه ناراحن 

 

ی وسط جا همون نبود بعید اصال _  به کنم غش پذیراب 

  ...خدا
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ی
ا
ی طاقتم قبل یس و اهورا ماجرای بعد ویل بود بیشی   که اسی 

 .ندارم تحمل دیگه انگار کشیدم،

 

ی با و انداخت لوا گردن روی دست آرتا  :گفت مهرباب 

 

ی نگران دارم، وهوات _  .نباش چی  

  باشه؟ بخواب، تخت برو فقط االن

 

 .شدندیم جدا باید و بودند رسیده پدربزرگشان یخانه به

 

 :گفت و پرسید هم روی چشم تأیید به

 

؟ جااین امشب خواینیم باشه، _   ...دیروقته بموب 

 

 .جااین بمونیم شب جفتمون ستضایع نه، _
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 گوش به و بمونم من کردن، عادت حضورت به تو باز

 کمر که زننیم توهم و شهیم دردررس برسه بابا مامان،

 !آبروشون بردن به بستیم

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۷۳پارت#

 

 

 سالن در مادربزرگش اما باشند خواب هردو کردیم فکر

ی و نشسته  .بافتیم بافتن 

 

ی و برداشت چشم از را عینکش دید، که را لوا نیمه بافتن 

 .گذاشت می  ی روی را آماده

 

 .بودم منتظرت مادر، اومدی _
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ی انگار.زد لبخند ناخودآگاه
 
 کرده عادت حضورش به واقعا

 .بودند

ی آرامش هم خودش  .داشت بیشی 

 

  نخوابیدید؟ هنوز شما ...سالم _

 

 .آمد اشنوه سمت و شد بلند جا از نوردخت

 

 دقیقه چند تازه .بخورم رفت یادم وقرصم نه سالم، _

  ...کشهیم طول کمیه کنه، اثر تا .بهش خورد چشمم پیش

 

ه نگاه از اینکه برای و داد تکان رسی لوا  مادربزرگش یخی 

 :گفت کند، فرار

 

  ...اتاقم تو رمیم _
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ی قدم دو هنوز  صدایش نوردخت که بود، نگذاشته بیشی 

 .زد

 

ی _ ی کجا .مادر کن صی    عجله؟ با می 

 

 .بگوید چه دانستنیم

 

 .بخوابم زودتر خوامیم .امشب شدم خسته ...راستش _

 

 .بود ایستاده رویش روبه دوباره نوردخت

 

 کردی؟ گریه _

 

 :داد جواب مکث با و بلعید را دهانش آب
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 ...نه _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۷۴پارت#

 

  قرمزه؟ قدراین چشمات چرا پس _

 

 :گفت صادقانه .بود نکرده دقت چشمانش به

 

ی از کنم فکر ...دونمنیم _  حرص بس از شایدم ...ناراحن 

  !بود روم فشار و خوردم

 

 همراه اتاق سمت به او با و گرفت را لوا دست نوردخت

 .شد

ی هم لوا   .نکرد مخالفن 
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ی خودش مادر و پدر پیش و باال طبقه که هاقبل
 
یم زندگ

انهسخت رفتار مادربزرگش کرد،  اما داشت او با تریگی 

ی از انگار ی و مانده پیششان وقن   جزئیات جریان در بیشی 

ی
 
 .کردیم رفتار ترمنصف ومهربان بود، گرفته قرار اشزندگ

 

ی و کرد آویزان لبایس جا روی را مانتو و شالش  به وقن 

 .نشسته آن روی که دید را نوردخت چرخید، تخت سمت

 

 .پیشم بشت  ی بیا _

 

 .نشست کنارش و داد تکان رسی

وع ناخودآگاه  .کرد صحبت به رسر

های بقیه مثل خواستیم دلش قدرچه کهاین از  دخی 

 چنت  ی و باشد صمییم و راحت مادرش و پدر با اطرافش

ی  حال در هاآن با مدام کهاین از شد،نیم محقق چی  

نیم رسمیت به را شدنش بزرگ هاآن و بود جدل و جنگ

 .کرد گله شناختند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی !بود نور عیل نور دیگه که خواستگاری این _
 
شورش واقعا

 .آوردن در و

  بچگانه؟ قدراین حل راه شه؟یم مگه آخه

  ...شهنیم باورم خدا وای

ه این ی دخی   !بدیم شوهرش کنیم؟ چیکارش شده، یایع 

 

 را اشنوه هایصحبت باحوصله مدت تمام نوردخت،

 .شنید

 به بود، آمده پیش برایش که را سوایل اما دادیم حق لوا به

 .آورد زبان

 

 بعید ازشون واال برخورده؟ بهت قدراین چرا تو حاال _

 .کت  ییم زیاد کارا دست این از افشان و کوروش کال .نبود

س ی نی   کش با ذاریمنیم بابابزرگت و من .شهنیم هم هیچ 

ی ازدواج خوایشنیم که  .کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی و چشم  :داد ادامه و کرد نازک ابروب 

 

ه دلته، تو کش اگه هم تو_  و مرد و بذاره پیش پا بهی 

 .زندگیتون خونه رس برید تا بگه بیاد مردونه

یم رو همه امان مادرت و پدر کنید، دستدست بخواید

شون کت  ییم فکر .برن  !مونده دستشون رو دخی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۷۵پارت#

 

یم حس که بود نحوی به نوردخت رفتار .شد دستپاچه

 .دانستیم را چی  یهمه انگار کرد

 

 .دزدید چشم و زد ایرسفهتک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...نیست زندگیم تو کش من من؟ _

 

 .شد بلند جا از و داد تکان رسی نوردخت

 

ییم !مادر باشه _
 
ی نیست، گ

 
 برم من ...دیگه نیست حتما

 .کرده اثر قرصا این بخوابم،

 

ی شبتون _  .بخی 

 

 .شد ولو تخت روی رفت، که مادربزرگش

 .بردنیم خوابش که بود پریشان ذهنش قدرآن

 

ه نامعلوم اینقطه به  که کردیم فکر این به و شده خی 

 .کند کارچه فردا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .خورد زنگ موبایلش که بود گذشته چقدر دانستنیم

ی  جا راستت  ی اسم دیدن با و انداخت آن به نگایه حوصلهب 

 .خورد

 

ی و بود دیروقت
ا
ی چنت  ی معمول  با که آمدنیم پیش ساعن 

 .کنند صحبت هم

 

 ...الو _

 

، سنگت  ی هاینفس صدای ی اولت  ی راستت    که بود چی  

 .شد آن متوجه

ی   بود؟ عصباب 

 

 :گفت تردید با

؟ _  راستت  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  گه؟یم راست آرتا _

 

یم گوش به عادی حالت از دارترخش و گرفته صدایش

 .رسید

 

 .نشد راستت  ی منظور متوجه ابتدا

 

 چیه؟ منظورت ...دونمنیم آرتا؟ _

 

ی خواستگار امشب گهیم _  !داشن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۷۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی چنت  ی آرتا نداشت توقع .شد شوکه  هم آن .کند صحبن 

  !راستت  ی به

ی کارهای گایه برادرش  ...کردیم عجین 

 

 :پرسید دوباره

ی اون گه؟یم راست گفتم لوا؟ _  مامانت که مهموناب 

  بودن؟ خواستگارات همون زد،یم حرف ازشون

 

، ی راستت   ی و قرارب   .بود شده طاقتب 

 سکوت و رفت  ی طفره نه خواستیم راست و رک جواب

ی  .طوالب 

 

 لوا و باشد گذاشته رسش به رس آرتا بود امیدوار هنوز

 .کند تکذیب را چی  یهمه

 

 !آره _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .شد بد حالش و خورد هم به دلش

 

ییم فکر که نیست جوریاون ویل _   ...کن 

ی آرتا اصال  گفت؟ چرا گفت؟ بهت چ 

 

ی چه امشب بود داده لو ناخواسته آرتا  وگرنه بوده خی 

ی
 
ی چه فهمیدنیم وقتهیچ حتما  ...افتاده اتفاف 

 

  منه؟ با گوِشت راستت  ی _

ی اصال خودمم من   متوجیه؟ نداشتم، خی 

 

ی چرا _ ؟ بهم فهمیدی وقن    نگفن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ...نداشت ایفایده آخه خب _ ی که گفتمیم یعن   چ 

  ...بیخودی شدیم خرد هم تو اعصاب فقط بشه؟

 

ی احساس  .کردیم ناامن 

ی و ترس  .داشت همزمان را نگراب 

 لوا ای؟اجازه چه به کنند؟ جدا او از خواستندیم را لوا

  !بود خودش مال

ی همت  ی به شدیم مگر  را او و برسد راه از غریبه، یک راحن 

د؟   بی 

 

ی که هرلحظه  .شدیم تردیوانه کرد،یم فکر ماجرا به بیشی 

 .شد ردیف هم پشت هایشسوال

 

 راهش چرا جا؟اون موندی چرا نکردی؟ کارهیچ چرا _

ی تون؟خونه دادی  حرف باهاش اتاقت؟ تو بیاد گذاشن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برات ودلم راز قبلش، من که امشب همت  ی چرا زدی؟

 کردم؟ فاش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۷۷پارت#

 

  ...باش آروم راستت  ی _

 

 :گفت خشمگت  ی و پرید حرفش میان

 

 سال چند ام؟حایل چه من فهیمیم طوری؟چه آخه _

 با وقتهیچ نیست قرار که بودم ناامید و کردم نگاه فقط

ی و ایهدیگه کس با دیدم خودم چشمای با باشم، تو  هیچ 

 .نگفتم

ی ی بازم شده، تموم اینا یهمه وقن   که کنم صی 

 بیان؟ هم خواستگاریت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی با لوا و کرد سکوت لحظه چند ه ایگوشه به ناراحن   خی 

 .شد

 .کند آرامش چطور یا بگوید چه دانستنیم

 هیچ انگار که داشت خشم و غم قدرآن راستت  ی صدای

  !نبود گوپاسخ دلداری،

 

 .لوا پرم لبه، تا من ...داره حدی خب آدیم هر تحمل _

ی دیگه
 
  !ندارم جا واقعا

ییم قبول ومن که باشه این مدغدغه تنها حداقل بذار  کن 

 ...نه یا

 

 :گفت ایآهسته صدای با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 متوجه اما جات بذارم وخودم تونمیم گمنیم ...من _

ی که هستم ییم چ 
 
 و پدر که تو ویل ...کنمیم درک ...گ

ی ومن مادر   .شنایسیم بهی 

 .بکت  ی منم تن خواست  ییم و دوخت  ی و بریدن خودشون

ی یه کردم فکر من   ...ستساده مهموب 

 

ی که راستت  ی  :پرسید نکرد، صحبن 

 

ی ...خدا به خواستمنیم من گمیم دارم  _
ا
ی روحمم اصل  خی 

 شدی؟ ترآروم .نداشت

 

 .رسیدیم گوش به سنگینش هاینفس حاال

 

  ...نه _

 

 :پرسید مستأصل و کشید آه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟ خوب کنم چیکار _ ی وحواسش آرتا کاش یسر  جمع بیشی 

 .کردیم

 

ی دوست _  بدونم؟ نداشن 

 

  !نه _

 

  وقت؟اون چرا _

 

ی .کرد شهنیم کاریش و افتاده که اتفاقیه چون _  داره، چ 

  خوردن؟ حرص جز

 

ی همون _ ه چه دورم فهمیدم که بهی   !خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۷۸پارت#

 

 .بود خسته صدایش

 

 .برهنیم خوابم امشب_

 

ی با  :گفت باشد، کنندهقانع و مهربان داشت سیع که لحن 

 

ی ...دیگه شد تموم _  .خیالب 

 .ماجرا این بشه کنسل که کردم کاری من

 

ها این با راستت  ی دل  .شدنیم خوش چی  

 

؟ کنه، جور دیگه خواستگار یه بابات، اگه _  چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ت با  :پرسید حی 

 

؟یم چیه فکرا این _   کن 

 

 .بازاریه بابات مگه؟ گمیم دروغ _

 .شناسنشیم نفر هزار

 .کت  ی وصلت رهنما خانواده با خداشونه از همه

 امالکش و مال و بابات بانیک حساب یآوازه کردی فکر

  بقیه؟ گوش به نرسیده

 روز هرچند نیست بعید باشه، ازدواجت موافق اگه باباتم

 !شخونه بده راه رو ییک

 

ی .بود نکرده فکر موضوع این به
ا
 چنت  ی دانستیم بعید اصل

ی  .بیفتد اتفاف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی جانشان از مگر انداخت، راه که دادی و جیغ آن با  سی 

  دهند؟ راه خانه به خواستگار باز که بودند شده

 

ییم ذهنت تو وممکن اتفاقات بدترین داری تو _  !چین 

 

 .کند سکوت داد ترجیح کرد، که فکر کیم راستت  ی

ی و مریض ذهنش  .بود شده عفوب 

ل را احساساتش باید  .کردیم کنی 

 بیاورد زبان به رسید،یم بیمارش ذهن به هرچه که شدنیم

  دهد آزار را لوا و

 را خودش فقط نباید بود، نشده اذیت کم هم لوا امشب

 ...دیدیم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۷۹پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  ببینمت؟ بیام میشه _

 

ت سوالش از هم خودش  .کرد حی 

  کرد؟یم چه داشت

 

  ِگ؟ _

 

 !امشب _

 

 :گفت تعجب با لوا

 

 ...دیروقته که االن _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون به اتاقش یپنجره پشت از کالفه که راستت  ی  زده زل بی 

 کجا را موتورش سوییچ کرد فکر خود با و گرفت نگاه بود،

 .گذاشته

 

 !دونمیم _

 

  ...آخه خب _

 

ون را جینش شلوار و کرد باز را هایشلباس کمد  .آورد بی 

 

م هم زود و میام زود _   !می 

 

 .ماند مات لحظه چند برای لوا کرد، قطع که را تماس

 خییل دیدشانیم شب وقتآن کش اگر ...شدنیم باورش

 .شدیم بد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی
 
 قشقرق خواستگار آمدن برای امشب، همت  ی که خصوصا

 .بود کرده پا به

 ذوق همزمان باشد، صادق خودش با خواستیم اگر اما

 .داشت

 

  !بود شده دلتنگ ساعت، چند همت  ی یفاصله در

، دیدن  .کردیم خوب را دلش حال راستت  

ی انرژی او از  به بدجوری حاال که کردیم دریافت را مثبن 

 .داشت نیاز آن

 

 .بود کرده پیدا را آرامبخش قرص حکم برایش راستت  ی

 ...دانستنیم هم خودش گ؟ از

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۸۰پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

س با زمان  .گذشتیم برایش اسی 

 .باشند خواب مادربزرگش و بزرگ پدر تا کرد چک چندبار

 

 جانب از جدیدی پیام برایش بعد، دقیقه بیست حدودا

 .آمد راستت  ی

 

 «.رسیدم من »

 

وع قلبش  .کوبیدن تند به کرد رسر

ی و گزید لب  .زد هیجانش از رسخ صورت به دسن 

 

 :نوشت راستت  ی برای

 

ی »   «خودت؟ یخونه رفن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .گرفت جواب زود

 

  «باال؟ میای آره، »

 

 «!آمیم االن »

 

ی به و برد فرو شلوارش جیب در را موبایل
 

 از آهستیک

ون اتاقش  .آمد بی 

ی و محتاط قدرهمان بود، رفته دزدی شب نصفه انگار  ب 

 .داشتبریم گام صدا و رس

 

ی با را در ی و کرد باز لرزیدیم کیم که دستاب   در را هادمپاب 

 .گرفت دست

 .شدیم شنیده رفتنش راه صدای نباید فعال
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ین به چی  یهمه  .بود اجرا حال در نحو بهی 

ی نفس آمد و زد لبخندی  کوچک ناخن که بکشد، عمیف 

ی به پایش  آخش صدای ناخودآگاه درد، از و خورد جاکفشر

 .آمد در

 

 .رفت یادش هم کشیدن نفس ای،لحظه برای

ل را خودش زحمت به  و نوردختمامان اتاق به و کرد کنی 

 .کرد نگاه ایرجبابا

ی
 
 !بودند نشده صدا و رس متوجه ظاهرا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۸۱پارت#

 

ی احتیاط با باراین آمد، جا که نفسش  خانه از بیشی 

ون  .نبست را در اما رفت بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .رفت باال یطبقه به هاپله از و گذاشت هم روی را آن

 

 .بود باز راستت  ی یخانه در

ی  .آمد کش هایشلب ارادهب 

ی که دادیم نشان این  !بود منتظرش و تابب 

 

وع چشمانش با و شد وارد که همت  ی  در کرد، گشت  ی به رسر

ی به و بسته  .شد کشیده سمن 

 

ی اما زد جیغ ناخودآگاه  نشست، دهانش روی که دسن 

 .شد صدا پخش از مانع

 

ی و بود تاریک کامال خانه  لوا، و راستت  ی در، به نزدیک جاب 

 .بودند ایستاده هم از فاصله بدون
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کرده همیشه از ترروشن را راستت  ی عسیل چشمان کم، نور

 .زدیم برق هایشمردمک انگار و بود

 

ی  .کرد وجب را لوا پای تا رس .بود قرارب 

 .بود که است همان هنوز لوا شود، مطمت  ی داشت قصد

ی خواستگارش، نکند   گذاشت؟ او روی تاثی 

  باشند؟ کرده دلش دو نکند

  ...نکند

 

 .بلعید پرصدا را دهانش آب لوا

 .رفتیم پایت  ی و باال شتاب با هنوز اشسینه یقفسه

 

 و کند غرولند داشت قصد برداشت، را دستش که راستت  ی

 :بگوید

؟یم جوریاین چرا ترسیدم، »  «کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 راستت  ی یسینه به رسش که چرا نکرد، پیدا مهلت اما

 !چسبید

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۸۲پارت#

 

 .بود گرفته بغل را لوا جانش، یهمه وجودش، تمام با

 .آمدیم در زحمت به صدایش

 

 .خودم تو کنم حل رو تو شدیم کاش _

 

ی انگار امشب  .بود شده همیشه از پرواترب 

 صحبت برای که خواستیم نه و کشیدیم خجالت نه

 حساب، گذشت،یم دلش در چهآن از نکردن یا کردن

 .کند کتاب
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی حل جوری یه _  ازم دیگه که نباشیم؛ دوتا دیگه که بشر

ی جدا  ...نبایسر

 

 .بود کرده پیدا را آرامشش منبع انگار هم لوا خود

 .نشیندیم زد،یم تند که را راستت  ی قلب صدای

 بود؟ درآمده حال این به او، برای

 

  ...راستت  ی _

 

  .بمانند حال همان در دنیا آخر تا داشت دوست

ی با ی خود به تأخی   .رفت عقب قدیم و داد تکاب 

 

 .کرد رو و زیر را لوا صورت چشمانش، با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟ جان _   راستت  

 

 لوا برای حوایس و هوش که زد صدایش مهری چنانآن با

 .نماند

سد؟ چه داشت قصد بگوید؟ خواستیم چه   بی 

 

؟ _  خوب 

 

ی  .کشید لوا حالت خوش موهای به دسن 

 .داشت را موها این نوازش حرست چقدر

 

 .نباشه دیگه ازت تیکه یه ترسیدم _

 

 :پرسید گیج و کرد خم راستت  ی دست روی را رسش لوا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟ _   چ 

 

ی با  :داد جواب ایلحظه چند مکن 

 

ی یه وقتا،یه ن،تیکه هزار آدما _ اب 
 از ییک که میاد پیش چی  

 .ذارنیم جا وهاشونتیکه

 

 :پرسید آمد، پایت  ی که راستت  ی دست

 

؟ جا وهاتتیکه هم تو _   گذاشن 

 

 .داشت غم صدایش

  ...خییل من؟ _

ی کنم فکر اولیش ی یه فهمیدم که بود وقن   اسم به چی  

 .دارن بقیه ویل ندارم، مادر و پدر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بعدیش  ...مرد مادربزرگم که وقن 

ییم رو ترینشمهم ویل   گذاشتم؟ جا گ و کجا دوب 

 

 :زد لب

 

 ...دونمنیم _

 

 قفل رسش پشت دیوار به لوا، که بود آمده جلو قدرآن

 .بود شده

ی ی به را اشپیشاب 
 

ی به آهستیک  .چسباند لوا پیشاب 

 

 ...دیدمت که بار اولت  ی مونده، جا تو پیش ترینشمهم _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۸۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی ترینقشنگ این  .بشنود توانستیم لوا که بود توصیف 

ی  .بود نشسته دلش به دیگری یعاشقانه حرف هر از بیشی 

 

 .توئه پیش کلیش م،تیکه هزار اون از _

ی مال بعضیاش ی که بود وقن  یم تحست  ی وزیباییت ارادهب 

 ...کردم

ی از بعضیاش  ودلم حرف باهات نمیتونم کهاین ناراحن 

ی ...بزنم   ...حن 

 

 :پرسید ناخودآگاه لوا کرد، که سکوت

 

ی _ ؟ حن    چ 

 

ون را سنگینش نفس  .داد بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _  ...رسکوچه رسوندت اهورا دیدم که روز اون حن 

 

 .بود سخت بودن، راستت  ی جای

 .گذرانده را حایل چه کند تصور توانستنیم

ی وقتهیچ  .بود نشده طرفهیک عشق درگی 

ی ی تمام یعن   راستت  ی رسانده، خانه به را او اهورا که دفعاب 

ی   کرده؟یم نگاهش حرست با پنجره، پشت جاب 

ی چه گذشته؟ رسش در چه لحظات، آن در  رس به بالب 

 آمده؟ احساسش

 

ی از هم روحش اصال و نبود مقرص کهاین با ی چی    خی 

 .کردیم گناه احساس و سوختیم دلش نداشت،

 

 .گرفت آغوش در را راستت  ی که بود او باراین ناخودآگاه

ی بوی ی را رسش .دادیم خوب   .کرد نزدیک گردنش به بیشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .خوبه و مالیم خییل بوش چیه؟ عطرت مارک _

 

ی که راستت  ی  هم او و آمد خودش به بود، شده غافلگی 

 .پیچید لوا دور دست

 !خواست؟یم چه دیگر مگر ...بود خدایش از که او

 

 :پرسید نزدییک همهآن از گیج

 

 ...که نزدم عطر _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۸۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بود کرده اخم دقت، رس از لوا

ی چنت  ی مگر ی داشت؟ امکان چی    بخورد قسم بود حارص 

ی بوی که  .رسیدیم مشامش به خویسر

 

 .نگو الیک _

 

 .گرفتیم قلقلکش شد،یم پخش گردنش روی که لوا نفس

 

 ...خودت جون به گم،یم راست _

 

  بود؟ چه بوی این پس

  خودش؟ تن مخصوص بوی

؟ بوی
 

  مردانیک

  عشق؟ بوی هم شاید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی پس رو هاتیکه اون خواییم حاال _   ازم؟ بگی 

 

 .نداشت تمرکز راستت  ی

ی ...بود شده عوض حالش اصال لب زد،یم حرف لوا وقن 

ی شدیم باعث و کردیم برخورد گردنش به هایش  از ارادهب 

 .بلرزد درون

 شدیم باعث خورد،یم او تن پوست به که نفسش

 .بشکند مقاومتش هرلحظه

 

 !خودت مال باشه نیستم، بخیل که من نه، _

 

، لحن از لوا،  .خندید راستت  

 

ی پس _  ...داری گناه تو که جوری اون کنم؟ کارچ 

 

 .نشست لوا صورت روی و رفت باال هایشدست
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ییم _ ، پیشم همیشه توب  نیم حس دیگه جوریاین بایسر

ی کنم   ...دارم کم چی  

ییم تو چون   !مکملم یسر

 

 روی افتاد چشمانش ناخودآگاه و برد ترنزدیک را صورتش

 .لوا هایلب

د را خودش جلوی کرد سیع  گوش عقلش حرف به و بگی 

 .کند

 ...شنیدنیم چی  یهیچ واقعا اما

 

 :گفت که شد چه نفهمید

 

  ...کنم کاری یه خوامیم _

 

بان  .رفت باال لوا قلب رص 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  چیکار؟ _

 

ی روز و حال هم راستت  ی  .نداشت بهی 

 :گفت تردید با و بلعید را دهانش آب

 

  ...خوامیم _

 

 بود قرار زودی به که چهآن بزند حدس توانستیم لوا

 .نرفت عقب اما بود چه بیفتد، اتفاق

  !برود عقب خواستنیم واقع، در

 

 !ببوسمت خوامیم _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۵۸۵پارت#

 

، هایلب بعد، ایلحظه  نشسته هایشلب روی راستت  

  !بود

 وصل قوی جریان از منبیع به که کرد حس زمان،همان

 .شده

، باالی هیجان و احساس یم منتقل او به ناخودآگاه راستت  

 .شد

 

ی راستت  ی  .بود آسمان و زمت  ی میان جاب 

 پرواز عرش در روحش هم شاید .کردنیم حس را خودش

  !بود کرده

 

 خودش اصال .بوسیدیم خشونت با را لوا هایلب ابتدا

 افتاده اتفاق این باالخره بیداری در که کردنیم باور هم

 .باشد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  .بود گزیده را لوا لب بوسه، از بیشی 

 همت  ی به و بیندنیم خواب که شود مطمت  ی خواستیم

ی
 
 .شدنیم اثبات او به سادگ

 

 بود، آمده دردش کهاین برای نه .رفت عقب لوا ایلحظه

 .ببیند را راستت  ی درست داشت قصد

ی یخنده ین   .زدیم نفس نفس .کرد شی 

 

؟ _ ؟یم چیکار خوب    ...که میشه کنده لبام کن 

 

  .کردیم نگاهش فقط راستت  ی

 خندید هم باز لوا رفت، که اشصدقه قربان چشمانش با

 .شد نزدیکش دوباره و

 

 .لرزید خود به اشتیاق این از ایلحظه راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 او با بازهم داشت دوست بود؟ آمده خوشش لوا

  کند؟ امتحانش

 

 بوسه دوباره اما بود نیامده جا نفسش هنوز هم خودش

 .گرفت رس از رو

 .ترمالیم و آرام باراین اما

 

 به گرفته، دست در حساس و زیبا عروسیک که کش مثل

 .شد قفل لوا دور هایشدست احتیاط، و آرایم

 

 .زد هایشلب روی کوتایه و ریز هایبوسه

  ...باال لب بعد و پایینش لب اول

ی بدون و حوصله با
 

 .خستیک

 

 

، دید از  .بودند زیبا و برجسته لوا هایلب راستت  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی فرم
 

 شانطراچ برای روزها خدا انگار که داشتند قشنیک

 .بود کرده رصف وقت

 

 

 :کرد زمزمه رفتند، عقب که گرفت  ی نفس برای

 

 ...تمدیوونه من _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۸۶پارت#

 

 

ی .خندید باز لوا
 
 .بگوید چه دانستنیم واقعا

ایط چنت  ی در که بود باری اولت  ی این  قرار ایکننده گیج رسر

 .گرفتیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی حس  آب دلش در قند کیلو کیلو انگار .داشت خوب 

 .بودند کرده

 .دیده را خدایش انگار که کردیم نگاهش جوری راستت  ی

 

 ...من _

 

ی اینکه بدون  فهمیده را روزش و حال راستت  ی بگوید، چی  

 .بود

 

ی خوادنیم _ ی چی  
 

 !بیک

  خب؟ بریم پیش جوریهمت  ی بذار فقط

، تحمیل بهت وخودشون یخواسته بقیه نذار   باشه؟ کت  

ی من
 
ی همچت  ی کشمنیم واقعا اب 

  ...کنم تحمل رو چی  

نه  ...اصال کنمیم قایط رسم؛ به می  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی ترسیدیم لوا
 
ی واقعا ی امشب .بیوفتد راستت  ی برای اتفاف   یعن 

ی تا بود کشیده چه   آمد؟ او پیش که وقن 

 

  .دمیم قول _

 

 .نیومد در صدام نخواست، کش عمر یه ومن _

 .درک به گفتم ...کال نبود مهم برام

ی دادن، ترجیح من به رو همه   ...نکردم اعتناب 

ی جوریاین نباید تو اما   !بایسر

ی یهمه جای من  دوست رو تو ندارم، زندگیم تو که آدماب 

 .دارم

 توتوجه که شهنیم نخوای، ومن هم تو که شهنیم دیگه

 .کنه جلب دیگه ییک

ی فکر شاید یم ازت وانتخاب حق دارم یا زورگوام، کن 

م   ...گی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ه و کرد مکث ایلحظه  .شد لوا یخی 

 

ی شاید ...دونمنیم _
 
  ...اما کنمیم کارو این دارم هم واقعا

 واسه بودم ظالم و گفتم زور که ایدفعه تنها بذار اما

 خواست  ی به کنم مجبورت خوامیم که باشه امشب همت  ی

ی
 

 !من همیشیک

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۸۷پارت#

 

 .داشت لب روی رضایت از لبخندی لوا

، گفت  ی زور ین راستت   ی ترینشی   وقت چند در که بود اتفاف 

ی ی اخی 
 

 .بود افتاده اشزندگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کردیم باز را قلبش یدریچه داشت، را امکانش اگر راستت  ی

 .گذشتیم آن در چه دهد نشان تا

 

 اما ندارد گفتنش زور با مشکیل بگوید داشت قصد لوا،

، موبایل صدای  .داد فاصله هم از را هاآن راستت  

 

یاخم با  :گفت درهم هاب 

 

  !داداشته _

 

 .رسیدیم نظر به غرولندکنان لحنش

ی انگار  .زده زنگ موقع بد قدرآن آرتا که بود لوا تقصی 

 

 .برگرداند جیبش به را موبایل و کرد تماس رد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دی؟نیم جواب چرا _

 

  !شهیم پیدا شکله و رس بدموقع همیشه کن، ولش _

 

 :گفت تردید با

 

 ...بشه نگران شاید خب _

 

 .خورد زنگ خودش موبایل موقع، همان

 اشخنده و شنید را راستت  ی گفت  ی نچ صدای !بود آرتا

 .گرفت

 

اند را شانیعاشقانه هوای و حال بود بسته عهد آرتا   .بی 

 

 جانم؟ _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۸۸پارت#

 

  .سالم الو _

 

؟ سالم _ ی کردم فکر خوب 
 
 .االن تا خوابیدی حتما

 

 :گفت نگران و کشید آیه آرتا

 

؟ چه بابا نه _   ...خرده اعصابم خواب 

 

ی راستت  ی از  :پرسید و گرفت فاصله بیشی 

 

ی چرا؟ _   مگه؟ شده چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بزند غر جانش به هم لوا ترسیدیم .کرد منمن کیم

 

ی دییم قول _ ؟ عصباب    نشر

 

ی چی  یهیچ از لوا کردیم خیال حتما  .نداشت خی 

 

 .کنمیم موسیع ...بگو تو حاال _

 

اف مکث، چندلحظه از بعد  :کرد اعی 

 

ی من بابا   حرف دهنم تو از جوریچه نفهمیدم !دادم سوب 

 ...راستت  ی این کشید

 

 .نیاورد خودش روی به لوا

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

آن بگوید که قدرآن نه اما بودند صمییم که بود درست

 .کردندیم چه خلوت در و رفته پیشش راستت  ی شب وقت

 

 صحبت باهام چون !زدی گندی چه فهمیدم خودم بله، _

 .کرد

 .کنم آرومش کردم سیع

 

؟یم راست _
 
ینیم گ ی من کجاست؟ االن دوب   بهش وقن 

 .شد بد حالش خییل گفتم

 ...خودم دیگه فهمیدم خب ویل نده، نشون کرد سیع حاال

 .رفت خونه از که بعدم

 اما آدیم زود و بخوره شکله به بادی یه رفته حتما گفتم

 ...نشده پیداش

ی  ...دهنیم وجوابم زدم، بهش هم زنگ حن 

ی یه نکنه   بیاره؟ خودش رس بالب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 لوا تماس شدن تمام منتظر تخس و طلبکار که راستت  ی به

 .کرد نگاه بود،

 

ی ست؟بچه مگه بابا، نه _ ییم حرفاب   باهاش من ..ها زب 

 .شد ترآروم خییل کردم صحبت

 که هرجا خونه برگرده زود گمیم زنمیم زنگ بهش باز حاال

 !هست

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۸۹پارت#

 

د اشخنده تا گرفت را خودش جلوی  یچهره که چرا نگی 

 .بود شده بامزه واقعا راستت  ی

ی بود مجبور
 
 تا که بود او به اگر بفرستد آرتا نزد را او واقعا

ی هم صبح خود  .شود دور ازش لوا شدنیم راض 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .حداقل دهیم رو تو جواب باشه، _

  !بزرگوار کرده دایورت که ومن

ی انگار  .بدن شوهر رو تو خواست  ییم منه تقصی 

 

 .نخور حرص تو بخواب برو برم، قربونت _

 برگشته دیگه ساعت یه تا باشه هرجا .امروز شدی خسته

 .حتما

 

ون صدا پر را نفسش آرتا ی حال در .داد بی   کاری تنها حارص 

 .بود همت  ی آمدبریم دستش از که

 

ی شبت .باشه _  .بخی 

 

ی شب _  .عزیزم بخی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت آرتا که کند قطع را تماس داشت قصد

 

ی لوا _  ...نکن قطع دقیقه یه ...راسن 

ی   هنوز؟ دستته گویسر

 

 .برگرداند گوشش دم به را موبایل

 

ی آره، _   شد؟ چ 

 

ی پرسه این ...گمیم _
 
  !ها داره دوستت واقعا

 

ی که لوا  :داد ادامه نگفت، چی  

 

 .کنهیم سکته االن کردم حس لحظه یه _

 .نگرانشم همینم واسه ...ریخت بهم خییل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بود فهمیده هم خودش را این

، یاندازه به هیچکس  !نداشت دوستش راستت  

 

  !دونمیم _

 

 نداد مجال راستت  ی اما شد فکر غرق و کرد قطع را تماس

ی لحظات این   .شوند طوالب 

 

ی _ ی یعن   ست؟خونه دیگه ساعت یه که چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۹۰پارت#

 

 .گرفت نادیده را اششایک لحن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _  .شنیدی که همت  ی یعن 

 .مونده تنها اونجا داداشم

 

یدهن  :گفت غرهچشم با و کرد کچ 

 

؟ که خب _  شه؟یم اوف بمونه، تنها حاال چ 

 

ی با و خندید  جواب باشد، کنندهقانع کردیم سیع که لحن 

 :داد

 

 .نگرانته ...داره گناه _

 

ی از زنم،یم زنگ بهش خب _  همت  ی به .آدیم در نگراب 

ی
 
 .سادگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی
 
 .برود آمدنیم دلش واقعا

یم و آمدیم بغلش در لوا صبح تا اگر شدیم چه مگر

 کند؟ بارانشبوسه گذاشت

 

 رنیم و شنیم بیدار گایه .پایت  ی برگردم باید منم آخه _

ی  .دستشوب 

 ...شهیم بد خییل نیستم، اتاق تو بفهمن اگه

 

ی
 
ی ماندنش اگر .بود نگفته دروغ واقعا  ریسک شد،یم طوالب 

 شدن متوجه امکان دلیلش، تنها اما بود کرده بدی

 .نبود خودش نبود به مادربزرگش و پدربزرگ

 .دهد زمان راستت  ی و خودش به داشت دوست

ی به باید   .کردیم فکر بود، افتاده بینشان که اتفاف 

 ...کردیم هضم را آن باید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !رمیم ...باشه _

 

 .نه یا شده، ناراحت راستت  ی بفهمد کرد سیع

  .بود عادی اشچهره

 

؟ که قهر _  نیسن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۹۱پارت#

 

 .نشست راستت  ی هایلب روی کوچیک لبخند

، برای خودش کردن جور و جمع حت  ی  :داد جواب رفت  

 

  !نه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .باشند ناراحت و گرفته دو هر رفت  ی دم خواستنیم لوا

ی به  :گفت شوچ 

 

 هاست؟بچه کار چون چرا؟ _

 

 :گفت صادقانه و برگشت لوا سمت

 

 .کنم قهر باهات وقتهیچ آدنیم دلم چون نه، _

 

 .انداخت حایل چه به را او که ندید و گرفت نگاه

 هم عاشقانه شعر غزل صد از او، قلب روی هایش،حرف

گذارتر  .بودند تأثی 

 

 هایشکفش و بود شده دور او از راستت  ی بعد، چندلحظه

 .کردیم پا را
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

اف خود با و رفت سمتش  داشت دوست که کرد اعی 

 .ببیند را هایشعسیل آخر، یلحظه

 

ه لوا کرد، راست که کمر  .شد اشخی 

 

 تند وقت یه ری؟یم داری موتور با .باش خودت مراقب _

 ...بهت بزنن ماشینا نری،

 

 .هستم مراقب باشه، _

یم .خلوته خیابونا دیگه دیروقته االنم   .شهنیم چی  

 

 .ماند قفل هم روی چشمانشان چندثانیه،

 عمیل گذشت،یم رسش در چهآن داشت تردید راستت  ی

 .نه یا کند

 

 .رفت جلو قدمیک و برداشت را سوییچ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی یه رسیدی، اگه _  .بده بهم خی 

 

ی  .آمد جلوتر و نگفت چی  

 او یگونه به را هایشلب و کرد یط را لوا با اشفاصله

 .چسباند

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۹۲پارت#

 

 به راستت  ی باالخره تا ماندند حال همان در چندلحظه،

 .کشید عقب کندی

 

 :گفت و کرد تر زبان، با را هایشلب
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی فکر _ ی خییل نکن   امشب چرا دونمنیم ویل ...ها مجنبهب 

ل وخودم تونمنیم  .کنم کنی 

 

 .گزید لب و بلعید صدا پر را دهانش آب لوا

 به راستت  ی خوش بوی هم باز .بود آمده بند زبانش

 کرده حس را قلبش پرصدای هایتپش و رسیده مشامش

 .بود

 

ی گفتیم خودش به راستت  ی  ...بود بدتر که او جنبه؟ب 

 .کند قفل را در ماند منتظر و شد خارج خانه از لوا

 

 :زد پچ 

 

  !شه سی  ی رومون جلوی بابات یهو االن کن فکر _

 

ی ی .خندید صداب   .بود وحشتناک هم تصورش حن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی کنهیم تیکهتیکه ومن _
 
  ...حتما

 

 .رفتند هاپله سمت آرایم به

 

 ومن تا .جلوش بندازم وخودم .کنم فدارکاری تونمیم _

ییم تو بکشه، ی فرار توب    !کن 

 

ی خییل _ ی نکنیم فکر بهش بیا کثیفیه، شوچ   ...خداب 

 

 صدای که بودند نرفته پایت  ی و نرسیده پله اولت  ی به هنوز

 خشک رسجایشان شد باعث آسانسور، درب شدن باز

 !شوند

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۹۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 عکس نکردند وقت که افتاد اتفاق رسی    ع قدرآن چی  یهمه

 .دهند نشان خود از العمیل

 از کش چه ببینند که بود این کرد، شدیم که کاری تنها

ون آسانسور  .آمدیم بی 

 

 و شود کنده اشسینه یقفسه از بود مانده کم قلبش لوا،

 .بود مانده مات راستت  ی

 

ی هم دیدند، خود مقابل را شمیم متعجب یچهره که زماب 

ون را نفسشان زمان  .دادند بی 

ی باراین
 
ی به ظاهرا   ...بود گذشته خی 

 .آمد سخن به که بود نفری اولت  ی لوا،

 :پرسید آرام

 

ی چیکار جااین تو _ ؟ نصفه میکن   شن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .باشد جاآن نداشت توقع هم خودش انگار

 :پرسید گرد چشمان با

 

  وایساده؟ جااین چرا سه، طبقه زدم من عالم خاک ...وا _

 

 :کرد زمزمه خود با فکر غرق

 

ی _  ...زدم اشتباه یعن 

 

 و .گرفتند نگاه شمیم از بود، شده رفع خطر که حاال

ی پلهراه تو شب نصفه خودتون » سوال جواب یم کارچ 

 .ندادند بود، پرسیده شیطنت با که را او «کنید

 

 .شدند دور و دادند تکان رسی .بود راحت او از خیالشان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  بزند حدس توانستیم شمیم .ندیدند جواب به احتیاچ 

 .گذشته بینشان چه

 .بود کرده تجربه را عشق قبل، چندسال خودش

 

 در لحظه چند ایستادند، که مادربزگشان یخانه مقابل

 .ماندند حال همان

ی راستت  ی  :گفت اکراه با و کشید موهایش به دسن 

 

 .دیگه برم _

 

ایط، آن در  .کنند پارهتکه تعارف توانستندنیم رسر

 

 ...باشه _

 

 .گرفت فاصله و داد تکان رسی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .خدافظ _

 

 یلحظه آخرین تا که ندید را لوا و برنگشت رسش پشت

 .بود کرده نگاهش و ایستاده در دم را شدنش محو

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۹۴پارت#

 

 که انگار نه انگار .بود آرام چی  یهمه شد، خانه وارد که لوا

یاتفاق چه  .داده رخ هاب 

 

 .شد اتاقش رایه و کرد شکر لب زیر را خدا

ی را در  .کرد روشن را مطالعه چراغ و بست صداب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 وصل موبایلش به را هندزفری پس برد،نیم خوابش فعال

 .زد گوشش به را آن و کرد

ی و مالیم موزیک  .شد آرامش غرق و کرد پیل را کالیمب 

 

چه  .گشت خودکارش دنبال و برداشت را یادداشتش دفی 

ی داشت احتیاج  .بنویسد چی  

  ...کردیم خایل را خودش باید

 

 .یافت هایشجزوه از ییک صفحات مابت  ی را خودکار باالخره

ی از جدیدی یصفحه روی و برداشت را آن وع دفی   به رسر

 .کرد نوشت  ی

 

 «...بود عجیب خییل امروز »

 .رسید ذهنش به که بود موضویع اولت  ی این

 .کند هضم را آن بود نتوانسته انگار

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ه خودش دست به لحظه چند  .شد خی 

 :داد ادامه

 

 «...العادهفوق هم و بد هم »

 

یم فکر مضحک مراسم و خواستگاری آن به که هنوز

 .نشستیم صورتش روی اخم کرد،

 

 «!بوسیدم وراستت  ی بار،اولت  ی برای امشب، من »

 

ی بان دوباره هم آن یادآوری از حن   ...رفتیم باال قلبش رص 

 

، من »
ا
 .بودم کرده تجربه رو بوسه قبل

  ...اما بارها و بارها هم اون اهورا، با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  «بود متفاوت چی  یهمه امشب

 

 مقایسه قابل اصال .بود شانشخصیت در تفاوتشان

 .نبودند

اف به مجبور باشد، صادق خود با خواستیم اگر  اعی 

ی  .شدیم سنگین 

 

 «...ببوسه ومن بازم دارم دوست »

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۹۵پارت#

 

 .بود شده خسته زدن کله و رس از آرتا

ی انگار  .فهمیدنیم هیچ مقابلش دخی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

م خانم _   ...محی 

 

 را پایینش تا باال از و انداخت پایش تا رس به دیگری نگاه

 .کرد وجب

ی یه کردیم باور کش چه ینیم دخی   اعصابش طوراین وجن 

  باشد؟ ریخته هم به را

 

ی تابلو این رو _   نوشته؟ چ 

 

ک  روی ینوشته و گرفت را آرتا یاشاره انگشت رد دخی 

 .خواند آرام را تابلو

 

 شود،نیم گرفته تعویض یا پس شده، فروخته جنس _

ی  ...عزیز دوست شما حن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تحلیل نی  ی صدایش شد،یم نزدیک جمله انتهای به هرچه

 .رفتیم

 

ییم چونه چرا شده، نوشته واضح !خب _  بیخودی؟ زب 

 

ی به را چشمانش  یگربه یاد آرتا درآورد، که مظلوم حالن 

ک  .افتاد رسر

 :گفت ناخودآگاه

 

یم !یکیه همه برای قانون ...ها نکن طوریاین وچشمات _

ی ی دقت خواسن  ی انتخاب درست و کن    !کن 

 

 .نشست هم بغض صدایش در بار این

ی دهد تشخیص بتواند که این  نه یا بود واقیع اشناراحن 

 .شد پیچیده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  .شده اشتباه ...ببخشید خب_

ی آید؟نیم کوتاه حرفتون از و دلیدسنگ قدراین چرا یم چ 

 بدید؟ پس وپولم شه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۹۶پارت#

 

  !نداریم استثناء جااین ما براتون، دادم توضیح چون _

 

ک  :گفت ناامید و کشید آیه دخی 

 

 .نخواستم وپولش اصال ...باشه _

 

ش از انگار .کرد شکر را خدا دل در آرتا  شده راحت  رسر

 ...بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  !سالمت به _

 

ی ی دخی   .گرفت پیش راه و کشید پوف 

اهن یجعبه به نگایه ده خود همراه که پی   .انداخت بود، نی 

 

  خانم؟ _

 

 .برگشت آرتا سمت شتاب با

 

  بله؟ _

 

  !گذاشتید جا ولباس _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هیجانش بارهیک بود نشنیده خواست،یم که چهآن انگار

 .خوابید

 

 .خوامشنیم ...اون آهان، _

 

 .نشست آرتا صورت روی اخم

 

ی _ ؟ یعن  اهن ندادم، پس وپول شما به من چ   هم رو پی 

ید؟ خوایدنیم   بی 

 

 .انداخت باال شانه

 

 .خودتون برای باشه نه، _

 

 .رفت در سمت و کرد پشت آرتا به دوباره
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کرده عمل اشوظیفه به او کجاست مشکل دانستنیم

ی،هیچ بابت که داشت بدی حس اما بود  پول چی  

 .کردیم دریافت

 

 :گفت بلندی صدای با

 

 !خانم وایسا ...شهنیم که طوریاین _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۹۷پارت#

 

ی کیم بچه بازیچه کردیم حس .بود شده عصن   کم ایدخی 

 .شده سال و سن

 

ی نیم نگاه آرتا به کهحایل در بود، شده متوقف که دخی 

 :گفت کرد،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  بله؟ _

 

ی _ ی یعن   .خریدی جنش یه دادی پول کارا؟ این چ 

ییم که اولش
 
ی پسش خوامش،نیم دیگه گ  با که االنم بگی 

  !بریشنیم خودت

 

  چیه؟ مشکلش خب _

 

 .رفت باال کیم هم صدایش

 

 پویل یه الیک جوریهمت  ی .نیستیم گدا که جااین ما _

یم   !لباسه فروش ازای در پول .بگی 

هن که شهنیم ی جلوم بندازی وپی 
 

  !خوامشنیم دیگه بیک

ش بوتیک از ون، بی  ی هرکار بی   .بکن باهاش خواسن 

 ...بسوزونش ...میدونمچه یا .آشغایل بندازش اصال
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، ازای در تونمنیم من ویل م پول هیچ   .بگی 

 

ی ی یا دخی 
 
 .آوردیم در را ادایش یا بود ترسیده واقعا

 .بلعید پرصدا را دهانش آب

 

  ...زنیدیم داد چرا ...آقا باشه _

 

ون کالفه را نفسش  .داد بی 

 هجده؟ بود؟ سالش چند .باشد ترآرام کیم کرد سیع

  ...نوزده هم شاید

 

  خودت؟ با بریشنیم چرا _

 

ی  .ناخنش جان به بود افتاده دخی 

د را کارش این جلوی خواستیم دلش  .بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...آدنیم کارم به آخه _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۹۸پارت#

 

 .آورد نی  ی زبان به رسید، ذهنش به که را حدیس تنها

 

  کرده؟ کات باهات پرست دوست چیه؟ _

 

ی ی با دخی   :گفت دستپاچه ایچهره و گرد چشماب 

  ...ندارم پرس دوست که من من؟ _

 

اهن مدل نیم پس خوردنیم میانسال مردان درد به پی 

 .خریده پدرش برای را آن کند خیال توانست

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟ پس _  شده؟ دعوات باهاش حاال بوده داداشت برای چ 

 

  ...کوچیکه داداشم من نه _

 

 را حقیقت بود شده کنجکاو اما نداشت دیگری حدس

 .بفهمد

 :گفت ایکننده وسوسه لحن با

 

ی وراستش اگه ...هوم  _
 

م پس ازت شاید بیک  وپولت و بگی 

 !برگردونم کامل

 

ی  .شکفت گلش از گل دخی 

 

؟ _
 
  واقعا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یط به ویل آره، _ ی وراستش که رسر
 

یم باشه، دروغ .بیک

 !فهمم

 

ی بوی لحنش
 

مندگ  .دادیم رسر

 

ی ...من _  .شد چی  ی راستش ...ما یعن 

 

ی  .رفت جلوتر قدم یک و گفت نچ 

 

 .بده توضیح درست .شهنیم که جوریاین _

 

ی  .شود حفظ قبیل یفاصله تا رفت عقب قدم یک دخی 

 .بود شده رسخ صورتش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی دوباره که شما ...باشه _ ،نیم عصباب    نه؟ یسر

 

ی داشت امکان که بود قرار چه از ماجرا مگر   شود؟ عصباب 

سد کهاین برای  :داد جواب نشود، پشیمان و نی 

 

 !بگو نه، _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۵۹۹پارت#

 

ی و نسیم ...راستش خب _  جرأت، تو شهنیم گفت  ی هسن 

ی انتخاب حقیقت فقط حقیقت،  ...کن 

  !جرأت بگم شدم مجبور دیگه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یحدس توانستیم اما بود نیاورده در رس کامل هنوز  هاب 

 .بزند

 

ی و نسیم _   دوستاتن؟ هسن 

 

 .بله _

 

  !خب _

 

 :داد ادامه مضطرب

 

 که ایمغازه یه از برو گفت  ی جرأت، گفتم که بعدش _

ی لباس باشه، جوون پرس شفروشنده ی مجاب   .بگی 

 

 :داد ادامه ترآرام دید، که را آرتا خشمگت  ی یچهره
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _  تونمنیم گفتم بهشون من ...بزنم ومختون کهاین یعن 

ی اما ...خدا به ی ببت  ی برو، حاال نه که دادن گی   .شهیم چ 

 

  !دادی پول که تو _

 

 :گفت زدهخجالت و انداخت پایت  ی را رسش

 

ی نشد روم آخه بله، _  چیکار نبودم بلدم ...راستش یعن 

 نکردن باور اما دادید، بهم پول بدون که گفتم الیک ...کنم

 .کدومهیچ

 

 :زد لب افسوس با و کشید آیه

 

 ...باختم هم رو بازی تازه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تو بنداز وخودت بگن بهت فردا پس !ایبچه چقدر _

ی ندازی؟یم هم چاه
 
  !ببازی ممکنه و بازیه چون رصفا

 

ی یه ...خب نه _ اب 
ی خطر که گیمنیم چی    !باشه داشته جاب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۰۰پارت#

 

 

ی از  .نشست سیستم پشت و گرفت فاصله دخی 

 

 هم پول دادن پس برای کردنات ناز و اومدن عشوه اون _

  بود؟ دوستات کار

 

 .شد قرمز دیگر باریک خجالت از
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی چه شدنیم باورش هم خودش انگار  .کرده کارهاب 

 

 قدرآن که پوستش رنگ خاطر به کرد فکر خود با آرتا

 به رسخش و انداخته گل هایگونه زود خییل بود، سفید

 .آمدیم چشم

 

 شاید گفتم آخه .بودم کرده فکر خودم واون ...نه _

ی تحت ید قرار تاثی    ...شما ویل بدید پس وپولم و بگی 

 

ک رفتارهای قدرآن واقیع دخی   آن از آرتا که بودند غی 

 .بود آمده هم بدش ادها

 

؟ من _   چ 

 

ی و گرفته درد پاهایش  .بود مانده پا رس که شدیم مدب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بود، گذاشته بوتیک در تزیت  ی برای لوا که ایپایهچهار به

 .کرد اشاره

 

 .بشت  ی _

 

 باال به را رسش و انداخت کوچک چهارپایه به نگایهنیم

 .داد تکان

 

ه برم دیگه نه _  ...بهی 

 

 .شود تنها زودی همت  ی به خواستنیم آرتا

ی که فعال ی از خی   .نبود مشی 

 

ی _ ؟ من نگفن   چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :داد جواب تردید با

 

 .ببخشیدا البته ...بداخالقید شما _

ی وقت یه  ...نشید عصباب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۰۱پارت#

 

 کار جای یک که کردیم حس مدت تمام اما نبود بداخالق

 .لنگیدیم

 

 .کردییم رفتار غریب عجیب، بس از _

 !کردییم التماس بار یه کردییم نازک وصدات بار یه

  ...چته بودم مونده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کشید آه هم باز

ی یروش با آرتا بود دیده وقن   بودند، گفته دوستانش که هاب 

 را پولش کند، خواهش اگر شاید بود گفته خود با نداد، وا

د پس بتواند  .بگی 

ی  به مقابلش پرس .بود خورده گول انگار هم حاال همت  ی حن 

 .باشد داشته را پولش برگرداندن قصد رسیدنیم نظر

 !بود کشیده حرف او از فقط

 

 .خوامیم معذرت من شدید، ناراحت اگه ...حال هر به _

  ...اجازه با

 

 گذاشتیم باید بود، شده رفع هم اشکنجکاوی که حاال

ک ی برود دخی   خواستیم هنوز چرا دانستنیم اما کارش ب 

ی کیم  .بگذراند وقت و کند صحبت او با بیشی 

 

  !وایسا لحظه یه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .برداشت را بوتیک کلید و موبایل و شد بلند جا از

 

ی دیگه _   !رسظهره آد،نیم مشی 

 .ببندم رو مغازه باید

 

 .بود زده صدایش چرا بود نفهمیده هنوز

 

  نیست؟ تگرسنه تو _

 

ی صبح از  ربیط چه فروشنده به اما بود نخورده چی  

 .نداد جواب .داشت

 

، طبقه بریم بیا _ اهاش پایت    .خوبن پیی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون مغازه از و کرد اخم  .رفت بی 

 

  .مریس نه، _

 

 .شد مغازه کردن قفل مشغول و کرد خاموش را المپ

 

 .هستم هم گرسنه م،خسته نکن، ناز _

 

ک  :کرد اضافه کرد، نگاهش بر و بر که دخی 

 

 !خوایش؟نیم مگه دم،یم پولتم _

 

 دستشان به خودش زحمت از .داشت احتیاج را پول آن

 .بود آورده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی برای شانیمحله در  تدریس کوچک پرسهای و دخی 

 .مناسب قیمت با هم آن کردیم خصوض

 

ی _
 
 دین؟یم وپولم واقعا

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۰۲پارت#

 

  !آره _

 

ی  شدن آماده منتظر و نشسته هم مقابل بعد، دقایف 

 .بودند سفارششان

 

ی وخودت اسم _  !نگفن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  .کرد نگاه آرتا به معذب

 

 .آیناز _

 

ی .آمدیم اشچهره به اسمش ی دخی   هایلباس با بود زیباب 

ی و ساده
 
 .ارزان نسبتا

ی به دیگر شغلش، به باتوجه  و لباس توانستیم راحن 

 کوتاه نگاهیک در فیک، از را اصل کفش و کیف

 .دهد تشخیص

 

  شده؟ تموم تمدرسه _

 

  !پارسال .بله _

 

ی پس آها _  .االن دانشجوب 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 گارسون که چرا افتاد، وقفه صحبتشان میان لحظه چند

شان روی را، شده آماده سفارش  .چید می  

ای دو ی سیب و نوشابه همراه به مخصوص پیی    زمین 

ی با تنوری  .فراوان پنی 

 

 .بلعید پرصدا را دهانشآب آیناز

ا دیدن از معده اطراف در پیچیده بوی و مخلفات و پیی  

 .آمد در صدا به اش

 

ی حداقل اما کرد نگاه آرتا به خجالت با و گزید لب
 
 ظاهرا

ی متوجه که  .کردیم وانمود طوراین یا بود نشده چی  

 

 .بفرما _

 

 چنت  ی شدنیم باورش هم هنوز .کرد مکث چندلحظه آیناز

 .کرده کاری
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

د پس را پولش بود آمده  فروشنده مقابل حاال و بگی 

ا و نشسته  .خوردیم پیی  

  نبود؟ اشتباه کارش

 

ی از شکمش که دیگر باریک
 

 فکر خورد، تاب و پیچ گرسنیک

 .کشید خود سمت را سهمش و گذاشت کنار را خیال و

 وقتهیچ را فروشنده و آمدنیم پاساژ این به دیگر که او

 خورد؟یم ناهار اگر داشت اشکایل چه دید،نیم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۰۳پارت#

 

ا به گازی  ناخودآگاه که بود خوشمزه قدرآن و زد پیی  

 .بست را چشمانش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی .کردیم نگاه آیناز به تفری    ح با آرتا  البته و بامزه دخی 

ی  .رسیدیم نظر به شکموب 

 

؟ _   نگفن 

 

 چه آرتا سوال آورد یاد به کرد تالش و باز را چشمانش

 .بوده

 

 ...نیستم دانشجو نه _

 

ی   بود؟ نشده قبول یعن 

 

 گذشتیم چه آرتا ذهن در که داد تشخیص خودش انگار

 .کرد اضافه رسی    ع که

 

  ...ندادم کنکور اصال _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یسیب الی و برداشت را پالستییک کوچک چنگال آرتا زمین 

 .برد فرو ها

 .آید چشم به بودنش کنجکاو ظاهر در خواستنیم

 

ی لحن با یب   :پرسید تفاوب 

 

  چرا؟ _

 

ای آیناز ی با و داد قورت را شده جویده پیی    در که صداب 

ی آن  :گفت شد،یم حس ناراحن 

 

 ...نشد _

 

  ...حتما بود؟ زشت «چرا؟» پرسیدیم دوباره اگر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 حتما کنکور امسال ...دیگه اومده پیش .نداره اشکایل _

ییم قبول  .یسر

ی وراون ور،این سال یک  .نداره فرف 

 

  .بود داده دست از را اشتهایش آیناز

 

  ...بدم کنکور تونمنیم امسالم نه، _

 

د را خودش جلوی نتوانست واقعا  .بگی 

 

 !چرا؟ _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۰۴پارت#

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 را پولم چه؟ شما به بگوید آرتا به خواستیم دلش آیناز

ی چنت  ی اما باشم خودم حال به بگذار و بده  نبود قرار چی  

  ...بیفتد اتفاق وقتهیچ

 

ی چنت  ی گاههیچ  رک و راحت بتواند که نداشت اخالف 

  .بگوید خجالت بدون را اشخواسته

 

 .بابام عمل برای کنمیم جمع پول دارم _

 

سد آرتا باز کهاین از قبل  :داد ادامه خودش «چرا » بی 

 

ی ...کنم کار هم بخونم، درس هم شهنیم _  رسمنیم یعن 

 .بدم انجام زمانهم هردوتاشو

ی اون بچه به تونمیم جاش خونم،یم درس خودم که ساعتاب 

ی های ی پول و بدم درس بیشی  ی هم بیشی   ...بیارم گی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  چیه؟ مشکلش بابات _

 

ه و کشید آیه  :داد جواب آرام نامشخص، اینقطه به خی 

 

  ...داره رسطان _

 

ی احساس هم آرتا دیگر حاال
 

  .کردنیم گرسنیک

 و برداشت را موبایلش گذشت، که سکوت در چندلحظه

 :گفت

 

  !بگو وکارتت شماره _

 

 به بعد لحظه چند تا بود قرار که پویل از خوشحال آیناز

 چندثانیه و گفت را کارتش شماره رسی    ع برگردد، حسابش

 .شنید را واریزی اس ام اس بعد،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 اشکوله به را موبایلش و زدند برق شادی از چشمانش

 .برگرداند

 

  .کردم ناراحت هم رو شما ببخشید، _

 

ی یک مگر .بود شده گرفته حالش واقعا آرتا  و سن کم دخی 

ی بار چنت  ی که داشت توان چقدر سال،  روی سنگین 

 داشت؟ دوشش

 

 .دهد نشان را واقعیت خواستنیم حالاین با

ایش از دیگری اسالیس  :گفت و برداشت را پیی  

 

 .بخور وغذات هم تو !نشدم ناراحت نه، _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تمام سکوت در را غذایشان و نکردند دیگری صحبت

 .کردند

 .انداخت اششانه روی را کوله و شد بلند جا از آیناز

 

 .اجازه با ...دعوتتون برای هم پول برای هم ممنون، _

 

ی دیگر باراین
 
 .نداشت داشتنش نگه برای ایبهانه واقعا

 .داد تکان رس ناچار به

 

 از اثری کرد، حساب که را غذا و رفت پیشخوان سمت به

ی آیناز  .بود نمانده باف 

 .آمد برایش جدیدی پیام موقع همان

 

 .زد خشکش رسجایش، تعجب با کرد، باز که را آن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 شما آخه .بگم دروغ شدم مجبور بهتون باز که ببخشید »

 مجبور منم ...دادیننیم وپولم و میکردین اذیت خییل

 .بسوزه واسم دلتون که کنم کاری شدم

 دانشجوی خودمم .نداره رسطان بابام من بگم خواستم

 .امروانشنایس دو ترم

ی نبود دروغ حرفام بقیه البته  « خداب 

 

 تا رس شد باعث پیامش آخر یخنده شکلک چند آن

د آتش پایش  .بگی 

 سایید،یم هم به سخت را هایشدندان کهحایل در

ی  :غرید عصباب 

 

میم وحالت _ ه گی   !پررو یدخی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۰۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ی چند گرفت تصمیم لوا  را داشت راستت  ی از که ویدئوب 

 در جدیدشان پست برای مناسب کلیپ یک و کند ادیت

 .بگذارد اینستاگرام

 

ی دو حدود کار، این  آن ینتیجه از اما برد زمان ساعن 

ی  .بود راض 

 لباس مدل چند که میداد نشان را راستت  ی فیلم ابتدای

ی  تصویر و موزیک بارهیک به اما کرده تن به ساده و راحن 

 متفاوت شلوارهای و کت انواع با راستت  ی و شدیم عوض

 .بود گرفته ژست دوربت  ی مقابل رسیم و شیک ظاهری و

 

ی راستت  ی فیلم این در ی حن  ی و ساده هایلباس که زماب   راحن 

 به برسد چه شدیم دیده جذاب و زیبا داشت، تن هم

ی  !بود شده هم ترشیک خییل که زماب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کرد شک ویدئو کردن آپلود برای ایلحظه

ی حسادت ناخودآگاه  .کرد حس وجودش در عجین 

 

های خواستنیم دلش  خود با اما ببینند را او دیگری دخی 

ی رفتار چنت  ی نباید گفت  دل در و کرد غرولند  ایحرفه غی 

فت مانع  .بشود کارشان پیرسر

 

ی را جدید پست نهایت در پس  عکس منتظر و کرد منترسر

 .ماند هاالعمل

 

ون اینستاگرام از  راستت  ی با چتش یصفحه رساغ و آمد بی 

 :نوشت برایش .رفت

 

 «بزن اینستا پیج به رس یه»

 

 :داد جواب و کرد ست  ی را پیامش بود، آنالین که راستت  ی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 «کاری؟ پیج»

 

 «اره»

 

ه چه چرا»  «مگه؟ خی 

 

 :نوشت و زد لبخند

 

 «!ببت  ی برو خودت»

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۰۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اشخنده ویدئو، دیدن حال در راستت  ی یچهره تصور از

 .گرفت

 را بازخوردها تا رفت پیج رساغ به خودش دیگر باریک

 .ببینید

ی  تعجب، از شد، مواجه جدید کامنت شصت با که وقن 

 .ماند مات لحظه چند برای

 

 صورت استقبایل چنت  ی کلیپ، این از که شدنیم باورش

د  .بگی 

ی ی همان در حن    رسعت، به بود، متعجب او که لحظاب 

 .شدیم اضافه جدید هایکامنت و الیک

ی هم آن که کرد فالورهایشان تعداد به نگایه  شده بیشی 

 .بود

 

 روی راستت  ی نام و خورد زنگ موبایلش حت  ی همان در

 .بست نقش صفحه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شنید را خشمگینش صدای داد، پاسخ که را تماس

 

 کردی؟ بود کاری چه این آخه_

 یه ازش و چسبوندی هم به رو مسخره فیلمای اون واقعا 

ی من به قبلش نباید درآوردی؟ پست  !دادی؟یم خی 

 

 .باشد داشته ایکننده متقاعد و مهربان لحن کرد سیع لوا

 

 یه ...که نکردم کاری کنمیم خواهش ...راستت  ی آقا سالم_

ی چند  پیج نداره، اشکایل اونم که برد وقت ویرایشش ساعن 

 !که نداره تو ومن

 

ی خییل_ ی واقعا !پرروب   کردی؟ پخش ومن فیلم رفن 

 

ی قدراین چرا حاال_ ؟ عصباب   شلوار و کت خوبه هسن 

 !نبودی که لخت بود تنت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  :گفت ناباوری با راستت  ی

 

 !کن پخش منم لخت بیا ...توروخدا نه_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۰۷پارت#

 

 

د را اشخنده جلوی نتوانست  .بگی 

 

 ازت چرا رو فیلما اون کردی فکر پس شدی؟ بچه چرا _

  !دیگه پیج تو بذارم خواستمیم آخرش و اول گرفتم؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که دیدیم خودش حق اما دانستیم را موضوع این راستت  ی

دار قبل از  .شدیم خی 

 

 :گفت ناچار به

یم بهم رفیقام ...نشه دیده ویدئوش زیاد کنه خدا _

  ...خندن

 

، چنت  ی تصور از  .نشست اشچهره به اخم اتفاف 

 

 !افتادی خوب هم تو شده باحال ویدئوش هم خییل _

 اگه هم اینستا تو !اصال کردن بیخود بخندن؟ باید چرا

نم بگه، چرت کش  .کنمیم بالکش می  

م وتحملم تونمنیم اصال مورد یه این تو  .باال بی 

 

 ذهنش در فکر یک فقط و نگفت هیچ چندلحظه راستت  ی

 .بود نشسته
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 مسخره تصور از باید چرا وگرنه «داشت دوستش لوا»

  !شد؟یم خشمگت  ی قدرآن او، شدن

یحباب قلبش در انگار  .ترکیدندیم زمانهم ذوق از هاب 

 

 ...شده تنگ برات دلم _

 

ی این از لوا، ی تغیی   .خورد جا صحبتشان موضوع ناگهاب 

ی دیگر راستت  ی
 
 کامال هنوز او شاید و کردیم عالقه ابراز علنا

  .بود نکرده عادت

 

 .بودند ندیده را همدیگر که شدیم روزی سه

 

  ...منم _

 

ی  :پرسید قرارب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  بیام؟ _

 

ایط این در و بود روز وسط  باال یطبقه توانستنیم رسر

 .برود

 

 .بیدارن هردوتاشون االن .که شهنیم _

ون بزنن خونه از ممکنه مامانمم و بابا طرف اون از  بی 

 ...خطرناکه خییل

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۰۸پارت#

 

 

 اتفاق به آن، از بعد و بود دانشگاه صبح از هم خودش

 .بودند خورده ناهار جاآن و رفته رستوران به سالومه،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون عرص برای توانستنیم  .بیاورد ایبهانه رفت  ی بی 

ی مادربزرگش به  تا صبح بابت هایشفعالیت از گزاریسر

 .بود داده ظهرش

 

 توانستندنیم فعال کهاین با ناچار به و زد نق کیم راستت  ی

 .آمد کنار ببینند را همدیگر

 

 .بیام شب شاید ویل ...باشه _

 

د اشخنده تا گزید لب  .نگی 

ون انداختشیم در از   !آمدیم پنجره از او و بی 

 

ی ببینیم شب تا حاال _   ...شهیم چ 

  !باش خودت مراقب خدافظ، فعال
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 راستت  ی به را بحث یادامه مهلت تا کرد قطع را تماس

 .ندهد

 

  مادر؟ زدییم حرف گ با _

 

 تمام به شوک و ایستاد حرکت از قلبش ایلحظه برای

 .شد وارد جانش

 به گذشت،یم خود حالت کندترین به زمان کهحایل در

 روی را نوردخت معنادار نگاه و آورد باال را رسش زحمت

 !دید خودش

 

ی کرد فکر و داد قورت صدا پر را دهانش آب آن گ از یعن 

  ایستاده؟ جا

ی  پشت کش چه شده متوجه شنیده؟ صحبتشان از چی  

ی یا پرسیده سوال او مچ گرفت  ی برای و بوده خط
 
نیم واقعا

 بود؟ شده کنجکاو و دانست
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۰۹پارت#

 

ون فکر از هنوز  و آمد جلوتر نوردخت که بود نیامده بی 

 :پرسید باز

 

  بود؟ راستت  ی _

 

 قفل بدنش مثل هم مغزش !دانستیم مادربزرگش پس

ی چه دانستنیم و بود کرده  .بدهد جواب 

  تکذیب؟ یا کردیم تأیید باید

یم رویش به را دروغش او و نبوده راستت  ی نه گفتیم اگر

 چه؟ آورد،

 باید ادامه در توضیچ چه گفت،یم را حقیقت اگر اما

 داد؟یم اشصمییم لحن بابت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  !زبونت از واسمش شنیدم خودم _

 

 هر نبود بعید که بود داده فشار دندان با قدرآن را لبش

 .شود زخم و شده پاره لحظه

 

 از شدیم باعث فقط گفت  ی دروغ پس بود، شنیده اگر

 .بیفتد نوردخت چشم

 .دهد جواب صادقانه شد مجبور

 

  ...بود خودش بله _

 

 .زدیم تند گنجشک مثل قلبش

ی  حرف وسط آن نکند شنیده؟ را شانیمکالمه تمام یعن 

 بود؟ زده بدی

 .آورد یاد به را صحبتش لحن کرد سیع

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...بود زده حرف راستت  ی با صمییم زیادی

 

  کنید؟یم صحبت باهم همیشه _

ی اون  در و اتاقت تو آییم خوره،یم زنگ تلفنت که وقتاب 

  خطه؟ پشت راستت  ی بندی،یم رو

 

 جواب و بود ایستاده اشقدیم یک در مادربزرگش حاال

 !خواستیم را هایشسوال

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۱۰پارت#

 

وع کجا از دانستنیم  هم را جزئیات بود الزم .کند رسر

  بگوید؟

 

 :داد جواب کوتاه نهایت در
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  ...کنیمیم صحبت _

 

 آسیاب در که را موهایش باالخره .نخورد جا نوردخت

 !بود نکرده سفید

یحدس قبل، از  و خاص نگاه و زدیم راستت  ی به راجع هاب 

ی اما بود کرده شکار لوا، روی را مشتاقش
 
ا  با لوا رفتار اخی 

ی شکش شد، باعث موضوع این و داشت فرق قبل  بیشی 

ی  .بشود نی  

 

  :گفت و نشست اشنوه کنار

 

 داری؟ دوستش _

 

  !رک قدرآن هم آن .نداشت را سوال چنت  ی توقع

 و پدر به نکند کند؟ اعتماد مادربزرگش به توانستیم

ی مادرش   کرد؟یم خراب را چی  یهمه و دادیم خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  ...راستش من، _

 

 به و گرفت را دستش نوردخت نداد، ادامه که را اشجمله

د آرایم  .فرسر

 .کند مضطرب را لوا خواستنیم

 

 ...آقاست خییل راستت  ی _

 

 مثبت، ینشانه به را رسش تنها .کند تأیید نشد رویش لوا

 .داد تکان کوتاه

 

ایطش تو ایدیگه هرکس _  بعید هیچ گرفت،یم قرار رسر

  ...بشه تبدیل وحشتناک آدم یه به نبود

 

 .کشید افسوس رس از از آیه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، به راجع صحبت  آتش قلبش همیشه شدیم باعث راستت  

د  .بگی 

 

ی ...گذشت سخت بهش خییل ...معصومم طفل _  بیشی 

 .بود تنها وقتا

برنیم دستم از کاری ویل اذیته فهمیدمیم دونستم،یم من

 .اومد

 تنها جا یه بندازی رو بالغ و عاقل آدم جورریش،همت  ی

ی
 
 برسه چه شهیم چل و خل آمدی، و رفت بدون کنه زندگ

  !نوجوون پرس یه به

 رو بقیه شدنیم که زور به بکنم؟ تونستمیم چیکار ویل

  ..من با کردنیم لج یه .باشن داشته دوستش کنم مجبور

ی درست ومن پشت ایرج هنوز ها،موقع اون نیم حساب 

 .بخونن ومن حرف هم هابچه تا گرفت

 یا جاستاین ما جای یا گفت  ییم بودن، فهمیده هم اونا

  !اون
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم دوتا اون شده، مرگجوون که شبچه یه ترسیدیم ایرج

 .بده دست از بازیلج و قهر رس

  !کرد گوش وحرفشون همت  ی واسه

  ...بیوفتم در شونهمه با نتونستم تنها و تک دیگه

 شدیم موقع هر خودم .بمونه تنها باال بذارم شدم مجبور

ی ...بردمیم غذا براش زدم،یم رس بهش  بافتمیم براش بافتن 

 .دیگه بود پایت  ی زندگیم بازم خب ویل

 .بود پیشش دلم شهمه بیام؟ و برم تونستمیم مگه چقدر

ی
 
ی که صبح تا شب خصوصا

ا
 .گذرهیم دیر معمول

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۱۱پارت#

 

اییط چنت  ی اگر که کرد فکر خود با لوا  حتما داشت، رسر

 .شدیم دیوانه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 درست پرس یه آدم، این از گفتمیم خودم با شهمه _

ی  .آدنیم در حساب 

 خایل مردم رو شوخشم جوری یه ...شهیم ایعقده حتما

  !نه ویل کنهیم

 

ی چشمانش  .داشت افتخار از برف 

 

 حروم سمت دستش نه .کنمیم اشتباه کرد ثابت بهم _

 ظلم کش به نه ،خورد رو کش حق وقتهیچ نه رفت،

 .کرد

 ...مبچه نداره کش به هم کاری .رفت آسه و اومد آسه

 

ی  .دهد آزار را کش راستت  ی که کند تصور توانستنیم حن 

 .نداشت کاری کش به او اصال

ی گایه هم اگر  .نبود او مقرص آمد،یم پیش بحن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی اولت  ی  زبان به رسید، ذهنش به او، به راجع که را چی  

 .آورد

 

 همت  ی خاطر به ما ارتباط اصال ...مهربونه خییل _

ی گرفت شکل مهربونیش  اون نبود خوب حالم ...ماماب 

ی هاغریبه با برام ...نداشتم وتوقعش .کرد کمکم شب،  فرف 

 ...موقع اون نداشت

ی این کال نه، شب همون فقطم  .داره همیشه رو مهربوب 

  !جورههمه کرد کمک خودش هم آرتا به

 .شدنیم باورم اصال اولش

همت  ی ذاتا دیدم بعد آرهیمدر بازیمسخره داره کردمیم فکر

 .جوریه

ی ی هایبچه به دونمیم حن   هم رسپرست بد و رسپرستب 

 .کنهیم مایل کمک

ی قدراین که ندیدم رو کش خودش جز حاال، تا من ب 

 !باشه مهربون آدما با توقع،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 خسته و کند صحبت راستت  ی به راجع توانستیم صبح تا

 .نشود

ی حس   .گرفتیم او با خاطراتش یادآوری از خوب 

ی برایش مدت تمام راستت  ی کرد،یم فکر که حاال  لحظاب 

 !اهورا برعکس درست بود ساخته بخشآرامش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۱۲پارت#

 

هم به اشنوه دو قدرچه بود نفهمیده هنوز نوردخت،

 .بودند شده نزدیک دیگر

 

 زده؟ حرف باهات احساسش از _

 

 ...کشیدیم هم خجالت کیم .انداخت پایت  ی را رسش لوا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 صحبت مادربزرگش با او درباره که قبل یدفعه آمد یادش

 .شد ناراحت راستت  ی بود کشیده اطالعات و کرد

 

ییم خودتم خوام،نیم رو تو بد من _ م دوب   !دخی 

 

 :داد جواب آرایم صدای با

 

 !داره دوسم که گفته ...گفته_

 

 سخت چندان دادنش ادامه بودش، آورده زبان به که حاال

 .نبود

 

ی من !وقته خییل گهیم _
 
ی واقعا  هم خودش .نداشتم خی 

 .جلو بیاد بود نذاشته پیش پا که
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مهارت چه راستت  ی که کرد فکر خود با نوردخت  در باالب 

ل  مراقب همیشه هم او جلوی که داشته احساسش کنی 

ی که بوده د بوب   .نی 

ی لوا از وقتهیچ  .کردنیم صحبن 

ه هاینگاه گایه گه تنها  گذاشته که کردیم شکار را اشخی 

 .نشد مشکوک زیاد و اتفاق حسب بر بود

 

ی چرا معلومه_  اگر هم االن همت  ی بابات نگفته، چی  

 !رسش روی ذارهیم وساختمون بفهمه،

 

 .کشید دردی پر آه لوا

 

ی ...آره _
 
 دلیل زیادی حد تا تونستم و داد توضیح برام بعدا

 .کنم درک ورفتارش

 

ی تو _  داری؟ دوستش هم تو دادی؟ جواب چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 قلبش تپش پرسید،یم را سوال این که بار هر خود، لوا،

ی  .رفتیم باال نی  

 

 .راستش بود سنگت  ی واسم اول دفعه من _

ی   اما کنم فرار کردمیم سیع ویل ..بودم زده حدس یعن 

ی  شدم مجبور زد، بهم ودلش حرف راست و رک وقن 

 !کنم فکر موضوع این به جدی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۱۳پارت#

 

 

یبه را لوا ترس  .کند درک توانستیم خوب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و کوروش واکنش از تریس؟یم عاقبتش و آخر از _

 افشان؟

 

 .داد تکان تأیید به را رسش

 

 ...کنهیم قایط بابام _

 

 .کرد فکر مدت این تمام به 

 

یم حس .کردم باور وجودم یهمه با و،راستت  ی حرف من _

ی ترینصادقانه کنم  .شنیدم عمرم تمام تو که بود چی  

 ...رو اینا فهممیم من .پاکه احساسش

 .نیست دغل و دروغ اهل

 

 رسید قطیع ینتیجه یک به لوا، هایصحبت از نوردخت

 :پرسید حال این با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 نیست؟ طوراین شدی، شوابسته _

 

 .کرد فکر هایشانبوسه به

ی به یب  ، باالی هیجان و تاب   خودش میل و کشش به راستت  

 همت  ی که تنش خوش بوی به او، گرفت  ی آغوش در برای

 ...بود استشمام قابل انگار هم حاال

  !خواستیم بازهم را لحظات این 

 

 و توهت  ی شاهد توانستنیم دیگر که کرد فکر این به

ی  .نیاورد خودش روی به و باشد او به ناعدالن 

ی و روزها ها،ساعت برایش توانستیم بود، الزم اگر  حن 

 .کند بحث دیگران با و بجنگد هاماه

 غرورش کش نگذارد اما بیوفتد در اشعمه و مادر پدر، با

 !بشکند را
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ی به حن   دیگر .کرد فکر هم خودش مشهود احساس تغیی 

ی به را بود افتاده اتفاق او بر چهآن توانستنیم
 
 سادگ

 .نیاورد خودش روی به و بشنود

ی ی شنیدن با ارادهب   بود، شده حقش در که ظلیم و تنهاب 

 .کردیم بغض

 التیام را هایشزخم شده، نحوی هر به داشت دوست

 .ببخشد

 حقشان نبود، حقش .بماند تنها دیگر راستت  ی خواستنیم

 ...نبود

 

 :گفت ناخودآگاه

 ...بستهدل و وابسته_

 

اف این که بود خودش  کرد؟یم را اعی 

 

 .خوبه پیشش حالم ندارم، دغدغه .آرومم خییل کنارش _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 حاال تا آدیم همچت  ی من ...کنم اعتماد بهش دارم دوست

 !نداشتم زندگیم تو

ی  .ندارن ثبات هم مادرم و پدر حن 

ه مصدقه قربون بابام باریه  و گوشم تو زنهیم باریه و می 

  !شکنهیم واتاقم در

 کنهیم خایل وپشتم  برعکس، باریه و پشتمه بار یه مامانم

  !باشه کنارم که هست همیشه انگار ...راستت  ی اما

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۱۴پارت#

 

 بستهدل همبه قدرآن اشنوه دو که کرد حس نوردخت

،هیچ و کسهیچ که بودند شده  جلوی توانستنیم چی  

د را رسیدنشان بهم  .بگی 

 که دیگر خواست؟یم چه خدا از مگر .بود خوشحال

ی  .نداشت خودش برای آرزوب 

  .ببیند بختخوش را هایشنوه داشت دوست
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

سخت پدر آن با لوا، و آرتا اما بود راحت فرهاد از خیالش

ی یاختالف و هاکشمکش و گی   و بود جریانشان در که هاب 

یم حساب به اشنوه ترینمظلوم که راستت  ی دیگر، طرف از

 !ذهنش در پررنگ یدغدغه یک بودند شده آمد،

 

ی دارم دوست خییل _  ببینم رو شما سعادت و خوشبخن 

 رسی    ع احساسات روی از نکنه هست؟ حواست مادر ویل

ی تصمیم ی و بگی 
 
ی پشیمون بعدا  !یسر

ایطش خاطربه راستت  ی یه تونمنیم ویل مه،نوه عزیزترین رسر

ا رسی  .نگم هم رو چی  

 

 .شدنیم مادربزرگش منظور متوجه

 :پرسید گیج

 

ی به _  باشه؟ حواسم باید چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ییم خودت ...نداره گفت  ی دیگه _  پرس این جوریچه دوب 

 .شدهبزرگ

 .داره فرق دورت مردای بقیه با

ی و شهیم وابسته رسی    ع همت  ی واسه ندیده محبت  حن 

 .کنه رویزیاده شاید

 

 .کرد فکر راستت  ی رفتار به

ی  بود؟ درست مادربزرگش هایصحبت یعن 

س در لوا اگر .دادیم پیام یا زدیم زنگ زیاد  نبود، دسی 

ی زود به زود و شده نگران رسی    ع  .شدیم دیدارش تابب 

 

 که قدرآن نه اما داشت وجود رفتارش در رویزیاده کیم 

 .شود اذیت

 

ی کردی نگرانم _  کهاین ویل حرفات درسته ...خب ...ماماب 

ی .نیست بدی چی  ی  .نیست سخت تحملش یعن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت مهربان و کرد نوازش را لوا

 

ی مراقب که گمیم دارم رو اینا فقط من عزیزم، _  .بایسر

ایط درست اول ، رو پرس این رسر ی تصمیم بعد ببین   .بگی 

؟نیم خسته دیگه، سال دو زیاده، تحملت االن  یسر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۱۵پارت#

 

 

ی پرسا یبقیه از  .شهیم وابسته بیشی 

ی  !داره شدن تنها هراس بیشی 

ده دوازده، حدود یادمه یم گریه دائم شبا پیش، سال سی  

ییم کرد؛  !چرا؟ دوب 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی منتظر کهاین بدون  :داد ادامه خودش باشد، لوا از جواب 

 

 ساختمون این تو که بودم کش تنها که من ترسیدیم_

م کنم،یم توجه بهش  !بمی 

 نه و بودم تررسپا هم االن از خییل موقعاون بااینکه

 ...شدت این به پادرد نه و داشتم باال قندخون

یم من باید چرا مادر، آخه گفتمیم بهش یه  بشه؟ چی  

 و بیفته رسش از تا کشید طول خییل ویل !خوبه حالم

ی  .بشه بهی 

 

 قدرچه .شد تدایع ذهنش در روزها آن و کشید آیه 

ی راستت  ی  و کردیم تحمل درد قدرچه ...بود کشیده سخن 

 ...دادنیم نشان ظاهر در
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...شده ییل خودش برای برم قربونش نکن، نگاه االنشو_

 .گذشت روزا اون از تا شد اذیت خییل

یم کابوس شهمه یا گرفتنیم خوابش شبا هم مدت یه

 .دید

ی ی بیاد شدنیم هم راض   یه و بردمشیم من روز یه .دکی 

 .گرفتمیم وقرصش براش  رفتمیم تنها هم وقتا

 .نداشت راحت خواب یه خورد،نیم بخشآرام اگه شبا

ه خییل شکر رو خدا االن  جمع وحواست گمیم ویل بهی 

ی  .کن 

، یه ممکنه ی یه وقتاب   .کت  ینیم عادی، پرسای که بکنه کاراب 

 .بکن وفکرات خوب بشت  ی نگذشته، خییل تا

ی خودت به دیگه، روز دو
 

ی یا بهم چسبیده چقدر اه نیک
ا
 مثل

ی کالفه  .کاراش از بشر

ی بختخوش که مهمه برام یم،نوه هم تو  .بایسر

 خییل که بیاد واست خواستگار دیگه، مدت یه ممکنه

ی  !باشه ترنرمال و ترمنطف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :داد ادامه مکث، چندلحظه از بعد

 

ه قرار راهت رس کش وقتهیچ نکنم فکر خب ویل _  بگی 

 !باشه داشته راستت  ی حس خالض به احسایس که

 !روئه دست کف عت  ی نداره؛ پیلهشیله پرس این

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۱۷پارت#

 

 .بود بینشان سکوت تنها ای،دقیقه چند

 .شکست را آن که بود لوا نهایت در

 

ی از ممنون _ ی دلسوزیت و راهنماب   خییل حرفات ...ماماب 

 چطوری باشه حواسم آینده، تو که کنه کمکم تونهیم

 .نیست کامل هیچکس که اول ...اما کنم رفتار
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی و شیک خییل ظاهر بعضیا شاید یب   اما باشن، داشته عین 

ی  چجور واقعا که آدیم در گندش بگذره، مدت یه وقن 

ی  .هست  ی آدماب 

 فکر ویل داره وخودش مشکالت رسی یه خب هم راستت  ی

ی بتونیم کنمیم   !بربیایم پسش از دوتاب 

ی مگه من خود ی منم ام؟کامیل دخی 
ا
 اخالقا رسی یه احتمال

.نه یا آیمبریم پسش از ببینیم باید ویل کنه، اذیتش که دارم

..  

 

 از لبخندی و میشد ترمطمت  ی کرد،یم صحبت که هرچه

 .نشستیم هایشلب روی رضایت،

 

 مرد یه تا باشم منتظر و خونه تو بشینم خوامنیم من _

یهمه  .خواستگاریم بیاد و بشه پیداش تموم، چ 

 و بشه شایدم نشه پیداش وقتهیچ شاید آدیم همچت  ی

  ...نیاد خوشم ازش وقتهیچ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یه ی ویل ...مغزم و قلب بت  ی شده درگی   هردوشون ماماب 

 !راستینه انتخابشون نهایت در

 

 کم دست زیادی را اشنوه هم شاید کرد فکر نوردخت

 .بود گرفته

، .آمدبریم پسش از او ی این ناسالمن  ی دخی   که بود هماب 

 هایشانخواسته گذاشتنیم و ایستاده اشخانواده مقابل

 .کنند تحمیل او به را

 

ی با و گرفت آغوش در را لوا  .بوسید را رسش مهرباب 

 

ی قربون _   ...برم عاقلم دخی 

 

ین لوا  .خندید شی 

 

ییم کمکم _ ؟ کن    ...بفهمن بابام مامان، اگه ماماب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .دهد ادامه نگذاشت

 

 هم واون .زنمیم حرف هم ایرج با !پشتتم جورههمه _

ی  .کنمیم راض 

 

 :گفت خجالت لوا

 

ی االن وای _ ی بهش چی  
 

 نشد الزم اصال شاید ...هانیک

 .بدونه

 

 :داد جواب نیشخند با

 

 تو نیاره رو تو اسم تا شناسم،یم من که پرسی اون واال _

هنیم آروم ش،شناسنامه   !گی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، چنت  ی تصور از  .شد آب لوا دل در قند اتفاف 

ی   شود؟ جدی قدرآن چی  یهمه بود ممکن یعن 

  کرد؟یم تنش عروس لباس کردند؟یم ازدواج دیگریک با

 هرچند باشد خوددار کیم مادربزرگش جلوی تا گزید لب

ی دیگر که  ...نداشت توفی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۱۸پارت#

 

ی چند ی لحظه هر و بود گذشته ساعن  یم متعجب بیشی 

 .شد

ی ویوی ی طرز به گذاشته، پیج در که کلین   .بود باال عجین 

 

ی چنت  ی  .آمدنیم پیش برایشان گاههیچ چی  

ی که هم هاکامنت تعداد
 
ا ها جانب از اکی   گرفته قرار دخی 

 .آمده خوششان راستت  ی استایل و تیپ از دادیم نشان بود،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 نشان را جدید هایپیام و کرده هنگ دیگر که دایرکتش

 .دادنیم

ی چه فهمیدنیم  .افتاده اتفاف 

 

ون اینستاگرام از  آرتا با چتش یصفحه رساغ و آمد بی 

 .رفت

 :نوشت برایش

 

؟ »   «.دارم الزم کمک هسن 

 

ی به ی به دادن جواب پس از تنهاب   .آمدبرنیم هامشی 

 و رفت پیج رساغ دوباره نکرد، ست  ی را پیامش که آرتا

 .کرد باز را استوری قسمت

 

وع  :کرد تایپ به رسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی عزیز، فالورهای به آمدخوش ضمن »
 
 صبور کیم لطفا

ی حال در هاادمت  ی باشید،  همه جواب .هستند پاسخگوب 

  «نباشید نگران میشه، داده

 

 :داد جواب باالخره آرتا

 

ی شلوغه، رسم »  .هست مشی 

 «کمیک؟ چه چطور؟

 

ی  :نوشت و کشید پف 

 

« ، ی خسته هیچ   «نبایسر

 

 .رفتیم دیگری شخص رساغ باید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۱۹پارت#

 

 

ی سمت به ذهنش  آرتا مثل هم او احتماال اما رفت مرتض 

ی به دادن جواب مشغول اول یشعبه در  .بود مشی 

 

ی داشت امکان  حال، هر به باشد؟ خلوت رسش یحن 

ر امتحانش  .نداشت رص 

 

 .بود نکرده چت او با حال به تا

 

ی سالم »   «جان یحن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شد خوشحال دید، اسمش پایت  ی که را آنالین کلمه

 .بود شده خوانده زود پیامش

 

  «خوبید؟ خانم، لوا سالم »

 

  «چطوری؟ تو خوبم، ممنون »

 

 را بعدی پیام بالفاصله پس نداشت، رفت  ی حاشیه وقت

 .فرستاد

 

؟یم چیکار »   «داری؟ آزاد وقت کن 

 

ی داداش پیش نشستم »  .راستت  ی و مرتض 

ی آره،   «شده؟ چی  

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

سد راستت  ی از خواستیم دلش  .بی 

 بود؟ چطور حالش گفت؟یم چه کرد؟یم چه

 

، جای به د تماس گرفت تصمیم نوشت    .بگی 

 از ماجرا دهد توضیح برایش توانستیم زودتر طوراین

 ...شاید البته و بود قرار چه

 

د تماس عالمت روی رو دستش  .فرسر

مستقیم شاید  ...شنیدیم نی  ی را راستت  ی صدای غی 

 

  الو؟ _

 

ی سالم _  !جان یحن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۶۲۰پارت#

 

  خوبید؟ سالم _

 

 .رسیدیم گوش به زیادی صدای و رس

 .کرد اخم دقت، رس از

 

ی عزیزم، مریس _ ی نکردی؟ که تعارف جان یحن 
 
 واقعا

  خالیه؟ وقتت

 

ی بگم؟ الیک باید چرا بله، _  از .بگید بهم هست هرچ 

ی دمیم انجام بربیاد دستم
 
 .حتما

 

ی صدای ی با صحبت حال در که را مرتض   بود مشی 

 .داد تشخیص
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !ترکیده ویل ...نه یا دیدی رو پیج دونمنیم ...پس خب _

 

ی  :پرسید نگران بود، نشده لوا منظور متوجه که یحن 

 

ی _   ...فالور همه اون وای پریده؟ ترکیده؟ چطور یعن 

 

 و استقبال شدت از منظورم !نشو نگران ...نه نه، _

  !مختلفه دایرکتای و کامنت

  .کردم پست جدید ویدئو یه پیش، ساعت چند من

ی چه نفهمیدم بعد  کردن، استقبال جوریاین که شده خی 

ی یه داره هم فالورامون ؟یم باور شه،یم بیشی    کن 

 

ی ت و خوشحایل با یحن   .خندید حی 

 

 !خوبه خییل که این خب _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی از  .گذشت راستت  ی صدای شنیدن خی 

 

ی همه اون جواب تونمنیم تنها دست ویل آره، _  رو مشی 

؟ کمکم شهیم بدم،   کن 

 

ی  .فهمید را لوا تماس علت تازه یحن 

 

ی اوه _  چشم ...ماشاهللا البته !شدن؟ زیاد اینقدر یعن 

ی
 
 .ها ندارم پسورد فقط .آمیم االن !حتما

 

 تعداد از داره ویدئو ویو فقط .فرستمیم برات االن _

ی فالورامون   طبیعیه؟ شه،یم بیشی 

 

ی ی که یحن   تردید با آورد،یم در رس اینستاگرام روند از بیشی 

 :گفت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !اینستا اکسپلور تو رفته راستت  ی فیلم کنم فکر _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۲۱پارت#

 

 

ی دانستیم کهاین با .ماند مبهوت و مات لحظه چند  معن 

ی صحبت  :پرسید باز بود، چه یحن 

 

ی _ ؟ یعن    !بابا نه ...نه چ 

 

ی  :داد توضیح رسی    ع و کند خوش را دلش نداد اجازه یحن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _
 
،یم که جوریاون آخه .نیست بعید اصال اتفاقا

 
 گ

  .کنمیم چک رو پیج خودم االن من حاال .زیاده احتمالش

 

 .ناراحت یا باشد خوشحال دانستنیم

ی اتفاق  .بود افتاده خوب 

، کیلپ ی راستت   ی برای حن  نیم دنبال را هاآن که کساب 

 بود شده باعث موضوع این و شدیم داده نشان کردند،

ی ی فالور قبیل، هایتبلیغ از حن   کنند جذب بیشی 

ی راستت  ی دیگر، طرف از
 
 !کشتیم را او حتما

 

ی  :گفت شد، تردیدش متوجه که یحن 

 

ی راستت  ی خاطر به _ ؟ نگراب  س آبچ   ظاهرش فقط نی 

 .عصبانیه و خشن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی وگرنه  یا من کار تو که وقتا یه !مگه؟ بکنه تونهیم کارچ 

 وهوامون بازم ویل شهیم شایک کنیم،یم خرابکاری داداشم،

 .داره

ی داداش خود ی رس از بار یه اوایل، اون مرتض  ،ب 
 

 تجربیک

ر میلیون چند  اوضاع اصال موقع اون کهاین با زد، رص 

 .نکردن خاض دعوای نبود، خوب داداش و خودش

ی  که شما .کردهیم باید چیکار داد توضیح براش حن 

ی شدی باعث و شده خوب هم خییل کارت برعکس،  بیشی 

 .بشیم دیده

ینیم تنها دست که قدراین ی جواب توب   !بدی رو هامشی 

ی تشکر یه بودم، من اگه .نکنه درد دستتم  کردمیم حساب 

 !اصال

 

ی هنوز
ا
  .بود نشده آرام کامل

، ی پر مرتض  ی .گفتنیم راهب 
 
 همآن گذاشتیم وقت واقعا

 .ساعت چندین روزانه

  !بود داده هم جواب زحماتش البته و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی روز، هر فت مجازی فضای در قبل، روز از بیشی  یم پیرسر

 حق راستت  ی به حال، هر به اما شدندیم شناخته و کردند

 مردم را هایشفیلم و عکس آمدنیم خوشش اگر دادیم

  !دهند نظر هیکلش و قد و چهره به راجع و ببینند

 

ی  این از مقداری باشد، صادق خود با خواستیم اگر حن 

ی که بود این برای بدش، حس نیم هم خودش حن 

های خواست، ی و کنند آنالی  ی را او دیگر دخی   او از حن 

 .بیاید خوششان

 ظاهری جذابیت خاطر به هاالیک تمام حال، هر به

ی شد،یم باعث فکر این و بود آمده دست به راستت  ی  جاب 

 .بیفتد غلیان به وجودش در

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۲۲پارت#

 

  خانم؟ لوا منه با گوشت _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ون فکر از  :داد جواب و آمد بی 

 

ی همون دیگه؟ چیه خانم لوا آره، _  اسم بود قشنگ آبچ 

ییم کوچیکمم ی صدا توب   .کن 

 

ی   .خندید آرام یحن 

 

 .چشم _

 

 و سنهم پرسان شبیه وجههیچ به چرا که بود متعجب

 .نبود خودش سال

  آمد؟یم کجا از متانت و آرامش همهآن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی و من باشه، جمع خیالت _  و راست جوری یه مرتض 

 االن کنه، تشکر ازت بزنه زنگ اصال که کنیمیم ریسش

 .کمکت آمیم هم

 

 .مریس باشه، _

 

ی روز و حال با و کرد قطع را تماس  رساغ دوباره بهی 

 .رفت پیجشان

ی، لذت با باراین  .کرد باز را دایرکت بیشی 

 

 و شد باز برایش جدید هایپیام مشکل بدون خوشبختانه،

وع  .کرد دادن جواب به رسر

 

یم راحت خییل و آمدنیم حساب به کارتازه قبل مثل دیگر

یان خرید در توانست  سایز به راجع و کند کمکشان مشی 

 .دهد نظر مدنظرشان، هایلباس یاندازه و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  دایرکت کردندیم سیع و آمده مددش به هم یحن 

ی ایناخوانده  .نماند باف 

 

ی و گذشته ساعت یک آمد، که خودش به  را رسش حن 

 .بود نیاورده باال

ی زحمت به که را گردنش ی درد داد، تکاب 
 

 کرد حس را کمرنیک

 .نداد نشان توجیه اما

 .بودند شده خشک نی  ی پاهایش و کمر

 

 .رفت هاکامنت رساغ حال، همان در و کرد نرمش کیم

 .بداند را نظرات داشت دوست

 

ی  :بود نوشته دخی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی » ی همچت  ی پرسا یهمه شدیم چ   شهرو و داشت  ی تین 

  «میکردن؟ قشنگ

 

 .داشت دوست هم را بعدی کامنت

 

یم تیپ بد بعضیا قدراون که چشونه لباسا این مگه »

 «زنن؟

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۲۳پارت#

 

، همت  ی در  نوشته که خورد پرسی کامنت به چشمش حت  

 :بود

 

 دیکاپریوئه، لئوناردو انگار گرفته، ژست همچت  ی پرسه »

  «!بابا کن جمع
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .رفت درهم هایشاخم

 .بود قشنگ هم خییل راستت  ی هایژست

 

 :گفت خود با لب زیر

 

 راستت  ی رو وقتاون زشته، چقدر خودش حاال ...حسود _

  !گذاشته عیب

 

 .گرفت نظر در را دیکاپریو یچهره و کرد بالک را اکانت

ی
ا
  نداشت؟ راستت  ی که داشت، خاض چی  ی چه او مثل

ی
 
ی هالیودی، یستاره این نظرش به اتفاقا

ا
  !بود معمویل کامل

 دیده را تایتانیک فیلم بار پنج حداقل خودش، که این با

 هایعکس اما آمدیم خوشش جک شخصیت از و بود

ی  و شده عوض اشچهره دادیم نشان بازیگر این اخی 

 .ندارد را سابق جذابیت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  .بود شده چروک صورتش و کرده پیدا وزن اضافه حن 

 

 آن زیادی کرد حس .داد تکان رسی و زد ایرسفه تک

 .کوبیده را بیچاره بازیگر

، به اشعالقه هم شاید جذاب را او بود شده باعث راستت  

 .ببیند سایرین از تر

 

 گذاشت استوری چند و داد پاسخ هادایرکت به دیگر کیم

  .بود شده خسته اما دهد نشان فعال را پیج تا

ی چهار سه، ی هم، رس پشت که شدیم ساعن   درگی 

ی احت به و شده پاسخگوب   .داشت نیاز اسی 

 

 خدا از دید، را شمیم نام و خورد زنگ که موبایلش

 :داد جواب خواسته

 

 جانم؟ _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۲۴پارت#

 

ی سالم_  عزیزم؟ خوب 

 

؟ برم، قربونت سالم_  توخوب 

 

 داری، حوصله اگه گفتم بودم، تنها راستش .مریس آره_

 .کنمیم وتولد کارای دارم .پیشم بیای

 

ی ...اِی_ ی تولد راسن   ...که گذشت شد؟خییل چ 

 

،یم آخه .نگذشته هم خییل بابا نه_  داشتم برنامه من دوب 

م جشن یه  .فهمید و رفت لو زود ویل فرهاد برای بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یهمه شدم مجبور دیگه  که بودم هم ناراحت اما بگم وچ 

 .کنم سوپرایزش تونمنیم

 ...شد حیف گفتمیم خودم با یه

 !داد ایده یه مامانم اما بود جریان در خودش کامل دیگه

 

 :پرسید کنجکاوی با

 

؟_  چ 

 

 .کنم تعریف برات باال بیا_

 

 :گفت و شد بلند جا از

 

گ .آم یم االن_ ؛ بی   انگی  یهیجان جای رسیاله، انگاری دخی 

 !کنهیم قطع یهو کار،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کرد قطع را تماس و خندید شمیم

 .بود افتاده خنده به هم خودش

 از شدن خارج حت  ی و برداشت آویز از را شالش و مانتو

ی صدای با اتاقش،
 
 :گفت بلندی نسبتا

 

 .نشید نگران .شمیم پیش رمیم دارم من_

 

 .شنید را بزرگش پدر صدای

 

م برو_  .دخی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۲۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون خانه از و کرد پا را هایشکفش که همت  ی یک زد، بی 

 .دید مقابلش را پدرش باره

یآن از  .شد شوکه نداشت، را توقعش که جاب 

 

 .رفت عقب و کشید هت  ی ترس، رس از

 :پرسید و شد نزدیک کوروش

 

؟ به کجا_  سالمن 

 

 :داد جواب و آمد خودش به 

 

 .شمیم پیش باال، رمیم دارم ...سالم_

 

ی انگار .کرد نگاهش تنها کوروش   قدم یک .داشت حرف 

 .کرد کم لوا با را اشفاصله و آمد جلوتر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 خب؟ بگو، بهم وراستش پرسم،یم سوال یه _

 

 .بلعید صدا پر را دهانش آب

 

؟ درباره سوال؟ _  !چ 

 

ی 
 
 .بود چسبیده در به تقریبا

 

ی_ ؟ پرسه اون به چ    گفن 

 

 حال این با بود؛ که پدرش منظور بزند حدس توانستیم 

 :پرسید

 

  پرسه؟ کدوم _

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !هادی همون_

 

ی تنها لحظه آن در  .بود انکار رسید، ذهنش به که چی  

 

ی _ ی .هیچ 
ا
ی ...اصل

ا
ی باید چرا اصل  !بگم؟ چی  

 

ه لوا به و کرده ریز را چشمانش کوروش  .بود شده خی 

 پس دریابد حرکاتش و چهره از را صداقت خواستیم انگار

 .ندزدد چشم کرد سیع هم او

 

ی من کردی فکر چرا_  گفتم؟ بهش چی  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۲۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 یدقیقه چند یاندازه به لوا برای که لحظه چند از بعد

شنده
ُ
 قدیم و گرفت نگاه او از کوروش نهایت در بود، ک

ی بود نتوانسته .رفت عقب  .بفهمد چی  

 

ی _  !بدونن را ما نظر نزدن زنگ حن 

 

 رس از لبخندی قصد رسعت به که را هایشلب جلوی

ی  .گرفت داشتند، خویسر

 

 خب؟ _

 

ی  :داد جواب عصن 

 

ی_ ی یعن  ییم خب؟ که چ  ی همچت  ی قدرچه دوب   زشته چی  

 !بدتره هم فحش تا هزار از ما؟ برای
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت آرایم لحن با

 

 داشته حش همچت  ی باید چرا آخه بابا؟ چیه حرفا این _

؟ ی خودت مگه !بایسر ی هم از شاید و آشناییه نگفن 
ا
 اصل

 خوشم ازش من که طورهمت  ی اونم البد نیاد؟ خوشتون

 .ننشستم دلش به من نیومده،

 

 در اما کرد فکر لوا، صحبت به لحظه چند کوروش

ی لب زیر نهایت  .گفت نچ 

 

ی همچت  ی _  مشهد از کوبیدن راه همه این .نیست چی  

 نتیجه؟ برای نزنن زنگم یه تهش که تهران اومدن

 

 ...بود ندیده ومن اصال پرسشون که موقع اون خب _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی پرسه اون _  .آرهنیم نه بگه، باباش هرچ 

ی هادی 
ا
ی اصل  .نیست شقکله و یایع 

 رفت  ی که نیومده خوشش تو از قدراین کنم باور تونمنیم

 !نکردن هم نگاه ورسشون پشت و

 

ی با و سایید به دندان   :داد ادامه نبود، ترسناک کم که لحن 

 

ی کردی آبروریزی بفهمم اگه حالت به وای فقط_  !دخی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۲۶پارت#

 

 

ون محکم را نفسش شد، دور که کوروش یم بعید .داد بی 

ی پدرش دانست  .بفهمد چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی و گرفت راه باال سمت به  .بود شمیم پیش بعد دقایف 

یس و آمد استقبالش به دید را لوا اینکه محض به  احوالی 

 .کرد

 

ی _ ی بهم .نداریم ایفاصله که ما معرفت،ب   بزن رس بیشی 

 .ماموریته و کار رس شهمه فرهاد ...دیگه

ی ی ویل اینا بابام یخونه رمیم وقتا بیشی   دونمیم که روزاب 

 .تنهام و هستم جاهمت  ی دیگه آد،یم زودتر

 

ی دونمنیم من آخه .برم قربونت _
 
 و هست فرهاد گ دقیقا

 .نیست گ

ی بتونم، اگه بزن، زنگ بهم بودی تنها هرموقع
 
 .آمیم حتما

 

ی چه باشه، فرهادم حاال _   داره؟ عین 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !بشم توننفره دو خلوت مزاحم خوامنیم دیگه، نه _

 

 .گرفت اشخنده لوا لحن از شمیم

 

ی هر از که اوله سال یه مال اون ...دیوونه _  استفاده خلوب 

،یم  نکنید، نگاه بهم برادری و خواهر چشم به بعدش کت  

  !خیلیه

 

 ...نگو الیک _

 

 بود، کرده آمده لوا، آمدن از قبل که را دمنوش فنجان دو

ی روی  .چید می  

 

 شینهیم .کوفته و خسته آدیم کار رس از ...خدا به _

 انگار !خوابهیم زود بعدم خورهیم شامشو .تلویزیون جلوی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 سشوار ساعت دو موهامو .کردم خوشگل واسش انگار نه

 !کردم آرایش کشیدم،

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۲۷پارت#

 

 .خندید ناخودآگاه

 

ی فرهاد تولد .دیگه کن تعریف خب _  شد؟ چ 

 

 .آمده چه برای لوا بود رفته یادش پاک

 

یم و نیست دیر هنوزم گفت مامانم خالصه .آره آها،_

 .کرد سوپرایزش شه

م دونفره کوچیک تولد یه و بیارم بهونه یه یهمه که بگی   چ 

ی باشه ساده خییل   !ذوقش تو بخوره کمیه حن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .ندادم بهش رو کاریاصل کادوی اون هم تولدش کادوی

ی تولد یه بعدش، روز چند وقت اون م حساب   فقط که بگی 

 .باشیم تراجوون خودمون

ین افتاده، رسش از تولد دیگه کال االنم  که زمانه بهی 

 .کنم سوپرایزش

  

ی_ ی یعن 
 
ی؟ خواییم گ دقیقا  بگی 

 

 .فرداپس _

 

 .شد گرد چشماش تعجب از

 

ی فردا؟پس شمیم_ ییم شوچ   دیگه؟ کن 

  

ین و نیستش خونه بعدازظهر تا فردا !امجدی نه،_  بهی 

 .زمانه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

چه کالسم، شب تا که هم فردا ...ندارم لباس من وای _

 خرید؟ برم جوری

 

  گفت و خندید شمیم

 

، داری لباس خییل که تو_  ...دیگه بپوش وکدوم یه دخی 

ی هست، هم راستت  ی مغازه تازه  بخوره؟ دردت به نداره چی  

 

 درواقع، .نداشت زیادی تنوع اما داشتند هم زنانه لباس

 .بود گانهبچه و مردانه هایلباس روی شاناصیل تمرکز

 

ی هم رو راستت  ی _
 
 از که هم فرهاد .کنمیم دعوت حتما

 .راضیه بود گفته قبل

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۶۲۸پارت#

 

ی حال این با کند قبول دانستیم بعید  .نزد حرف 

 

ی بفرست برام شوشماره _
 
 لطفا

 

 شمیم .کرد اساماس را راستت  ی شماره و داد تکان رسی

 .گذاشت اسپیکر روی را صدا و گرفت را اششماره

  

 :گفت لوا به رو هیجان با

 

 .نیاره نه کنه خدا ...وای _

 

 الو؟ _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 جواب رسی    ع و گزید لب شد، پخش که راستت  ی صدای

 :داد

  

 هستید؟ خوب خان، راستت  ی سالم _

 

 .داد جواب تردید با بود نشناخته هنوز انگار راستت  ی

 

 خانومید؟ شمیم ...ممنون_

 

 یا دارید کردن صحبت فرصت االن ببخشید خودمم، بله_

 شدم؟ مزاحم بدموقع

 

 بفرمایید؟ جانم .نیست مشکیل نه،_

  

 تولد برای کنم دعوتتون خواستمیم مزاحمت، از غرض _

 .فرداستپس فرهاد،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی
 
 تو رو شما که شیمیم خوشحال دو هر خییل خییل واقعا

ی چنت  ی  .ببینیم شن 

  

،  :داد جواب ایچندثانیه مکِثی با راستت  

 

 ویل کردید، دعوت و دونستید قابل کهاین از ممنون _

 ...بیام بتونم نکنم فکر

  

ون آه با را نفسش لوا  .زدیم را حدسش .داد بی 

 موبایل .بیاید کوتاه اشخواسته از خواستنیم که شمیم

 .چسباند گوشش به و کرد خارج اسپیکر حالت از را

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۲۹پارت#

 

ی آخه؟ چرا _
 
  .نندازید زمت  ی ومن روی لطفا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 همان اما کشید طول نی  ی دیگر یدقیقه چند شانیمکالمه

 .داشت را انتظارش لوا که شد

 

 ویل ...باشه ارتباط در ما با داره دوست کردم فکر من _

ی
 
 .خدا بنده گرفتاره واقعا شایدم !نیست طوراین ظاهرا

 .نکنم قضاوت کن ولش ...نوچ

 

ی اما آورده بهانه راستت  ی که دانستیم لوا  با .نگفت چی  

ی بتواند شاید که کرد فکر خود  .کند اشراض 

 راستت  ی حریف نبود معلوم .ندهد قول االن از داد ترجیح

 .نه یا شدیم

 

 کردیم فکر این به زمانهم اما زد گپ و ماند جاآن کیم

 پیش و بزند دور را اشخانواده نحویبه توانستیم آیا که

 برود؟ راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

د فاصله او از فعال که داده قول خودش به آمد یادش  بگی 

 ...کند کار چه دانستنیم و

 

ی تمام که کوروش زمان، همان در
 
ون را راستت  ی زندگ  بی 

 .رفت آرتا رساغ به داشت، را اشخانه آدرس و بود کشیده

 

ی احساس
 
 را ماجرا این خواستیم هرچه .کردیم رسخوردگ

ی هایبچه و دهد فیصله فایده کند، آرام را رسکشش و یایع 

 .نداشت ای

 

 با کهاین از جدا .باشد مستقل خواهدیم بود گفته آرتا

ی اما داشت، مشکل قضیه اصل  کوتاه بود الزم اگر حن 

 مدیون بشناسد، رسمیت به را پرسش استقالل و بیاید

 !بپذیرد توانستنیم هرگز دیگر را بودن راستت  ی

 

ی را پایش د گاز پدال روی بیشی   :کرد زمزمه لب زیر و فرسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !من برای شده آدم ...زادهحروم یپرسه _

 

ی  .بود کرده پارک اشخانه مقابل بعد، دقایف 

 .شود پیدایش آرتا بود ممکن لحظه هر دیگر که دانستیم

ش داشت قصد  را پرسش که نگذشت دیری و کند غافلگی 

 .دید

ی اش،آهسته هایقدم
 

 .دادیم نشان را اشخستیک

ی لب زیر  ی که داد فحشر
 
 .نبود معلوم آن مخاطب دقیقا

 .کوبید همبه محکم را آن در و شد خارج ماشت  ی از

 

 مقابلش را پدرش و چرخاند رس آرتا ایجادشده، صدای از

 .دید

 .ماند مات و خورد جا ایلحظه

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی خسته _  !پرسم نبایسر

 

 .خورد تکان و آمد خودش به

 

 ...ممنون سالم،_

 

ی کوروش
 
 .بود رسیده مقابلش دقیقا

ی  .گذاشت اششانه روی دسن 

 

ی داری حق آره؟ ای،خسته _
 

ی نوچیک
 
آدم کنهیم خسته واقعا

 !و

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۳۰پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .زد خشکش دست، در کلید با آرتا

 

 بابا؟ چیه منظورت_

 

 .کرد مرتب را آرتا ریختههمبه و کج ییقه

 .بود ندیده شلخته، قدرآن وقتهیچ را پرسش

 

یم کار راستت  ی پرسه، همت  ی واسه .بود واضح منظورم _

ی   دیگه؟ کن 

 

ی و گرفت نگاه آرتا  :داد جواب دلگی 

 

ی که تو _ وهمه رفن  ی برای درآوردی، چی   ؟یم سوال چ   کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کرد اشاره کلید به و زد نیشخندی کوروش

 

ینیم باز _  داخل؟ بریم کن 

 

 حریم به کردیم حس .بکند را کار این نداشت دوست

،  معنای برایش خانه آن .شدیم تجاوز کار این با راستت  

ی  .داشت متفاوب 

 

ی من با اگه .بیاد خوشش راستت  ی نکنم فکر _  داری، حرف 

 .خب دیگه جای یه بریم

 

 .نداد مجال و سایید همبه دندان کوروش

 در کردن باز مشغول خود و قاپید آرتا دست از را کلید

 .شد خانه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

توله کهاین ازقبل خییل .منه برادر مال اینجا اصل، در _

 !بود من برادر بیاد، دنیا به ش

 

 .نخورد تکان جایش از آرتا بود شده باز در بااینکه 

 

 زنده دیگه االن برادرت ویل ببخشید .داخل نرو بابا_

ی توهت  ی بهش نباید !راستینه مال خونه این و نیست  .کن 

 

 آرتا .گرفت را پرسش ییقه و سایید همبه دندان کوروش

ی برای را خودش  به تنها پدرش اما بود کرده آماده درگی 

 !بست محکم را در و داد هلش داخل

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۳۱پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

خورت _ ییم شونوکری هم !واال خوبه کرده؟ چی    هم و کن 

 .داری وهواش

  بلده؟ جادوجنبل نکنه

 

 .دادیم تمسخر بوی لحنش

 

رد_ ی و   آخه .بخونم شاگردام برای بگو بهم خونه؟یم چ 

 و برن در کار زیر از خوانیم شونهمه اونا تو، برعکس

  !بکشن پول

 

ی ی در پدرش تواناب  ی واقعا کردنش عصباب  یب   اصال .بود نظی 

 را رفتارهایش تا کردیم کار خودش روی که هم هرچقدر

ی اما کند، اصالح ل تواناب   را پدرش مقابل خود، کنی 

  شدیم مسلط تا کشیدیم طول هاسال احتماال
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی کیو خواییم هست حواست تو؟ چته !بابا _  تحقی 

؟   !پرستم من کن 

ی بهم اگه کردی خیال
 

 و خورهبریم بهم نوکر، و نوچه بیک

ی تحت م؟یم قرار حرکاتت تأثی  ؟نیم عوض کمیه چرا گی   یسر

 

  .خندید بلند کوروش

 

ی _
ا
ی خییل شدی عوض که تو االن مثل  شدی؟ بهی 

ی هر !پرسجون  .نیست خوب تغیی 

 رسیدی؟ کجا به و بودی کجا کردی؟ خودت به نگاه یه

ی االن
ا
ی داری مثل

 
؟یم زندگ   !بده جواب ها؟ کن 

،یم بیدار صبح اول داری؟ تو که زندگیه این  رییم یسر

 .خونه گردیبریم بعدش ظهر، تا پاساژ

احت ساعت سه دو  !حمایل دوباره و اسی 

ی وقت، چند این توی  آخرین بریس؟ خودت به تونسن 

، تفری    ح که باری ی بوده؟ گ داشن 
ا
 تیپخوش قدراون قبل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و شدیم جلب بهت همه توجه که بودی پوشخوش و

ی االن ی چه تو !زنهیم زار تنت روی هاتملباس حن   احتیاچ 

 پرسم؟ آخه کار این به داری

 

 صحبت شمرده با خواستیم انگار .کرد مکث لحظه چند

ی کردن،  .ببیند چشم به را کارش تأثی 

 .برویاند تردید یریشه آرتا، دل در داشت دوست

 

؟ کار خواییم _ ی !باشه کن 
ا
 کار .خدامه از که من اصل

 .هستیم آبروداری یخانواده ما ویل !دیگه مرده برای

ی برای رسمایه همهاین من پس اون، از جدا  کردم؟ جمع چ 

م خوامنیم گورم تو که وگرنه .لوا و تو برای گ؟ برای  !بی 

م؟ ودستت ذارینیم چرا ی اصال بگی   کارو این اگه حن 

ین تو برات ,داری دوست  .خرمیم مغازه شهر، یمنطقه بهی 

 !آقاباالرس بدون کن، کار خودت برای
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۳۲پارت#

 

 .بود شده خسته پدرش، با کردن بحث از

 

 

ی چه به_  و پول همه باشه قرار اگه خوام؟نیم بگم زبوب 

ی بدی، تو رو رسمایه
 
ی با فرقم دقیقا

ا
 وخودم الیک چیه؟ قبل

 نگران استقالل؟ میگن این به شدم؟ مستقل که بزنم گول

ی ی چ   .کنمیم جمع پول و کنمیم کار دارم من بابا؟ هسن 

 جمع پولم !بمونم فروشنده نیست قرار که آخرش تا

 .کنمیم اجاره مغازه یه بشه،

ی ه، کارم حن  ی !خرمیم رو مغازه بگی  نن  یم فروش هم اینی 

 .ذارم

فتم فکر .زندگیم برای دارم برنامه من  خوادنیم تو .پیرسر

ی نگران  .بایسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دارم که االن نه .شو شایک بیا گذاشتم، کج وپام دیدی اگه

 .آرمیم در حالل نون و کنمیم کار درست

 

ی که کرد فکر خود با کوروش
 
ی یک واقعا  آمده آرتا رس بالب 

ی که وگرنه
ا
 .نبود مطمت  ی طوراین وقتهیچ قبل

ی  کردیم قبول و گرفتندیم تصمیم برایش بقیه اوقات، اکی 

 !خورده شکست راستت  ی از کردیم حس حاال اما

ی و او و بود فرزندانش جای پرسک،  دور را پرسش و دخی 

 ...چرخاند یم انگشتانش

 

؛ راستت  ی زیردست خوامنیم من _  !بفهم اینو بایسر

 

ی البته و اکراه انزجار، خشم، از بود پر صدایش
 

 .خستیک

 

ی با و گرفت نفش آرتا  کننده متقاعد داشت سیع که لحن 

 .کرد صحبت باشد،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...بابا ببت  ی _

 

 را پرسش توجیهات نداشت تمایل .رفت عقب کوروش 

ی .بشنود  وجودش و کشیده آتش به انگار درونش از جاب 

 .بود گرفته گر

 

 

ی ذارمنیم ...پرس بمونه طوریاین وضع ذارمنیم_
 
 واقعا

 !بشه برنده

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۳۳پارت#

 

 

؟»  «کجاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ون اینستاگرام از   .بدهد را لوا جواب تا آمد بی 

ی تعداد و چرخیدیم اکسپلور در اش ویدیو هنوز  هامشی 

 .بود زیاد

 پاسخگوی دایرکت در هم او کرد،یم وقت که موقع هر

ی  .بود هامشی 

 

 «قناری جزایر»

 

ی کرد فکر خود با  اضافه طوریهمت  ی که کنیم کارچ 

م؟ ژست دوربت  ی جلوی دفعه هر قراره، نکنه بشن؟   بگی 

 

ی چند پیامش ابتدای لوا  بعد و گذاشت خنده ایموچ 

 :بود پرسیده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 «بوتییک؟»

  

 «اره»

 

 «جاهمون میام دارم»

 

 

 کش شبیه کرد؟یم برخورد نزدیک از طورچه باید حاال

ی انگار نبوسیده؟ را اش معشوقه که   نیفتاده؟ اتفاف 

 آن از که گفتیم او به و خودش کنار نشاندشیم یا

 دیده؟ را هایشبوسه خواب هاشب تمام حال به تا موقع،

 ...باشد نیفتاده اتفاق واقعا ترسیدیم گایه

 

 «بیا باشه،»
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کیم .کرد مرتب تنش در را لباسش و شد بلند جا از

  .بود شده دستپاچه

 .کرد نگاه خودش به و رفت آینه جلوی

 

 چه دانستنیم اما نیست خوب موهایش مدل کرد حس

 .کند کارشان

 

ی  :پرسید خنده با پایید، یم را حرکاتش که مرتض 

 

 بیاد؟ قراره لوا چیه؟ _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۳۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  کرد اخم داشت؟ خنده لوا آمدن کجای

 

 !آره _

 

 .جوریهمت  ی خوبه وموهات کن ول  _

 

ی نزدیک و شد جدا تردید با  .رفت مرتض 

 .کرد اشاره خودش به

 

 خوبم؟ _

 

 خودتو .شدی معروف االن تازه .همیشه مثل بابا، آره_

ی کم دست  !نگی 

 

ی با   .رفت غره چشم راستت  ی اما بود گفته شوچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 رسه،یم راه از صنفیا،هم از هرگ .ندارم حوصله کن، ول_

ی یه  .پرونهیم چی  

 

 .شونهحسودی از کن باور_

ییم احتشام، همت  ی  و داره سایت و پیج ساله چند دوب 

ی  اومده زورشون نیست؟ هم ما رب  ع فالووراش و مشی 

فت رسی    ع  !کردیم پیرسر

 

 .نداشت را کار درباره کردن صحبت یحوصله و حال

 

اف از بعد مرحله _ ؟ چیه احساسات  به کردن اعی   مرتض 

 

 عوض بحث بارهیک .کرد نگاهش سکوت در لحظه چند 

 .بود شده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی باید _  .چیه نظرش اون ببین 

 

ی کالفه  .کشید ریشش ته به دسن 

 

 داره؟ دوستم که بیاره زبون به باید حتما ...راضیه گمونم _

 

 .بود حدس قابل لوا، رضایت

 

یهمه رفته پیش خوب خب، ویل ...کنم فکر _   .چ 

ی رسهنیم نظر به  .باشه الزم نگراب 

 

ی دونمنیم االن _  ...شدم گیج کنم، کارچ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۳۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی ی فرد مرتض  ی مسائل در مشورت برای مناسن   نبود عشف 

ی یتجربه که چرا  حال این با .نداشت ماجراها این از خوب 

 :گفت

 

ی .باش خودت نظرم به _ ی همیشه که همین   همت  ی !هسن 

 چرا .بشت  ی ترصمییم بذار .بشه جذب بهت تا شده باعث

؟ اینقدر  نگراب 

 

ی با دانستنیم  نهایت در هم شاید .کند چه هایشنگراب 

 .دیدنیم لوا الیق را خودش

 

 بفهمن شخانواده اگه .باشم کرده خودخوایه ترسمیم  _

 ...کت  ی یم اذیتش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ن تصمیم براش دهنیم اجازه لوا  _  که واخالقش .بگی 

 !شنایسیم دیگه

 

 .میفته دردرس تو من خاطر به اما آره _

 

 چند مردم فهمن؟یم شخانواده حتما گفته گ حاال _

 .برننیم بو اصال هاخانواده شنیم رفیق سال

 

ی خوامنیم ایرابطه همچت  ی من _ ییم که تو .مرتض   ...دوب 

 .پیشش برم دزدگ

نیم رو هابودن نیمه و نصفه این ...ببینه ومن بیاد یواشیک

 .خوام

ی .باشه خودم مال خوامیم ، این به دنیا کل از یعن 
 
 بزرگ

 من برای نیست قرار هم نفر یه سال، یس به نزدیک بعد

 باشه؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ی و داد تکان رسی مرتض   را دستمال و کنندهپاک اسی 

 .بیفتد هاشیشه جان به تا برداشت

 

 ...کنه کمکتون خودش خدا _

 

 هم بعدش ساعت نیم تا بینشان و نگفتند هیچ دیگر

 .بود برقرار سکوت

 

 کرد؟یم شانکمک واقعا خدا کرد فکر خود با راستت  ی 

ی امید  را او داشت، وجود هم خدا اگر و نداشت چنداب 

ی
 
 .بود کرده فراموش حتما

ی داشت  ی برای
 

 ...جنگیدیم تنه یک باید لوا همیشیک

 

 سالم _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۶۳۶پارت#

 

 

 کرد؟یم چه آنجا .کرد نگاه لوا به تعجب با

ی  .داد را جوابش زودتر مرتض 

 

 .اومدی خوش .جان لوا سالم _

 

 .شد داخل و زد لبخند 

 

ی خسته ممنونم، _  .نبایسر

 

  .زد چشمک و چرخاند رس راستت  ی سمت به 

 .آمد کش هایشلب ناخودآگاه
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 .سالم _

 

ی ایستاد، مقابلش که لوا ی و کمکم مرتض 
ا
 از نامحسوس مثل

ون هاشیشه کردن پاک حت  ی بوتیک  کهاین برای .رفت بی 

 :گفت برسد، نظر به طبییع چی  یهمه

 

 .میندازنش لک در، به زننیم دست یه ...بابا ای _

 

 :پرسید راستت  ی به رو و زد لبخند

 

؟ _ ی خسته هم تو خوب    .نبایسر

 

 

 نشود؟ خوب حالش و باشد کنارش لوا شدیم مگر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .صندیل روی بشت  ی .نیستم خسته ممنون، _

 

ی ینشانه به لوا  .داد تکان رس نف 

 

 .طوریهمت  ی خوبه_

 

 .بکشد پیش را تولد موضوع چطور دانستنیم

 

 شلوغه؟ رست روزا این_

 

  چطور؟_

 

 .بگوید را اشخواسته زودی همان به خواستنیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ...گمیم جوریهمت  ی _  دیگه؟ فرهاده تولد فهمیدی راسن 

ی ندارم؛ لباس  شه؟یم پیدا اینجا چی  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۳۷پارت#

 

 

 خوشت ببت  ی .کن نگاه خودت برو داری، دوست اگه_

ی از میاد  .چی  

 

 .رفت زنانه هایلباس مدل سمت لوا،

 

 .باشه _

 

اهن انواع دقیقه چند  کرد رو و زیر را کوتاه و بلند هایپی 

ها به هم نگایه و  .انداخت شومی  
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی یه _ ؟نیم ناراحت بگم چی    یسر

 

ی 
 
 .بود ریخته هم به را مغازه نصف تقریبا

 

 .بگو نه، _

 

 .خزن خییل تونزنانه هایلباس

 

 .نبودند بد گفت،یم لوا که هم قدرآن .گرفت اشخنده

 

ها از ییک ناچار به اهن یک و شومی    کرد انتخاب را بلند پی 

 .گذاشت خود جلوی و

 

 میاد؟ بهم کدومشون نظرت به _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 تصور هاآن با را لوا کرد سیع و کرد نگاهش لحظه چند 

 .کند

 

  کنم؟ پرو برم _

 

 .آمدیم او به چی  یهمه که بود زیبا قدرآن

 

 .نه _

 

 .داشت تردید حرفش گفت  ی برای و رفت کنارش

 

 بگردم؟ دیگه جای برم که اینه منظورت_

 

ی   :گفت تردید با و کشید ریشش ته به دسن 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی لباسا این .نه _   .میان تو به ایدیگه هرکس از بیشی 

 

 هایصحبت این به هنوز .خندید ذوق و شوق رس از لوا

 حس اما بود نکرده عادت راستت  ی رصی    ح و عاشقانه

ی ذوق و آرامش ی کردیم عجین  ی حن  یوقت آن از بیشی   هاب 

 ...کردیم نوازشش مادرش که

 

ییم نگاه آدم به جوری یه _ ،یم حرف و کن   ندونه هرگ زب 

ی ترینخوشگل انگار    !دنیام دخی 

 

ی  که بود نگذشته اشجمله شدن تمام از هم ایثانیه حن 

 :داد جواب راستت  ی

 

ی _   !هسن 
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ه هم چشمان به چندلحظه  .شدند خی 

 

ی ترینخوشگل تو _ ی دخی   و بینمیم دیدم، من که هسن 

 !دید خواهم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۳۸پارت#

 

 .بود آمده بند زبانش .کرد یم نگاهش تنها لوا

 

 !کنم کمکت تونم یم کنم فکر من ...لباس بابت_

 

ون خوشایند یخلسه از  .آمد بی 

 

 طور؟چه_
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 !خریدم لباس یه برات .پیشه سال چند منظورم ...قبال_

 

 :پرسید گیج

 من؟ برای_

 

 .کند تعریف را ماجرا تا کشیدیم خجالت کیم راستت  ی

 

 و ذهن تو خب ویل نبودیم هم با موقع اون دونمیم .آره_

ی یه که کردمیم تصور خودم، خیال  با تا آدیم پیش موقعین 

  ...ببینم لباس این با رو تو داشتم دوست .باشیم هم

ی هیچ خب ویل خریدمش  به روز منم .نیوفتاد بینمون اتفاف 

 کشیدی، پیش رو لباس بحث که االن .شدم ناامیدتر روز

 .افتاد یادم

 

ی_  ...سال همه این واقعا ...تو یعن 
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 هم باز اما داشته عالقه او به قبل از بود گفته راستت  ی

 .بود شده شوکه

 

ی از من گم؟یم الیک کردی فکر_ یم رو تو آد،یم یادم وقن 

 .لوا خواستم

ی همه با شدیم حسودیم  و مهربون همه با !من جز خوب 

،یم بودی، برخوردخوش  از وقتا یه ...خندیدییم گفن 

ی .کردمیم نگاهت دور  تمنا وجودم همه خندیدی،یم وقن 

 ویل ...بشم دوستت بزنم، حرف باهات جلو، برم کرد یم

 رسیدنیم نظر به آخه گرفتم یم وخودم جلوی زور به

ی داشته من با نزدییک به ایعالقه  .بایسر

 

ی با و گزید لب لوا
 
مندگ  :گفت رسر

 

 خودشون از بیخودی بابام و مامان ...ترسیدمیم آره،_

 .تو یدرباره آوردنیم در وغریب عجیب هایفرضیه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۳۹پارت#

 

 

 

ی در _  .رو تو شناخت  ینیم هم اونا خود که صورب 

 

ون را نفسش راستت  ی ی به و داد بی   :گفت شوچ 

 

 سه، از .هست هیکلت به حواست همیشه تو خوبه باز_

 تکون هیکلت خریدم، رو لباسه اون که پیش سال چهار

 .الغر نه شدی چاق نه .نخورده

 

 .خندید و انداخت غبغب به بادی لوا

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ییم_  ازم پدری چه وزنم، داشت  ی نگه ثابت همت  ی واسه دوب 

ی اومده؟ در
 
ی استعداد که ما یخانواده  خصوصا  هم چاف 

 .داریم

 

ی راستت  ی  بیاری در حرص لحن با و انداخت باال ابروب 

 :گفت

 

 هر که خوبا ژن اون از .رفتم مادرم یخانواده به من_

 .شننیم چاق خورن،یم هم چقدر

 

 جان کم قدرآن اما زد اشسینه روی مشت با حرص از لوا

ی که بود  .گرفت  قلقلکش بیشی 

 

 !آدیم در اشکم درد از االن .توروخدا نزن_
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؟ یم مسخره_  کن 

 

 .گرفت را دستش خنده با راستت  ی

 

ی شاید بریم؟_
ا
 منه یسلیقه هرحال به .نیاد خوشت اصل

ی تو و
ا
  .ندیدیش اصل

 داشته فرصت نپسندیدی، اگه بنداز بهش نگایه یه بیا

ی  .بخری ییک بایسر

 

ی یسلیقه راستت  ی  خوشش که زدیم حدس و داشت خوب 

ی حال، این با بیاید نیم ذوقش توی هم پسندیدنیم اگر حن 

ی و زد
 
 !کردیم تن را لباس همان قطعا

 

 .بریم باشه،_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۶۴۰پارت#

 

 

 مبل، روی لوا و بودند راستت  ی ی خانه بعد، ساعت نیم

 :گفت بلند اتاق، داخل از راستت  ی .بود نشسته منتظر

 

 پیدا جا این تنها رو تو و من دیگه بار یه آرتا کنم فکر_

 !کنهیم موکله کنه،

 

ی .خندید لوا
 
 بار هر نداشتند شانس کردن خلوت در واقعا

 .شدیم پیدایش آرتا

 

 جدید، فالورای شلوغه رسش گفت زدم زنگ بهش نه،_

ی هم حضوری خریدای روی   .گذاشت  ی تاثی 

ی که خیلیاشون  .کت  ییم خرید رنیم حضوری ان،تهراب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .ببند وچشمات ...خب .شده ترشلوغ یکم یشعبه .آره_

 .آمیم دارم

 

 زیادی شور .بست هیجان با را چشمانش لبخند با لوا

ی نه .داشت
 
  .لباس یک برای رصفا

ی قدرآن کش، دید از کهاین برای سال که بوده خواستن 

ی او به حسش ها ی و بیشی   !شده بیشی 

ی راستت  ی کهاین برای  .داشته ذهن در را او هم سفر در حن 

ی در ی زمان آن در او که صورب   او به ایدقیقه برای حن 

 .بود بامعنا بسیار و باارزش برایش لباس این !کردهنیم فکر

 

ییم االن_ ی باز توب   !کن 

 

اهن مات و کرد باز را چشمانش رسعت به  بلند پی 

ی .شد مقابلش  :گفت دستپاچه راستت  ی نزد، که حرف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هنوز موقع، اون راستش .باشه ساده شاید دونمیم_

 وهمت  ی دیگه .بود تنگ دستم کمیه بود نگرفته کارمون

 ...نیومده خوشت اگه .بخرم تونستم

 

 .شد بلند جا از و پرید حرفش میان

 

 !قشنگه خییل_

 

 .شده اشک از خیس چشماش که نبود متوجه هم خودش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۴۱پارت#

 

اهن و رفت راستت  ی سمت  رنگ .گرفت دستش از را پی 

ی اولت  ی قرمزش  .کرد جلب را توجهش که بود چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چنت  ی پوشیدن جسارت حال به تا لوا و بود رسخ کامال

ی
 

 .نداشت جمع در را رنیک

 

ی از ی خاطر به آوردیم خاطر به وقن   مادرش بودنش، دخی 

ی بود خواسته او از
 

ی که کند استفاده رنیک  به را هانگاه کمی 

 .بکشد خود سمت

 

 و رب  ع سه آستت  ی و بود شده دوخته دقت و ظرافت با

اهن بلندی  شدیم باعث آمد،یم زانوانش پایت  ی تا که پی 

ی ی به و نباشد معذب فرهاد وجود با حن   .کند تن راحن 

 !بود کرده را جایشهمه فکر راستت  ی

 

  اومده؟ خوشت واقعا _

 

 .بفهمد را حقیقت تا لوا چشمان به بود زده زل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شمنیم ناراحت من باشه؟ نکن، تعارف _

 

 ...قشنگه مدلش خییل .قشنگه خییل .کنمنیم تعارف _

  ...جالبه چه طرحش

 فکر .خوبه خییل من اندام برای تره،تنگ کمرش دور بیت  ی

 .وایسه خوب خییل تنم رو کنم

 

؟ شکیل چه ببینم بپوشیش االن میشه _   میشر

 

 داشته سوپرایز یه هم تو که فرداپس همون بذار !نه _

ی  .دیگه بایسر

 

ی راستت  ی  :کرد غرولند ناراض 

 

  ...موقع اون تا آخه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  .خورد را حرفش پیچاند، گردنش دور دست که لوا

 

 قرار .کردی خوشحالم خییل !عزیزم ممنونم ...ممنونم _

ی بود ی کنم وانمود نیست خوشگلم اگه حن   نخوره تا امراض 

ه این ویل ذوقت تو  جدیدی جسارت یه پوشیدنش .محرسر

ی این .میده بهم
 
ی از که کاریه دقیقا  شدم، آشنا باهات وقن 

 .دمیم انجامش دارم و گرفتم یاد

 !داشت  ی جسارت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۴۲پارت#

 

ی «عزیزم » یکلمه روی هنوز راستت  ی  .بود کرده گی 

 توانست،یم اگر ...دیگر بود شنیده درست بود؟ لوا عزیز

 قسمت این کردیم کاری داشت، ماوراءالطبیعه قدرت اگر

دل صدای همان با لوا و بگذارند تکرار روی را زمان از
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کلمه این ...عزیزم ممنونم ...عزیزم بگوید مدام نشینش

 که دیگری یعاشقانه بیت و مرصع صد از برایش کوتاه

ی بود، خوانده شاملو و فروغ شعر هایکتاب تمام در  بیشی 

 .داشت ارزش

 از کیم توانستیم کاش .شود منفجر درون از مانده کم

 .دهد توضیح لوا برای را حالش

 

  شده؟ رسخ چرا صورتت _

 

ی اما نیاورد خودش روی به یم نفس تریرسی    ع ریتم با حن 

 .کردیم آرام را خودش باید .کشید

 

ی _  ...نیست چی  

 

 .انداخت باال شانه حال این با نشد متقاعد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ...حاال کن ولش _   تولد؟ آینیم راسن 

 

 دیگری هرموضوع یا تولد یدرباره نداشت دوست

 .بگوید او با رویاهایش از خواستیم دلش .کنند صحبت

ی که بگوید یم کاش .شده خسته کردن کار از شدیم مدب 

د را دستش شد د و بگی  ی .سفر بی   را ایران کل باهم دوتاب 

ی نه؟ شد،یم قشنگ .بگردند
 
ی حتما یم خوش حساب 

  ...گذشت

 

ون محکم را نفسش  .داد بی 

 

ی تو آره، _ ؟ خی   داشن 

 

 بیای؟ خواینیم چرا .بودم جاهمون خودم اوهوم، _

ییم پیدا جدید دوست ...که خوبه  تو از فرهاد .کن 

 .شده عوض تدرباره کیل هم شمیم دید .اومده خوشش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .نداشت خاض دلیل .کرد کج کیم را رسش

 ازم که همت  ی خوامنیم رفیق ...شدم پشیمون کنم فکر _

سن یا نیاد بدشون   ...کافیه نی 

 

  نیست؟ حیف چرا؟ _

 

 ...ندارم تولد حوصله _

 

 :گفت مظلومانه و گرفت را راستت  ی دست لوا

 

 ...ها گذرهیم خوش بهمون بیا، من خاطر به _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۴۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کند مقاومت نتوانست

ون محکم را نفسش  :گفت و داد بی 

 

 !نکن نگام جوریاین باشه، _

 

 .آورد زبان به بلند را افکارش و خندید لوا

 

 .باشیم هم تو لباس فکر به باید پس خب _

 

ی  .انداخت باال شانه تفاوتب 

 

ی _ ی یه ...خیالب   .دیگه کنمیم پیدا چی  

 

 :گفت شیطنت با و داد باال را ابرویش تاییک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 شهنیم باشه، ست باهام لباسش باید من همراهِی ...نچ _

ی که   !بپوشه رسید دستش هرچی  

 

 .شد لوا منظور متوجه تا کشید طول چندلحظه

 

  همراه؟ _

 

ی شمیم شدم، متوجه که جوریاون ...اوهوم _  بیشی 

ی  کردن ازدواج بعضیاشون .زوجن کرده، دعوت که کساب 

 هم زوج دوتا ییک، بینشون کنم فکر .نامزدن هم بعضیا و

 .دوست  ی ما مثل که هست

، خودم همراه باید کردم، راضیت من که حاال نیم بایسر

 ...هردومون باشیم تنها که شه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی همت  ی به شدنیم باورش .بود قشنگ هم تصورش
 
 سادگ

  .پیوستیم تحقق به آرزوهایش از ییک

 :پرسید شود، مطمت  ی اینکه برای

 

ی _ ی بریم، زوج اگه یعن   کنیم؟یم کار چ 

 

 .کرد تعریف زدههیجان لوا

 

 کنار جا،اون ریمیم هم با .گذرهیم خوش بهمون خییل _

 .شینیمیم هم

 .خوریمیم غذا هم کنار رقصیم،یم هم با

ی ک تونهیم هم کادومون حن   داری؟ دوست !باشه مشی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۴۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 بود؟ سوایل چه دیگر این .داشت دوست که بود معلوم

ی ی چنت  ی هاسال ناسالمن   پشت هربار و خواسته را چی  

 !پردازشخیال ذهن به بود خوابانده دست

 

 :پرسید تردید با

 

؟ ویل دارم که من _  پیش برات مشکیل ...تو آخه مطمئن 

 نمیاد؟

 

 .رسیدیم ذهنش به بدتری احتمال لحظه هر

 

، هرحال به جااون _ ی فامییل آشناب   .هست چی  

ی با که برسه بقیه گوش به اگه  ...من 
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ی خواست خاطر به رصفا خواستنیم دلش  اش،قلن 

 .بیاید پیش لوا برای دردرسی و مشکل

 

ه ایگوشه به چندلحظه لوا  و شد خی 

 راستت  ی .کرد فکر خواست،یم که چهآن به دیگر باریک 

ی چندان صحبتش و خواسته شاید گفتیم درست  منطف 

ی چه اما نبود   داشت؟ اهمین 

ی به که بود راستت  ی حق  به .باشد هایشانجمع در راحن 

 و سنهم هایجوان با و شود دعوت هادورهیم و تولد

 .بخندد و بگوید سالش

ی خواست،یم که چهآن اما
 
 .نبود راستت  ی خاطر به رصفا

ی اشتیاق  .باشد داشته را اشهمرایه تا داشت عجین 

 دور دست و برود راه جمع در کنارش داشت دوست

 .بیاندازد بازوانش

 پرعشق و عجیب هاینگاه و برقصد او با داشت دوست

 .کند حس خود روی هم باز را شورش و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ه تحست  ی از پر که زماب  باارزش کردیم حس شد،یم اشخی 

 .دنیاست زن ترین

 تنها نه او، کنار و شدیم برابر چند نفسش به اعتماد

ی دوست یم حس نی  ی را بودن قدرتمند بلکه بودن، داشتن 

 .کرد

 

  ...من _

 

ی تصمیم بعد و کند فکر بود قرار  میان در را اشنهاب 

 .بودند شده نظرهم و صدا یک قلبش و عقل اما بگذارد

 افتاده اتفاق این قبل هامدت از که حاال، نه هم شاید

  !بود

ی کردن فکر به دیگر  .نداشت احتیاچ 

  !دانستیم را تصمیمش

 

؟ تو _  ...نداره ایرادی شدی، پشیمون اگه چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۴۵پارت#

 

 

 :گفت و پرید حرفش میان

 

 ...نه _

 

، خود مثل راست و رک کشیدیم خجالت  حرف راستت  

 .بزند را دلش

 

ی با خییل برام تو راستت  ی _ ی ...ارزیسر
ا
 بهت واین هم قبل

 .گفتم

 که کردی کاری ...وایسادی پشتم کردی، کمکم جاها خییل

 .مدیونم بهت رو اینا یهمه و باشم همیشه از ترقوی
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ی ابریشم پیله تو کرم یه مثل هاسال من  و بودم کرده گی 

ون، بیام کردمنیم جرأت  !کردی مپروانه که بودی تو بی 

ی خوامیم ویل  یا گزاری،سپاس بهت حسم تمام بدوب 

 ...نیست دین احساس

 

ی و هوشیار راستت  ی  :پرسید طاقتب 

 

 زدی زل چرا کن؟ نگاهم لوا داری؟ بهم حش چه پس _

؟ به   زمت  

 

 .بلعید پرصدا را دهانش آب و گزید لب

 .کردیم خیال که بود آن از ترسخت

 .شود ولو زمت  ی روی و کند ضعف بود مانده کم

یم کار دیگری هرزمان از ترپررسعت که اشبیچاره قلب

 .بشنود توانستیم را هایشتپش صدای و کرد
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ی پیشم همیشه خوامیم من _ ی چه ...بایسر  تولد، و مهموب 

ی روز یه چه
ا
 .معمویل کامل

 ...من برای هم تو و باشم مهم همیشه برات خوامیم

 

 .گرفت باال را رسش و گذاشت لوا یچانه زیر دست

ی روز و حال نی  ی خودش  .نداشت او به نسبت بهی 

 

   چرا؟ _

 

 کشنده مکث ایدقیقه از بعد و گذاشت کنار را تردید

 :زد پچ آرایم به هردو، برای

 

 ...دارم دوِست چون _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۶۴۶پارت#

 

 .لرزید راستت  ی

  !بود افتاده اتفاق زلزله اغراق، بدون قلبش درون

 .بود رسیده عروج به روحش و کردنیم حس را جسمش

 

ی همچون  .انداخته راه سیل و افتاده طغیان به که بود دریاب 

 یا و ریخته فرو بهمن شدت به هاکوه از که شدیدی برف

ی همچون شاید  گرفته گر قبل، از بیش هرلحظه، که آتشر

 .کشیدیم زبانه و

 

 پشت را موهایش و خندید کوتاه دید، که را سکوتش لوا

 .زد پس گوشش

 

،یم نگاه جوریاین _   ...خب ترسمیم کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .گذاشت لوا صورت طرف دو را لرزانش دستان راستت  ی

 .شنیده چه بود نکرده باور هنوز انگار

 

ی _ ی باالخره ...گفن   ...گفن 

 

ه و زد پلک آرایم به  راستت  ی حالت خوش هایعسیل یخی 

 .شد

  .داشت دوست را هاچشم آن قدرچه که کرد فکر خود با

 هم شاید رنگشان، خاطر به شاید دانست،نیم را دلیلش

 همه، از ترمهم یا دادیم راستت  ی صورت به که خاض فرم

ی احساس خاطر به  هاآن از همیشه توانستیم که عمیف 

 .بخواند

ه که هرگاه  !دیدیم عشق شد،یم اشخی 

ی هیچ بدون  .دغیل و دوروب 

 از چگونه باشد؟ خوب قدرآن توانستیم کش چطور

  بود؟ مانده مصون ها،بدی تمام
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

_ ،   ...بمون جوریهمت  ی همیشه راستت  

 

 .برم قربونت _

 

 .بست چشم و گرفت آغوشش در سخت

ی احساس لحظه، آن در  .کردیم خوشبخن 

ی یک ی خوشبخن   .نهایتب 

ی یک .نبود توقع پر وقتهیچ
 
ی و آرام زندگ یم دغدغهب 

  ...را لوا البته و خواست

 

ی و موها روی  .بوسید را لوا پیشاب 

 

ییم _  تصورش روز هر ...روز هر بودم؟ منتظر چقدر دوب 

 .کردمیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ...دورت پیچیدم بازوهامو کردم، بغلت کردمیم خیال

 !نباشه خیال یه فقط کاش گفتمیم و دیدمیم امروزو

ی که حاال
 
 اون از بگم تونمیم فقط کردم، شتجربه واقعا

ی  ...ترهقشنگ و ترعجیب خییل بود، ذهنم تو که چی  

، پشیمون داشتنم دوست از ذارمنیم وقتهیچ یم قسم یسر

 !خورم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۴۷پارت#

 

ی را آیناز
 
یم بوتیک سمت به خود با کشان کشان تقریبا

 .نداشت رفت  ی پای خودش که وگرنه بردند

 

،  :کرد غرولند کالفه هسن 

ییم جوریاین چرا _  دارن مردم خدا، به زشته آخه؟ کن 

 .کت  ییم نگاهمون
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .زدیم نفس نفس و بود شده خسته هم خودش

 

ی چه به .بیام خوامنیم چون _  کهاین مثل بگم؟ زبوب 

 اسکولش گذاشتم، رسکارم رو یارو من ...ها نیستید متوجه

  !کردم

 

 .پرید بحث وسط نسیم

 

 اون اومدیم ما بفهمه خوادیم جوریچه داره؟ ربیط چه _

  کرده؟ وصل رادار مگه شون؟شعبه ییک

 شعبه بیای خواینیم وقتاون دیدیش، دیگه پاساژ یه تو

 .نیستا خوب حالت اولشون؟

 

 دوست حال این با و دانستیم را هااین یهمه خودش

 .برود بوتیک آن به نداشت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی .زنهیم شور دلم من _
 
 انگار ...دیگه داره دلییل یه حتما

 .شورنیم رخت دلم تو دارن

 .دارم بدی خییل حس

 

ی دوستانش،  .گرفتند پیش را بوتیک راه دوباره توجهب 

 

ییم تلقت  ی خودت به بس از _  هیچ نیست قرار وگرنه کن 

 .بیفته بدی اتفاق

 تا من ویل شده پر اینستا کل تو خوشگله، خییل لباساشون

 .بندازیم نگاه یه بیا .بخرم تونمنیم نکنم، تن حضوری

 

 .نداشت دیگری یچاره

 .شد دوستانش همراه و کشید آیه

 وجدانعذاب خاطر به تنها بدش، حس کرد آرزو دل در

 .باشد ترس و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۴۸پارت#

 

 راحت خیال با دوستانش و رفتیم پیش خوب چی  یهمه

 .بودند خرید حال در

 

، ی به ابرو و چشم با هسن   .خندید ریز و کرد اشاره مرتض 

 .بود آمده خوشش او از انگار

 .رفت جلو و گرفت را اشخنده جلوی

 

ی  شانجواب حوصله با و بود انداخته پایت  ی را رسش مرتض 

 .دادیم را

ی  :زد پچ آرام هسن 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

  !پرسام اینجور عاشق من وای _

 

  ...که عادیه پرسی؟ چجور _

 

ی برریس دیگر بار تا انداخت فروشنده به نگایهنیم هسن 

 .کند اش

 

 و پر به بزنه زل نیست هی  ی .ببت  ی رو رفتارش ویل آره _

ا پاچه ، آقاست، .دخی    !اوف رسسنگت  

 

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ

 

ی _ ،یم کراش ییک رو روز هر که توهم خیالب  ی زب  یم هرچ 

 .بریم زود بخر خوای

 

 :پرسید دوستش دو به رو نسیم
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

هنه این هابچه _   بخریم؟ ست نیست قشنگ پی 

 

ی به دست با و  .کرد اشاره سمن 

 

 استفاده ازش هم مانتو عنوان به میشه بلنده تقریبا _

ی یا .کنیم  به کاربردیه کال .خونه تو میاد مهمون که وقتاب 

 .نظرم

 

 نگاه را قیمتش و رفت جلو .بود آمده خوشش هم آیناز

بریم خریدش پس از اما بود انتظارش از ترگران کیم .کرد

 .آمد

 

 !من برای مشکیش-قرمز _

 

 :گفت هم نسیم
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .من هم مشکیش -سفید _

 

ی  :زد غر هسن 

  !خوامنیم سی  ی من زرنگا؟ بردین رو قشنگا رنگ _

  ندارید؟ دیگه مشیک سفید یه آقا

 

ی  :داد جواب تردید با مرتض 

 

ی شعبه این تو دیگه نکنم فکر واال _  باشه، مونده چی  

ی  .همینه هست هرچ 

 بیارن برامون زدم زنگ شعبه اون از نباشید نگران ویل

 .برسن باید االن دیگه

 

 :گفت ترس با و شد گرد آیناز چشمان
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟ _   !بریم بیاید ...وای چ 

 

ی که ایفروشنده با مانده کم همت  ی
 
 تشنه خونش به حتما

  !شود مواجه بود،

ی ی چنت  ی نداشتند توقع هم نسیم و هسن   و بشنوند چی  

 .خوردند جا

 

 .زد ایرسفهتک نسیم

 

ی .بزنیم دوری یه ریمیم گرفتیم، وقتتونم ببخشید _
 
 باز بعدا

  ...شیمیم مزاحمتون

 

ی  :کرد زمرمه تعجب با مرتض 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ویل کنمیم خواهش _  دارید؟ عجله قدراین آخه؟ شد چ 

 .ایناهاش !آها

 !آرتا سالم .رسید

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۴۹پارت#

 

 

ی با همراه آرتا  بود، زیادی هایلباس حاوی که بزرگ کارتن 

 .بود شده دیدش از مانع کارتن، بلند ارتفاع .شد وارد

 

ی  را نفسش .گرفت دستش از را آن و رفت کمکش به یحن 

ون راحت خیال با توانست باالخره  .بدهد بی 

 ...المصب بود سنگت  ی چقدر سالم،_
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 آرتا که حاال .داد نشان را در و کرد اشاره آیناز به نسیم

آن از توجه جلب بدون توانستندیم شاید نبود، متوجهشان

 .بروند جا

 

ی  این داخل پا بود کرده ارصار قدرآن که این از هسن 

 .بود شده پشیمان بگذارید، بوتیک

 

ی  .کند تفکیک ازهم را هالباس تا کرد باز را کارتن مرتض 

، خسته_  همینا؟ فقط یا هست هم باز نبایسر

 

 .موند ماشت  ی تو اون .ترهسبک ویل هست دیگه کارتن یه_

 کنه؟یم  چیکار داره راستت  ی پس .ها ندارم ایدیگه چی  ی اما

 رسه؟یم جدید بار گ

 

،  :گفت و کرد دراز دست یحن 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 .آرمیم خودم بده و سوئیچ داداش، آرتا_

 

 سمت به را آن .برداشت را سوئیچ و کرد جیب در دست

ی ی به چشمش لحظه، همان اما گرفت یحن   خورد دخی 

 .بود آشنا برایش بسیار اشچهره که

ی داشتند قصد دوستانش همراه ون مغازه از رسوصداب   بی 

 !بود شده دیر اما روند

 

 !وایسا_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۵۰پارت#

 

 .زد خشکش جایش رس آرتا صدای شنیدن محض به آیناز

 از ییک داد احتمال ابتدا .بود نیاورده جا به هنوز آرتا

ی  .باشد نی  ی خودش هایمشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  :گفت مرتض 

 

 خرید تونیدیم  .رسید مشکیش-سفید خواید؟نیم خانم_

 .کنید

 

ی  :داد جواب دستپاچه هسن 

 

ه ما؟_  ...چی  

 

 کنجکاوی با و بود کرده ریز دقت رس از را چشمانش آرتا

ی دو .کرد یم نگاهشان  .بود ندیده حال به تا را دیگه دخی 

ی اما داشت اطمینان بابت این از  را رسش که دیگر دخی 

ی هرلحظه بود، انداخته پایت  ی  .آمدیم آشنا چشمش به بیشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 همان .رسید ذهنش به خاطرات، از ایجرقه ناگهان

ی  دروغ به که کش همان کرد؟ اشمسخره که نبود دخی 

 ناهار به دلسوزی با او و داشت رسطان پدرش بود گفته

 !بود خودش  داد؟ پس را پولش و کرد دعوتش

 

 به لحظه، چند یط در فکری، حالت از آرتا یچهره

ی  .آمد در عصن 

 

ه همون تو_ یدخی   !اب 

 

 نسیم .زدیم تند قلبش و شده گرد ترس از آیناز چشمان

 روز و حال خودش که حایل در کشید را آیناز دست

ی  :گفت نداشت، او به نسبت بهی 

 

ی_ ه اون .نخی   !بریم ....نیست دخی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 را راهشان و شد مانع آرتا که بودند نداشته بر قدیم هنوز

 .کرد سد

 

 !ببینم وایسا_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۵۱پارت#

 

ی ی و یحن  ی به رسدرگم و تعجب با مرتض   نگاه آرتا و هامشی 

 .شده چه شدندنیم متوجه و کردندیم

 

ت خوب_ ی خود آره !انداختم گی   ! شیادب 

 

  .بیفتد پس بود مانده کم آیناز
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ی  :پرسید کنجکاو مرتض 

 

ی_  آرتا؟ شده چ 

 

 :داد جواب پرحرص و بلند صدای با

 

ه این_   !ایحرفه دروغگوی یه !برداره کاله جوجه یه دخی 

 

 .چرخید سمتش دوباره

 

ی موشتله تو افتادی صاف که بینمیم_  با !جون دخی 

ی خودت  جا؟این اومدی کردی فکر چ 

ی این بیام حاال گذاشتم، کارشون رس خوب شعبه اون گفن 

ا این از !دیگه نه کنم؟ امتحان هم رو جا  .نیست خی 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی مگه_  کرده؟ کارچ 

 

ی با و آمد حرف به نسیم  یا واقیع نبود معلوم که مظلومین 

ی
 

 :گفت بود، ساختیک

 

 جون به شده سوتفاهم .نیست جوری این خدا به آقا_

ی آیناز ...مامانم
ا
ی اصل  یه بار،یه حاال .نیست بدی دخی 

ی ؟ دل به کینه چرا شما کرد، شیطنن   گرفن 

ه پس وپولش جورییه خواستیم فقط بیچاره  .بگی 

 ...بیاره دست به رو شما ترحم شد مجبور

 

ی !پرواید خییل_ ی اینا به مرتض   اصال .نفروش هیچ 

ی کن، چک کیفاشونم ده چی    !باشن نی 

 

اضشان صدای سه، هر  .شد بلند اعی 
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 دزد اما شدند دروغ به مجبور و کردند شیطنت کیم شاید

 !نبودند

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۵۲پارت#

 

 

ی_ ی یعن  اهن خواستیمیم ما ...بکشید خجالت آقا؟ چ   پی 

 .بخریم

 و بحث ترسیدیم هم ما آیدیم دارید شما گفت همکارتون

 .نشده دردرس تا بریم زودتر گفتیم شه، دعوا

 

ی  .کرد تایید را دوستش صحبت هم هسن 

 

 سیاهیش رو تهش ویل بگردید، بیایید کنیدنیم باور اگه_

  .واستون مونهیم
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی از اما آیناز  اشچهره و آمده بند زبانش خجالت و ناراحن 

 جا آن پا خواستنیم که ترسیدیم همت  ی از .بود شده رسخ

حرف به کش و زندیم شور دلش گفت قدرچه .بگذارد

ی هایش   ....افسوس ...نداد اهمین 

 

  دوستانش که خودش، گریبان تنها نه بود، کرده که کاری

 .بود شده متهم هاآن یهمه و بود گرفته هم را

 

ی  .کرد نگاه آرتا به سوایل یحن 

یدزد واقعا .کند کارچه دانستنیم  در به که بودند هاب 

یم چشم هرچه اما کرد؟یم اشتباه آرتا یا اند؟زده حاشا

ی سه آن توانستنیم دوخت،  .ببیند سارقان شبیه را دخی 

 

 :گفت آرام آرتا

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !نشه پیداتون دیگه ویل برید .کن ولشون_

 

ی  کردند یم غرولند لب زیر که حایل در نسیم و هسن 

ون  .بود مانده جایش رس هنوز آیناز اما رفتند بی 

 

یسگرمه با  :پرسید درهم هاب 

 

 ری؟نیم چرا_

 

 :گفت مردد و کرد تر زبان با هایشلب

 

 !نباشید؟ ناراحت ازم شه یم_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۵۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ه آیناز به چندلحظه ی این رس در چه .ماند خی  یم دخی 

 ...فهمیدنیم گذشت؟

 

 مهمه؟ واست_

 

 به کردم، بدی کار من .گفتمنیم اصال نبود، اگه بله،_

 که هرکاری ویل .داشتم هم وجدان عذاب بعدش خدا

 .بود خودم پول برگردوندن برای کردم،

 و لباس .نیستم دزد من ویل گفتم دروغ بهتون درسته

 .خواستمیم وپولم فقط .بودم داده پس بهتون

 

ی داشت قصد آرتا  .نداد اجازه آیناز اما بزند حرف 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پس رو شده فروخته جنس .فروشگاهتونه قانون دونمیم_

یننیم ی و گی 
ا
یهمه کل ی چ   ...ویل بود خودم تقصی 

 

؟ ویل_  الزمش و بود مهم برات پولت قدراین اگه چ 

،  دروغ زور ی به که این نه خریدیشیم نباید اصال داشن 

ی پس وپولت   !که بگی 

ی بعدم
ا
 اون به زدی چرا وخودت .نیست پولش بحث اصل

 بهم کردی، فرض احمق ومن که اینه من مشکل راه؟

ی با و رییم راه صاف صاف، بعدم !خندیدی  آییم پرروب 

؟یم خرید شعبه ییک اون  !کن 

 

 !ببخشید_

 

ی چنت  ی صحبتش میان نداشت توقع  ایلحظه .بشنود چی  

  .شنیده اشتباه شاید که کرد شک
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EXCHANGE GROUP اکری از 

؟_  چ 

 

 ...بود زشت ،کارم خوامیم معذرت_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۵۴پارت#

 

ی سکوت در لحظه چند  همت  ی عرض در شد سی 

 کردیم حس و بود شده عوض آرتا احساسات چندثانیه،

ی دیگر که  .نیست عصباب 

 

 یافته ترمیم کوچک عذرخوایه همت  ی با اششکسته غرور 

 .بود

نیم نظر به بعید .بود هم مشکوک او به چنانهم البته

 وجود اینقشه عذرخوایه، این پشت هم باز رسید

 .باشد نداشته
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی    گوشه از را کوچک صندیل چند مرتض 

 :گفت و آورد بوتیک

 

 .ندارید ایعجله اگه بنشینید بفرمایید _

 

ی    .بودند بازگشته حاال هم نسیم و هسن 

 

ی نفهمیدم درست که من_  مشکل اینکه مثل ویل شد، چ 

 .شده حل

 

 .کرد بود، ساکت همچنان که آرتا روبه

 

 نه؟ مگه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت آرام و داد تکان رسی آرتا 

 

 .بشینید آره، _

 

ی  :پرسید بالتکلیف یحن 

 

یم خانوما این یا بقیه کنار بذارم رو مشیک سفید این _

 خوان؟

 

ی ی سمت و شد بلند جا از هسن   .رفت یحن 

 

 کنم؟ پرو نداره ایرادی خواستم،یم من _

 

 .چپ دست .ستمغازه ته پرو اتاق داره؟ اشکایل چه نه_ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .ممنون .دیدم بله،_

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۵۵پارت#

 

 

ی رس پشت هم نسیم  .افتاد راه هسن 

 

 

ی _
 
 .کنم پرو منم بدید؛ هم رو ییک اون لطفا

 

 که حایل در همچنان خودش اما شدن دور دوستانش

 .کردیم بازی دستش انگشتان با بود انداخته پایت  ی را رسش

 

 خوای؟نیم تو_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کرد نگاه آرتا به سوایل و گرفت باال را رسش

 

 .رفت  ی دوستات _

 

 .کرد رها را دستش

 

 ...آها _

 

 و بود داده دست از را ذوقش .نداشت را دماغش و دل

ی که حاال  .بخرد را آن نداشت دلییل کرد،یم فکر بیشی 

 .آمدنیم مهمان برایشان وقتهیچ

 

 .شدم پشیمون راستش نه، _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی شاید
 

 این با ارتباط برقراری برای تمایلش اما بود دیوانیک

ی  .بود بازگشته  دخی 

 کند، جدا تنش از را رسش خواستنیم تنها نه دیگر حاال

 .دهد کش را بحثشان تا گشتیم ایبهانه دنبال بلکه

 

ی بت  ی نیومد؟ خوشت چرا؟_  ترشقشنگ آوردم، که لباساب 

 .هست هم

ی  .بده رو یاسیه لباس اون یحن 

 

اهن بعد لحظه چند  .گرفت قرار مقابلش مجلش یایس پی 

ی دیگر که ییک این اما بود زیبا واقعا
 
نیم دردش به قطعا

 تمام با ارتباطشان بپوشد؟ را آن خواستیم کجا .خورد

کت آن در که عرویس آخرین از و بود قطع فامیل  رسر

 .گذشتیم سایل دو بود، کرده

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۶۵۶پارت#

 

 مسائل .دهد توضیح را موضوع این چطور دانستنیم

ی
 
ی پرس یک برای شدنیم که را خانوادگ

 
 توضیح غریبه تقریبا

 .داد

 

ی _
 
 ...نیست لباس اصال موضوع اما قشنگه، واقعا

 

ی کرد، نگاهش که کنجکاو آرتا  چرا .فرستاد خود به لعنن 

  ندارد؟ ارتبایط شما به گفتنیم راست و رک

 

 .خورهنیم دردم به مجلش لباس کال من _

 

ی هایریخت  ی عشوه یاد کردیم نگاه که آرتا چشمان به تقلن 

 .دزدیدیم چشم خود به خود و افتادیم اش

ی
 
  ...بود بعید او از واقعا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی آدمای اون از _ ی درونگراب    ان؟فراری هاجمع از که هسن 

 

ی .نبود درونگرا ی حن 
ا
یم ارتباط دیگران با راحت خییل معمول

 .گرفت

ی بود مجبور شده، که هم شغلش خاطر به اصال  حساب 

 شاگردان تا برسد نظر به برخورد خوش و بریزد زبان

ی  .شوند جذبش بیشی 

 

ی فقط نه، _
 
 ...نداریم آمد و رفت کش با واقعا

 

 ناخودآگاه شد، نزدیکش و گذاشت کنار را لباس که آرتا

بان  .رفت باال آیناز قلب رص 

 .ایستاد مقابلش کم، یفاصله با

ی شانقدی اختالف
 
 .بود زیاد تقریبا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !نیستم ناراحت ازت دیگه_

 

ی رس از لبخندی
 
 :گفت آرایم به و زد آسودگ

 

 .ممنون _

 

ه آیناز ظریف و کوچک اجزای و گرد صورت به  .ماند خی 

ی یل و کردیم را کار این ناخودآگاه گوب   آن روی کنی 

 .نداشت

ی چه های با فرف   شدت این به که داشت دیگر دخی 

  !دانستنیم بود، شده جلب توجهش

 

یط به _ ، دروغ دیگه که رسر
 

 دی؟یم قول نیک

 

 بعد ثانیه چند اما کند قبول رسعت به داشت قصد آیناز

ی را ذهنش سوایل  .کرد درگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ببینند؟ را یکدیگر بازهم بود قرار مگر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۵۷پارت#

 

 

 :پرسید گیج و زد ایرسفهتک

 

 ببخشید؟ _

 

 .زد لبخند آرتا

 

ی _  نفهمیدی؟ رو چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

دیگه دیدار دونمیم بعید اما گم،نیم دروغ دیگه که من _

  !باشه داشته وجود هم ای

 

 .بود کنندهوسوسه لحنش .انداخت باال ابرو آرتا

 

 !ببینیم؟ رو دیگههم بازم نداری دوست_

 

 این به باید چطور پس دانستنیم پرس این از چی  یهیچ

  داد؟یم پاسخ سوال

 

 ...من _

 

 .نداد او به کردن فکر مجال آرتا

 

ی بیا باهام _  !مهموب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .شنیده اشتباه شاید کرد فکر

؟ _   چ 

 

 .زوجن همه .واقع در تولده _

 

 :داد ادامه ایبامزه لحن با

 

  ...سینگل که منم _

 

 .نخندید اما آیناز

 

ی، نداری رو کش چون _  دی؟یم پیشنهاد من به داری بی 

 

ی با   .انداخت باال شانه و زد نیشخند رسخویسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  آی؟یم _

 

ی مکث با
 
ی نسبتا  :داد جواب طوالب 

 

 پاشم شهنیم که طوریهمت  ی .کنم فکر باید دونم،نیم _

 ...شناسمنیم که جمیع تو برم

 

ی سخت _  .گذرهیم خوش .نگی 

 !نخورمت دمیم قول .که نداره کردن فکر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۵۸پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پرو مگر .آمدندنیم دوستانش چرا کرد فکر خود با آیناز

  برد؟یم زمان چقدر لباس کردن

 

د فاصله آرتا از داشت احتیاج   !بود پررو پرسک .بگی 

کت پیشنهاد او و خندید رویش به دوبار  و تولد در رسر

ی   !دادیم مهماب 

ی کرد؟نیم خفتش که معلوم کجا از  آورد؟نیم رسش بالب 

 برایش بود ممکن نی  ی دیگر ترسناک و عجیب اتفاق هزار

 .بیاید پیش

  شد؟یم همراهش و کردیم اعتماد او به باید چطور

 

 .برگرداند را رویش و کرد صاف را صدایش

 

ی ببینم برم، _   ...کت  ییم کارچ 

 

 .کرد فرار آرتا هاینگاه دست از واقع، در
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !پرس این نبود نرمال

 که کردیم نگاهش طلبکار و ناراحت قدرآن ابتدا، در

 .شد آوار رسش روی عالم هایحس بدترین

 و بود شده رو آن به رو این از خوایه،معذرت یک با اما

 !شود همراهش تا کردیم دعوتش

 

ی ها؟بچه _   اندازتونه؟ شد؟ چ 

 

ی ون پرو اتاق از هسن   .آمد بی 

اهن و داشت تن را خودش لباس  دستانش مابت  ی را پی 

 .بود گرفته

 

  نیومدی؟ چرا تو .اومدیم خییل که من به آره، _

 

 .داد تکان باال به را رسش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .من خوامنیم _

 

  ...وا _

 

ون باالخره هم نسیم ی سوال و آمد بی   .کرد تکرار را هسن 

 

  .بود کرده اخم ناخودآگاه

 اومدمیم باید کردم اشتباه اما .بخرم خواستمنیم آخه _

 ...درآورد بازیپررو پرسه موندم تنها .کنارتون

 

 :پرسیدند همزمان

 

  کدومشون؟ _

 

ون را نفسش و کرد نگاهشان چپ چپ  .داد بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

سید کهاین جای !ومن دوستای خدا رو تو _ ی بی   شده، چ 

  !اومده شعبه اون از که پرسه همت  ی کدومشون؟ گیدیم

ی باهام بیا گهیم .شده پرسخاله زود  !تولد و مهموب 

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۵۹پارت# 

 

 :پرسید هیجان با نسیم

 

ی تو خب _   ری؟نیم دادی؟ جواب چ 

 

ی  .بود مسخره نظرش از هم مورد این در سوال حن 

 

  برم؟ پاشم کجا !نه که معلومه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ینیم مگه خب _
 
  مهمونیه؟ گ

 

؟ بگه دروغ اگه .گفته اون نگفتم، من _ تم اگه چ   یه بی 

؟ کنه، تجاوز بهم و خلوت جای   چ 

 

ی  .کردندیم نگاهش تعجب با نسیم و هسن 

 

  !دیگه باشه محتاط باید آدم چیه؟ _

 

ی  :گفت فکری هسن 

 

 بخوای اگه ...ها باشه بدی پرس آدنیم بهش آخه _

ی همیشه ی منطف  ، رفتار عاقالنه و بایسر نیم وقتهیچ کن 

ی ی باحال و انگی  یهیجان کارای توب    !بکن 

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ی یغرهچشم  .رفت دوستش به غلییط 

 این با دادندیم دستش کار روزی که بود مطمت  ی آخر

 !غریبشان عجیب نظریات

 

 انداخت ومن شماها نسنجیده فکرای همت  ی نکرده، الزم _

اییط همچت  ی تو  .رسر

ی شهمه اصال   !شماست تقصی 

 

 .بودند شده خسته زد، غر مدت این در جانشان به بس از

 

وع باز _   !کردی؟ رسر

 

 .گمیم بازم باشه، الزم _

 .زودتر جااین از بریم بیفتید، راه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۶۰پارت#

 

 به اصال داشت سیع آیناز و خریدند تخفیف با را هالباس

 .نکند نگاه آرتا

ی وجود او اصال انگار که کردیم رفتار نحوی به  خارچ 

 .زد صدایش آرتا خروجشان، از قبل اما نداشت

 

  .بده پیام بهم شد، عوض فردا تا نظرت اگه _

 

ی .شدنیم عوض نظرش   !شدیم نباید یعن 

  برود؟ غریبه پرسی با خواستیم کجا

 آمده خوشش او از دوم، و اول نگاه در که هم هرچقدر

 .بود خطرناک هم باز باشد،

 

 !خدافظ _
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* * * * 

 

 فنجان دو بود، فکر مشغول که نوردخت زمان، همان در

 به آرام هایقدم با و ریخت همرسش و خودش برای چای

 .رفت نشیمن

 

ی  دست با را دردناکش زانوهای و گذاشت می  ی روی را سین 

 .داد ماساژ کیم

 

  !شهنیم پا واسم وقتهیچ دیگه پا این _

 

ی نگاه و و کرد تشکر چای بابت ایرج  همرسش به مهرباب 

 .انداخت

 

ییم کار ازش یه .نمون رسپا زیاد _  .کشر
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ی همت  ی حد در فقط واال، نه _  .پخت  ی غذا وقتا یه و چاب 

ی یادته !کنمیم دق خودم که گوشه یه بشینم شهمه
ا
 قبل

 پختمیم غذا چرخوندم،یم رو بچه تا سه بودم؟ فرز چقدر

 به چشم !کردمیم هم داری مهمون کردم،یم تمی  ی رو خونه

، هم ی زدب   ...ایرج شدیم پی 

 

 صدایش .بوسید را رسش و گرفت آغوش در را نوردخت

 .داشت را خودش خاص غم

 

 ...نبود هم زدن هم به چشم همچت  ی _

 

ه نگاه  .گذشتیم رسش در چه بفهمد تا کرد ایرج به ایخی 

 

  کیانه؟ مرگ به منظورت _
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 بدجور وکمرم اونم مرگ خب ویل نه، که اون فقط _

  ...نوری شکوند

 

ی همان به ناخودآگاه شانیمکالمه کهاین از  بود رفته سمن 

 .شد خوشحال خواست،یم که

ین حاال  !کند صحبت راستت  ی از که بود زمان بهی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۶۱پارت#

 

ییم_ ی به داشتم دوب    کردم؟یم فکر چ 

 

 .کرد نگاه همرسش به سوایل

 

  ...واال نه _
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ی از ...دارم وجدان عذاب من ایرج _  سنم که هم وقن 

ی عذاب، این رفته باالتر  .برام شده هم بیشی 

ی وخودم چون  .بینمیم نزدیک مرگ به بیشی 

  بدیم؟ پس جواب اعمالمون برای باید که نه مگه

 

 :پرسید کنجکاو ایرج

 

ی مگه چرا؟ وجدان عذاب _   کردیم؟ کارچ 

 

 .کرد نگاه همرسش به معنادار

 ...ایرج مدیونیم ما _

 

 .بود شده گیج و آوردنیم در رس نوردخت، هایصحبت از

ی  :گفت تابب 
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ی _ ییم چ 
 
؟ مدیوِنی زن؟ گ روزه خوندیم، که ونمازمون چ 

ی باید دیگه ...آوردیم در حالل نون گرفتیم، وهامون  کارچ 

 !مگه؟ کردیمیم

 

یهمه _  به ما !بزرگ مسئله یه جز کردی، فکر بهش رو چ 

  !مدیونیم راستت  ی

  ...ایرج گذاشتیم کم خییل براش

 حمایتش ما؟ جز داشت پنایه و پشت چه مگه بچه این

  ایستادیم؟ پشتش وقتهیچ کردیم؟

 

 .گفت «هللا اال هللا ال » لب زیر و بست را چشمانش ایرج

 

وع وبحث این باز _  کردی؟ رسر

 

وع آره _   !نشد حل وقتهیچ چون کردم، رسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی باید دیگه _  اون درسته حرفات نوری؟ مگه بشه چ 

ی  کمکش شاید، و باید که طوراون بود، نوجوون که ساالب 

ی جوون ماشاهللا االن ویل ...نکردیم  واسه شده رعناب 

 .خودش

 تنگ دستش اگه وقتم یه خریده، ماشت  ی داره، بارشو و کار

م بگو بهش بود  .ذارمنیم کم واسش بتونم، تا کنه، خی 

ی که دارم نگه خوامیم پول من مگه بچه همت  ی بت  ی بشه؟ چ 

 .دیگه کنمیم تقسیمش هانوه و ها

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۶۲پارت#

 

 قطع را سخنش و گذاشت همرسش بازوی روی دست

 .کرد

 

 .نبود این اصال منظورم من _

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به روز مبچه داره خوبه، مالیش وضع شکر رو خدا آره،

فت هم روز ی اما کنهیم پیرسر  تالش خودش واال شد، هرچ 

 .نکردیم کاری براش ما !شده و کرده

 کنار نتونستیم بود، سنگت  ی هنوز غممون روزا اون بگیم

ان کردیم سیع بعدش بیایم،  کنیم؟ جی 

 

 فکری و بود کرده ریز را چشمانش دقت رس از ایرج

 :پرسید

 

  آد؟بریم دستمون از کاری چه ویل درسته _

 

ی تو باید ما _ ان براش گذاشتیم، کم که هرچی    .کنیم جی 

 خودش نداره، نیازی دیگه که اوال کنه،نیم قبول پول

 .داره کار و کسب

ی
 
 .خورهبریم غرورش به جوریاون دوما

 !کنیم حمایتش ایدیگه جور باید ما
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی فنجان به  :گفت و کرد اشاره چاب 

 

ی گمیم نشه، رسد بخور _
 
 !کنیم چیکار باید دقیقا

 

 آن نوشیدن مشغول و برداشت را فنجان فکر غرق ایرج،

 .شد

یم قبل چندسال همرسش را هاصحبت همت  ی اگر شاید

 پیشنهاد منتظر حاال اما آمدنیم کنار وجههیچ به کرد،

ان اشنوه برای باید چطور بفهمد تا بود نوردخت  .کند جی 

 

ی
ا
، که همت  ی کردیم فکر خود با قبل  شاننزدییک در راستت  

ی
 
ی داده راه شانیخانه به را او و کرده زندگ  اگر اما ستکاف 

 !بود همرسش با حق باشد، منصف خواستیم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۶۶۳پارت#

 

  ...بگو خب _

 

 .بدیم دلگریم بهش باید نظرم، به _

 .داره رو ما که کنیم جمع وخاطرش

 تا ش،مغازه کارش، محل همت  ی !ایرج حرف با فقط نه

 داره، مغازه کجا بچه این ببینیم بزنیم؟ رس یه رفتیم حاال

ی کنه؟یم چیکار  تو آرتا و داره مغازه دوتا که دونمیم حن 

  !کنهیم کار داره دویم

ی حاال تا اصال یا ؟ پیشش باال، طبقه رفن   باهاش بشین 

،
 

  بخندی؟ بیک

ی ینیم داد رسش که همت  ی فقط یعن  ،نیم اذیتش و زب   کن 

  بسه؟

  ما؟ جز داره رو گ مگه !مادربزرگشیم و پدربزرگ ما
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی نوردخت هایصحبت ی .بود منطف   اگری و اما جای حن 

 ...نداشت وجود

 .بود بس قدییم هایکینه و غصه و غم داشت  ی نگه

 بعدها را این فرصت معلوم، کجا از کرد،یم تعلل اگر

ان اشنوه برای تا داشت  کند؟ جی 

 

ی از بعد  .داد تکان تأیید به رسی نهایت در سکوت، لحظاب 

 

 .ببینیم وکارش محل بریم هفته همت  ی تو زن، باشه _

ی یه یم خودمون با براش بخریم هم چی    دست زشته .بی 

  !خایل

 

، این به همرسش شدنیم باورش نوردخت صحبت با راحن 

 به نسبت هاسال که گاردی و کند موافقت او های

 نادیده از هم ایرج انگار اما بیاورد، پایت  ی را داشت راستت  ی

 .بود شده خسته اشنوه از دوری و گرفت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ییم راست _
 
 ...برم قربونت !ایرج؟ گ

 

 این از .شدیم دیده زحمت به که داشت لب روی لبخندی

ی تصمیم  .رسیدیم نظر به راض 

 

 .بذارم بالش رو رس راحت شبا خوامیم _

ی چه خودمه، خون از هم پرس این  باید مگه؟ داره فرف 

 شه راحت ازش خیالم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۶۴پارت#

 

 .بود شده کالفه تکراری بحث این از آیناز
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !نزن غر قدراین مامان، وای _

 

ی یغرهچشم مادرش  را کثیف هایلباس رفت او به غلییط 

یلباس در  .انداخت شوب 

 

 با نشد بار یک !کردییم کمش ودرازیتزبون تون کاش _

ی بحث و جر من   !بدی گوش حرف و نکن 

 

،یم زور حرف داری خب _   کنم؟ گوش باید چرا زب 

 

یلباس ش سمت و کرد روشن را شوب   .چرخید دخی 

 

 میگم زوره؟ حرف وراون ور،این نرو یه گمیم که این _

ییم غلیط چه داری نیست معلوم  داره گوشت و رس و کن 

 زوره؟ جنبه،یم

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .گرفتیم آتش افتاد،یم راه که بحث این

 

ی مگه جنبه؟یم من گوش و رس _  این یه که کردم کار چ 

؟یم تکرار حرفو  تو حاال تا دیدی؟ پرس با و من حاال تا کن 

ی موبایلم  داشته تو مثل مادری آدم، کردی؟ پیدا چی  

ی خوادیم دشمن باشه،  آخه؟ کارچ 

 

 چقدر هاصحبت این با هربار شدنیم متوجه مادرش

ی  .کردیم اشعصن 

ساند را آیناز خواستیم خودش، حساب به  از دست تا بی 

 .نکند خطا پا

 

ی دوستات این با روز هر ...نکن شلوغش بیخود _  می 

ون،  همراهتونم؟ مگه کنید؟یم چیکار دونمیم چه من بی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۶۶۵پارت#

 

ی زیر کهحایل در پدرش اهن   نازگ و قدییم نسبتا سفید پی 

 .شکستیم تخمه و نشسته تلویزیون مقابل داشت، تن به

 

 :پرسید شکستهدل و دلخور و رفت سمتش به

 

ی مامان به خواینیم تو بابا _ ؟ چی  
 

  بیک

 

 .برود کنار تلوزیون جلوی از کرد اشاره دست با

 

 .باباجون کن گوش ومامانت حرف _

 

 .برسد انفجار یمرحله به بود مانده کم

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی رس بحثمون شنیدی اصال _   بود؟ چ 

 

 را تخمه پوست و بازیکنان به بود دوخته را چشمانش

 .ریختیم زمت  ی رو اشتبایه

 

ی اب  ی به نارس   و گفت بود، کرده خراب را موقعیت که بازیکن 

 .داد را آیناز جواب

 

ی مامانت _ ه، ازت .دونهیم بهی  هن چهارتا بزرگی  ی پی   بیشی 

 ...کرده پاره تو از

 

  !نداره اعتماد من به مامان _

 

 دوباره گزارشگر، فریاد با اما کرد نگاه آیناز به ایلحظه

 .رفت فوتبال سمت به حواسش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ش کهاین برای  .گفت کند، باز رسش از را دخی 

 

 !بیار دست به شواعتماد خب _

 

ی قدرآن که بود کرده کار چه مگر  وجود اعتمادیب 

  داشت؟

 .کرد باز حساب او روی شدنیم .بود همت  ی همیشه پدرش

ی مسائل تمام  جرم به هم او و بود مادرش با خانه تربین 

ی  .دادیم پس جواب باید همیشه بودن، دخی 

 

ی  قدرآن و کردنیم کارهیچ که گرفتیم لجش این از بیشی 

 !بود اتهام مورد

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۶۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بست محکم را در و شد اتاق وارد خشم با

 .کردیم غرولند و زدیم حرف خودش با لب زیر

 

  !سوخته دهن و نخورده آش ...واال خوبه _

 .برگشتم آسه و رفتم آسه عمرم، یهمه

 بار یه من مامان اما ندادم، محل پرسی هیچ به وقت،هیچ

 .نیومد چشمش به

 دوستام، پیش رمیم بار سه دو ایهفته که همت  ی فقط

  ...رسم تو زنهیم یه !چشمش خار شده

 

ه مقابلش سقف به و شد ولو تخت روی  .ماند خی 

 

، غلیط، یه حداقل کاش _ ی شیطنن   بودم داده انجام چی  

  ...خوردمیم حرف قدراین و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی شدم من دارن، پرس دوست دوستام، همه  خوب دخی 

ی وقتاون بابا، و مامان م چ  ی و شک فقط اومده؟ گی   ب 

  ...اعتمادی

 

 را موضوع این که او و نبود خوب چندان شانمایل وضع

 تدریس خصوض هایکالس بود، کرده سیع دانستیم

 .کند قبول

 تست هایکتاب و کنکور کالس بابت آمدنیم دلش

 .بگذارد فشار تحت را اشخانواده

 از متقابیل رفتار چنت  ی و کند درکشان کردیم سیع همیشه

 .دیدنیم هاآن جانب

 

ی هرلحظه کردن، شیطنت یوسوسه  .شدیم بیشی 

 خانواده؟ یا خودش با کرده، لج کش چه با دانستنیم

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 با قلبش کهحایل در و برداشت را موبایلش نهایت در

 :نوشت آرتا برای کوفت،یم اشسینه به شدت

 

ی دنبال هنوز _  !گردی؟یم پارتی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۶۷پارت#

 

 

ی .انداخت آینه در خودش به دیگری نگاه آرتا  نو، حساب 

 .بود شده جذاب و کرده نوار

 

 حد، از بیش نفس به اعتماد با خودش، تصویر به رو

 :گفت

 

ی برم، خدا قربون _   !ساخته چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 خاورمیانه، مرد ترینجذاب عنوان به شهیم ومن عکس

  !سایتا و هامجله رو بزنن

ی حیف  ...ندارم پارب 

 

 بود، شنیده را آرتا صدای شدن، آماده حت  ی که راستت  ی

 .شد اتاق وارد

 

یم زعفرون داشت، کاج درخت رو تو نفس به اعتماد _

 !داد

 

  !دیگه حسودی _

 

 :پرسید کنجکاو و داد باال را ابرویش تای یک

 

ی یه با جدی، جدی حاال _   بیای؟ قراره دخی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .انداخت غبغب به بادی

 

 خوامیم رسیدم؟ خودم به قدراین چرا کردی فکر پس _

  !باشم واقیع جنتلمن یه امشب

 

یک .شد راستت  ی نزدیک و گرفت فاصله آینه از باالخره

 .شد مظلومانه لحنش باره

 

  ...داداش گمیم _

 

 .کرد نگاهش سینه به دست

 

ی _   خوای؟یم چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 لوا به درست حواسم شاید امشب ...که خاض چی  ی _

ییم نباشه، ی که دوب   منم تا باش داشته وهواش ...گمیم چ 

ی و نون یه به  .برسم نواب 

ی ی و سینگیل از شدم خسته خداب  ی و تنهاب    ...بدبخن 

 

 :داد جواب و پرید صحبتش میان

 

ینیم _  !بود بهش حواسم خودم هم گفن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۶۸پارت#

 

ی آرتا  
 .برود آیناز دنبال تا گرفت را راستت  ی ماشت  

 جیب از را موبایلش و گذاشت مجتمع به پا تنها، پس

ون کتش  .آورد بی 

 .ماند منتظر و گرفت را لوا یشماره
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  رسیدی؟ سالم،_

 

 .آره سالم، _

 

 :گفت هیجان با

 

ون آمیم االن _  .بی 

 

 .نکن عجله .درم دم من باشه، _

 

 .ندارم کاری م،آماده نه _

 

 قرار مقابلش لوا بعد، چندلحظه کرد، قطع که را تماس

 .بود گرفته
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !بود خریده برایش قبل هایسال که قرمزی لباس همان با

ی  دید،نیم هم خیالش و خواب در وقتهیچ که هماب 

 .ببیند او تن روزی

 

ه چنانآن  رسش و کشید خجالت لوا که بود مانده اشخی 

 .انداخت پایت  ی را

 

 .رفت جلوتر و آمد خودش به

 

  ...شدی ترقشنگ چقدر _

 

ی و گزید لب لوا  .خندید صداب 

ی لباسش رنگ با آرایشش بود کرده سیع  داشته همخواب 

 .بود شده هم موفق البته و باشد

 

 ...هم تو _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کرد خودش پای تا رس به نگایه

 

 .شده رسیم لباسم فقط همونم، که من _

 

 :گفت صادقانه

 

 .شدی جذاب .آدیم خییل بهت ویل آره، _

 

 کس،همه و چی  یهمه از فارغ و بودند ایستاده در کنار

 .رفتندیم هم یصدقه قربان

ی  حوایل همان کوروش داشت امکان نبود حواسشان حن 

ی داشت امکان یا باشد  ...ببیندشان اتفاف 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۶۶۹پارت#

 

 تو عکسش االن تا اگه داره اعتقاد !داداشته که جذاب _

ی که اینه خاطر به نیست، هامجله   !نداره پارب 

 

 به برادرش، نفس به اعتماد گایه که دانستیم .خندید

 .رسیدیم آسمان

 

 .باشه خوش بذار ._

 

 .کرد اشاره دستش در شال به

 

 .احتیاط محض آوردم، خودم با اینم _

 

 .شدند آسانسور سوار دیگریک همراه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _  کردن؟ دعوت رو تراجوون فقط که چطوریه راسن 

ی   شن؟نیم ناراحت بقیه یعن 

 

ی یه دیروز چرا، _  .ماها که االنم .گرفت  ی ساده مهموب 

یم عکس یه وایسا  .بگی 

 

 به یکباره .کرد باز را دوربت  ی و گرفت باال را موبایلش

ند؟ عکس دیگر باهم چرا که بود رسیده ذهنش  نگی 

ی
 
 .رسیدندیم نظر به زیباتر همیشه از که حاال خصوصا

 

 .گرفت آغوشش در و پیچید دورش دست راستت  ی

ه نداشت، را توقعش که لوا ی او اما ماند اشخی 
ا
 عادی کامل

 .کردیم برخورد

 

ی _  !شهیم باز آسانسور .رسیمیم االن دیگه، بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .زد وجود تمام با و رسخوشانه لبخندی و چرخاند رس

 در و داد تکیه راستت  ی یسینه به و برد عقب کیم را رسش

 به را ممکن تصویر زیباترین آسانسور، یآینه شب، آن

 !دید خود

 

 .زد را آسانسور استپ یدکمه راستت  ی

 .بود آمده خوش مذاقش به تازه

 

ی _ ؟یم کارچ    کن 

 

یم دیگه عکس چندتا یه وایسا رسیدیم،یم داشتیم_   !بگی 

 

 .داد تکان رسی و خندید لوا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  جوری؟چه خب _

 

 لوا یگونه به را هایشلب و برد نزدیک را صورتش

ی جوریاین ییک گفت، حال همان در .چسباند بقیه تا بگی 

 !بگم شو

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۷۰پارت#

 

 .گرفت را عکس و کرد اطاعت

 .شد آب دلش در قند و انداخت آن به نگایه

یم ثبت که بود هاآن نفری دو و عاشقانه تصویر اولت  ی این

 .شد

 

  !دیگه ییک _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _ ؟یم کارچ    کن 

 

 .بود شده سوالش متوجه لوا، جانب از توضیچ بدون

 

ی جاهمت  ی تو، و من _
 
 .کنیمیم زندگ

 نزدیک بهم جااین دیدیم، رو دیگههم ساختمون همت  ی تو

  ...بوسیدمت بار اولت  ی برای ساختمون همت  ی تو ...شدیم

 خوامیم باشیم؟ نداشته عکش اگه نیست حیف وقتاون

 .برات بسازم خاطره جااین ینقطه به نقطه با

، رس که هرجا ی من یاد بچرخوب   !لوا بیوفن 

 

 .داد تکان رس رضایت با و زد لبخند

 

  کارات؟ و حرفا این با بشم دیوونه خواییم _

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  .انداخت راه به را آسانسور دوباره و رفت عقب کیم

 

ی عاشقم خوامیم نه، _  !بایسر

 

 دیگریک از دستانشان و باز اتاقک درب بعد، لحظه چند

 .شد جدا

 

ون حت  ی ون را نفسش راستت  ی آن، از آمدن بی   و داد بی 

 :گفت

 

 باهم کش، از نیست الزم دیگه که بینمیم رو روزی _

  !کنیم پنهون رو بودنمون

 

ی چنت  ی بود ممکن چطور ی بیفتد؟ اتفاف   کنند؟ ازدواج یعن 

ی مگر کوروش ی چنت  ی شد؟یم راض    ...بود محال اتفاف 

ی حال، این با  .نکرد ناامیدی از صحبن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ند، فاصله هم از کهاین از قبل  .زد صدایش بگی 

 

؟ _  راستت  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۷۱پارت#

 

 .کرد نگاهش سوایل

 

 توجه آن یخورده رژ قرمزی کرد، تر زبان با که را لبش

 .کرد جلب را راستت  ی

ی حایل چه در را هایشلب دانستنیم  .داشت دوست بیشی 

ی و طبییع یا گون،رسخ و زده رژ   مالیم؟ صورب 

 ...آوردندیم بند را نفسش حال، دو هر در دانستیم فقط
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  !هستم عاشقت االنم، همت  ی من _

 

 راستت  ی اما بود پیچیده طبقه در خنده و آهنگ صدای

 .شنیدیم را لوا صدای فقط

 

  ...کنهیم ترمعاشق فقط مردونگیت _

 

 عمیق نفس چندبار و کرد دیگر سمت را رویش راستت  ی

  .کشید

ی  .شود مسلط خودش به تا خواستیم فرصن 

ی لوا د را جانش که داشت را این تواناب   زنده دوباره و بگی 

 .کند

 

ی ...تولد نریم و بیا _
 
  ها؟ میاریم، ایبهونه یه بعدا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کرد عبور کنارش از و خندید

 

  !که شهنیم ...وا _

 

 و شمیم یخانه در .کند متقاعدش راستت  ی نداد فرصت

 .شد وارد و زد آن به ایتقه پس بود باز فرهاد

 

  !اومدم من صابخونه، آی _

 

 راستت  ی اما رفت استقبالش به شمیم بعد، لحظه چند

 .بود زده خشکش رسجایش هنوز

 

ی  باشد داشته حضور تولد این در که نداشت اطمینان حن 

 .نه یا

ی باید چرا   نداشت؟ دوستش کسهیچ که رفتیم جاب 

  کرد؟یم باید چه گرفت،نیم گرم او با کش اگر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .رفت داخل سمت به آهسته، هایقدم با و کشید آیه

 ...زدیم را تولد قید و آمدیم کوتاه لوا کاش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۷۲پارت#

 

 

 .کرد نگاه اطرافش به و رفت جلو نامطمت  ی

 و باشد زیاد چنانآن مهمانان، تعداد رسیدنیم نظر به

 .شد خوشحال موضوع این بابت

 

یم جلو باید نداشت؛ ایچاره اما کرد پاآن و پااین کیم

 .رفت

 پیدا سالن از ایگوشه را او و گشت لوا دنبال چشم با

 .کرد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی  .برگرداند رس سمتش و کرد حس را راستت  ی نگاه سنگین 

 .برود جمع میان کرد اشاره و زد ریزی چشمک

 

ون محکم را نفسش  .دید را فرهاد و شمیم و داد بی 

 دست فرهاد با کردن، سالم از بعد و کرد حرکت سمتشان

 .داد

 

 ...مبارک تولدت _

 

ی باید کرد حس  کوتاه زیادی اشجمله .کند اضافه چی  

 پاسخ گریم به فرهاد که بود غرق افکار این در هنوز .بود

 .داد

 

 .اومدی خوش داداش، ممنون _

ی ی غرین  ی خودت از وقت، یه نکن    .کن پذیراب 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .داد تکان رس کوتاه و زد لبخند ناخودآگاه

 :داد ادامه شمیم

 

ی _ ، نیاز هرچی    خییل .جانراستت  ی بگو بهم داشن 

 .بینمتیم خوشحالم

 .شدم شوکه دیدمت، االن راستش ...آینیم کردم فکر

 

 .بود کرده رد را دعوتش بار، آخرین که آمد یادش

 

 ...بیام کردمنیم فکر خودمم _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۷۳پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 موفق چندان بودن، خوب برای تالشش تمام وجود با لوا،

 .نبود

ی ی اراده،ب   .آوردیم یاد به را نباید که خاطراب 

 

کت آن در که تولدی آخرین  بدی اتفاقات داشت، رسر

  !بود افتاده برایش

  ...شایان دوستش تعرض و اهورا تولد

 

ی نداشت حش چنت  ی ابتدا در
 
، کنار در که خصوصا  راستت  

ی  و جو دیدن با بعد، چندلحظه اما بود لرزیده دلش حساب 

ی  ...ریخت هم به بودند، رقص مشغول که جواناب 

 

 متوجه راستت  ی اما ندهد نشان را موضوع این داشت سیع

 .شد

 :پرسید نگران و نشست کنارش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _   شده؟ چ 

 

ی حضور از ی رسجایش و ترسید او ناگهاب   .خورد تکاب 

ی این .شد قبل از ترنگران  از هم، اتفاق به که نبود لواب 

 .شدند خارج آسانسور

 

  خوبه؟ حالت چیه؟ _

 

ل کرد سیع و گرفت نفش  از را اشروچ اوضاع کنی 

 .ندهد دست

 

ی ...آره _  .نیست چی  

 

ه راستت  ی  را حقیقت چشمانش از تا بود شده اشخی 

 .بفهمد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  و گرفت را دستش بودند، جمع آن در که این به توجهب 

د گریم به  .فرسر

 

  !نگو دروغ بهم _

 

 آن در که این از راستت  ی ترسیدیم .دزدید نگاه و گزید لب

ایط ی آورده یاد به را اهورا رسر  .شود عصن 

 

 .شمیم خوب ...نیست مهیم چی  ی واقعا _

 .گرفته درد رسم زیاده، سیگار دود و صدا و رس

 

 .کرد اشاره بالکن به و شد بلند جا از راستت  ی

 

ه هواش .جااون بریم بیا _   !بهی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .افتاد راه رسش پشت و داد تکان رسی

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۷۴پارت#

 

 

ی صدای بالکن در .بود راستت  ی با حق یم گوش به کمی 

ی و رسید  .نبود هم سیگار دود از خی 

 

ی این از
 

 از زیادی انرژی آمده، وجود به درونش در که جنیک

 .بود داده دست

ی از ی به خواستنیم طرف   و کند فکر افتاد، برایش که اتفاف 

ی از  .افتادیم خودش فریادهای و جیغ یاد مدام طرف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پیدا جدید رفیق و دوست چندتا که تولد بیای بود قرار _

، ی آشنا فامیل هایبچه با کن   یا شهمه ویل ...بشر

  .منه به حواست یا پیشیم،

 .نداره ایفایده که جوریاین

 

 اینقطه به و داده تکیه رسش پشت دیوار به راستت  ی

ه نامعلوم،  .بود شده خی 

 

 ...نیست مهم برام _

 

ی پس ...شهنیم که جوریاین آخه _   مهمه؟ برات چ 

 

ه لوا غمگت  ی چشمان به و چرخاند سمتش به رس  .شد خی 

یحدس  .باشد کرده اشتباه کردیم دعا و زدیم هاب 

 

 !مهیم برام تو فقط تو، _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ینیم چرا
 
ی .بودی خوب که تو چته؟ گ  ...خندیدییم داشن 

ی یهو  شد؟ چ 

ی بهت کش   زده؟ حرف 

 

 .داد تکان رس راست و چپ به

 

ی کش ...راستت  ی نه _  .نگفته چی  

ی بیخودی کمیه خودم  .شدم عصن 

م، االن  .کن باور بهی 

 

 .شناختیم خوب را لوا .نشد متقاعد

 ...کردیم کاری برایش باید و کشدیم درد که دانستیم

 

 ریخت؟ هم به اعصابت بیخودی جوریهمت  ی _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟یم صحبت نیمه و نصفه چرا خب ی تخم باید کن   کفی 

؟ باز زبون که بهت بدم  کن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۷۵پارت#

 

 را بدی لحظات تدایع خودش برای تولد این تنها نه

 ایخاطره ساخت  ی حال در هم راستت  ی برای بلکه داشت،

ی  .بود شده نخواستن 

 

 وضیع چه یادته بود؟ گ رفتم که تولدی آخرین یادته _

  داشتم؟

 

ی .لرزید صدایش ی چنت  ی که بود خودش یعن   تجربه را چی  

  کرده؟

 ...شده خایل پایش زیر کردیم حس
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی چونهم که بود حایل چه این ی آن در مدام باتالف   از بیشی 

 شد؟یم غرق قبل

 ...شدنیم موفق کند، منحرف را فکرش کردیم تالش هرچه

 

ی دو را او که شد متوجه انگار راستت  ی  .گرفت محکم و دسن 

ی بهم این از و شود زمت  ی نقش نگذاشت
 

 متعجب ریختیک

 .بود

 

  لوا؟ _

 

 .نداد را جوابش

 

  !کن نگاه منو _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کند جلب را توجهش تا آورد باال دست با را رسش

 

 .شده تموم ...من عزیز ی _

  !شده تموم که وقته خییل

 

یعسیل به و بلعید را دهانش آب یم آرامش او به که هاب 

ه دادند،  .شد خی 

 

 ...ویل بزنه دست بهم خواستمنیم ...کرد اذیتم _

 

 .کند کامل را حرفش نداد اجازه بغض

،  با خواستیم انگار .گرفت آغوشش در محکم راستت  

 .گذشته بوده، هرچه که کند ثابت او به هم هابدن تماس

 ...هم آغوش در بودند، جاآن حاال
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۷۶پارت#

 

ون اششقیقه روی هایرگ و شده منقبض راستت  ی بدن  بی 

 .بود زده

ی  سنگت  ی و ساییدیم هم به دندان حرص، زور از و ارادهب 

 .کشیدیم نفس

 .بود گرفته نی  ی صدایش

 

ی یه کاش _  ...لوا برگردونم عقب به وزمان که داشتم قدرب 

  !کنم پاک ذهنت از رو اتفاق این تونستمیم کاش

میم آتیش دارم خدا به ی رفته یادت ویل ...گی   بهت چ 

ی از دیگه بهت نگفتم گفتم؟ س؟ چی    دیگه نگفتم مگه نی 

؟ تنها   هوم؟ نیسن 

 

 .بود کرده قفل دستانش مابت  ی را راستت  ی تن لوا،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _   ...گفن 

 

ی از هرموقع شه، تکرار گذشته دیگه ذارمنیم _  چی  

ی از بودی، ناراحت  چرا .بگو خودم به اول ترسیدی، چی  

؟ پنهون خواییم  کن 

 

 ...شاید گفتم ...من _

 

 .ببیندش بتواند تا کشید عقب را خود

 

؟ کردی فکر _ ی مثال چ  ی بابت بشم؟ عصباب   که چی  

ی   نبوده؟ تو تقصی 

 

 .داشت حق راستت  ی .انداخت پایت  ی را رسش لوا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی فکر بهش دیگه خوامیم .من عزیز شده تموم دیگه _  .نکن 

ی هیچ !کردم چک خودم من ایستادیم، کجا ببت  ی  نوشیدب 

 .نداره وجود الکیل

هشیار و مست طبعا هم کسهیچ  .نیست غی 

ی مهمونا
 
ا  یه آننیم هم فرهاد و شمیم .فامیلن و آشنا اکی 

ی آدم رسی  .کت  ی دعوت التی ...دونمیمچه و بار و بندب 

  خب؟ مراقبتم، منم امنه، جااین باش مطمت  ی

 

 .داشت تکان تأیید به را رسش مکث، لحظه چند از بعد

ی
 
 هاحرف این یهمه .بود محتاج هاصحبت همت  ی به دقیقا

ی یحمله دچار بارهیک اما دانست،یم هم خودش را  عصن 

 .بود شده

 

ی؟ _  داخل؟ بریم بهی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۶۷۷پارت#

 

 

 گذشته، خاطر به خواستنیم .رفتندیم داخل زودتر باید

 .بدهد دست از را حالش زمان

ی داشت دوست  و برقصد بخندد، بگذراند، خوش حساب 

 .بکشد نفس خود کنار را راستت  ی هوای

 

  ...بریم _

 

 .گرفت را دستش کرد، باز را بالکن در که راستت  ی

ی   گرفتیم دلگریم و آرامش او لمس از اختیارب 

د گریم به را دستش راستت  ی ی و فرسر  جمع میان بعد، لحظاب 

 .بودند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  عادی برای هاشتالش تمام وجود با آیناز دیگر، طرف 

 را هیجانش که نبود موفق چندان اما خود دادن جلوه

ی  .کند مخف 

ی چی  یهمه یم نظر به جدید و انگی  ی شگفت برایش حساب 

 .رسید

 

ی رسیال و فیلم کهاین وجود با  اما کرد،یم نگاه زیاد خارچ 

ی دیدن ی راحن   لطف چشمش مقابل در پرسها و دخی 

 .داشت دیگری

 

ی کردم فکر _ ی تخانواده گفن   کدومهیچ که اینا ان،مذهن 

  ...نیست  ی باحجاب

 

 .کرد نگاه بقیه به و خندید آرتا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ویل آره، _  این از آزادتریم جوونا ما .باباها ،مامان بیشی 

 .نظر

ییم که اینا البته ا باهمن، بین   خییل یا محرمن، هم به اکی 

 .کت  ی ازدواج قراره و باهمن وقته

 

 :داد ادامه و کرد آیناز به خاض نگاه

 

 که آدیم حساب به جدید مونرابطه تو و من فقط _

ی امیدوارم  !بشه کهنه حساب 

 

ی کرد، فکر خود با آیناز  با هنوز روزی چنت  ی بعد سال یعن 

  دیگرند؟یک

 تولد این به پا بازیلج رس از فقط او .دانستنیم هیچ

 باشد، صادق خود با خواستیم اگر حاال و بود گذاشته

  !بود نگذشته بد او به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  لمس به ارصاری آرتا هایش،ترس تمام برخالف حن 

ی هم با تنها خواستیم انگار و نداشت کردنش  آشنا بیشی 

 .شوند

 

 ...بود امیدوار هم او .زد لبخند آرتا، جواب در

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۷۸پارت#

 

 

 .رفت جمع میان و کرد قطع را موزیک صدای شمیم

 

  !بازی بیاید هابچه _

 

 :داد توضیح ادامه، در و کردند موافقت همه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 تونهمه باید کهاین فقط سوالیه، بیست بازیش خب _

 .رستون رو بذارید رو کاله این

 شانش هرکش کنیم،یم قایط که دارم کارت رسی یه من

یم باعث که داره لبه یه .کاله رو ذاریمیم و دارهبریم رو ییک

 .نیوفته کارت شه

 چیه، کارت اون بزنه، حدس سوال تا بیست توی باید بعد

 قبوله؟

 

،  .بنشیند کنارش کرد اشاره و انداخت لوا به نگایه راستت  

 :گفت گوشش نزدیک آرام

 

ی _   کنم؟ بازی باید منم یعن 

 

  نه؟ که چرا آره، _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کرد تر را لبش زبان با .داشت تردید و بود فکری

 .نبودم ارتباط در باهاشون حاال تا آخه _

 

ی هر باالخره داره، ایرادی چه خب _ ی یه از باید آشناب   جاب 

وع  .دیگه بشه رسر

ی ؟ جااین و لحظه این از چ   بهی 

 

 :گفت خود با لب زیر و انداخت باال شانه

  ...بادآباد هرچه _

 

 پرسی هم راستت  ی چپ سمت و نشستند هم دور همه

 .رسیدیم نظر به مهربان و خندهخوش که گرفت قرار

 

ی و شد پخش هاکارت ی هرکس بعد، لحظاب   کاله روی کارب 

وع را بازی و داشت خود  .کردند رسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هیچ و شود نوبتش تا بود مانده ساکت راستت  ی ابتدا در

 هم او روی کمکم که بود گرم قدرآن جو اما گفتنیم

ی  .گذاشت تأثی 

 

ی نفهمید
 
، چه دقیقا  .کرد همرایه دیگران پای به پا زماب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۷۹پارت#

 

  جانداره؟ _

 .آره _

 

 حدس درست داشت دوست راستت  ی و بود شده لوا نوبت

 .بزند

 

  شه؟یم پیدا جنگل تو _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :دادند جواب همه

  !نه _

 

 :زد جیغ سالن دیگر طرف از شمیم .کرد فکر لحظه چند

 

  ...ها شهیم تموم االن زمانت بدو _

 

 :پرسید دستپاچه

 

 شه؟یم پیدا دریا تو _

 

  !آره _

 

  کوسه؟ _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !نه _

 

  نهنگ؟ _

 

  !نه _

 

  مایه؟ _

 

  !نه _

 

ی س لوا یاندازه هم راستت  ی حن   .بود گرفته اسی 

 :پرسید که داشت وقت ثانیه سه فقط

 

  میگو؟ _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .گرفت باال تشویق صدای و

 :گفت شمیم .بود خودش نوبت حاال

 

 !سه دو، یک، ای؟آماده _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۸۰پارت#

 

 :گفت بود نشسته مقابلش که پرسها، از ییک

 

 .سخته چه این اوه، _

 

ی  :گفت دیگر دخی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی عمرا داری، شانش چه _ ی بتوب 
 

 .بیک

 

 :گفت شمیم به رو و انداخت کارت به نگایه هم لوا

 

ی زمانش باید ترهسخت همه از راستت  ی مال _   !باشه بیشی 

 

ی فقط هاصحبت این با  .کردند اشدستپاچه بیشی 

وع  را او و نداشت ایفایده اما و کرد سوال پرسیدن به رسر

 .کردنیم نزدیک جواب به

 

ی آخه _   شه؟نیم حساب هم اشیاء یعن 

 

 :داد جواب اشکناری پرس

 

  ...بشه شایدم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

خاله ی با شمیم دخی   :گفت شوچ 

 

 .شهیم حساب مسکن کتگوری تو _

 

 :پرسید متعجب و داد باال را ابرویش تای یک

 

  ست؟خونه _

 

ی یه _  .داره خاض اسم ویل شهیم حساب خونه جوراب 

 

 :کرد غرولند پرسها از ییک

 

ی قدراین چرا بابا _ ی و بله با فقط کنید،یم راهنماب   باید خی 

 .بدید جواب
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :پرسید گیج

 

 داره؟ خاض اسم شخونه _

 

 .آره_

 

  دارن؟ آمد و رفت زیادی تعداد توش_

 

 :دادند جواب همه

  !آره _

 

 .رسید ذهنش به بدی حدس

 

  هست؟ هم زن _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت کناری پرس همان

 

 .مردن هم بقیه ست،دونه یه ...که زن _

 

 :داد ادامه فرهاد .زدند خنده زیر همه

 

 یه هم شماده .زیاده جااون بخواد دلت تا نر خالصه _

  !خاصه خییل ها، نیست عادی یماده

 

 و رفت آن در زیادی مردان که ایخانه .زد پلک بار چند

 شد؟یم چه دهند اهمیت زن یک به و باشند داشته آمد

ی کند فکر مثبت خواستیم هرچه نیم ذهنش به چی  

 .رسید

 

 !شهیم تموم داره زمانت دیگه، بگو _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ومن شماها یا خونه فاحشه نوشته من کارت رو واقعا یا _

  ...گذاشتید کار رس

 

 را کارت .شوند ولو خنده از همه شد باعث گیجش لحن

 پایهم هم خودش دید، که چهآن با برداشت، کاله از که

 .خندید دیگران

 

 «!عسل کندوی» بود شده نوشته کارت روی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

  ۶۸۱پارت#

 

اف  :کرد اعی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کردی ارصار که ممنونم .جاماین االن که خوشحالم _

 .بیام

 

ی از لوا،  .درخشید چشمانش خویسر

 

؟یم راست _
 
  گذشت؟ خوش بهت گ

 

 دو به دو مختلف هایزوج و شده، پخش مالییم موزیک

 .بودند رقص مشغول هم کنار در

 ریتم همراه آرایم به سالن، از ایگوشه هم راستت  ی و لوا

 .دادندیم تکان را خود تن موزیک،

 

 که خورندیم چشم به شمیم و فرهاد جمعیت، وسط در

 هاآن به اگر هرکش و رقصیدندیم زیبا و هماهنگ

اف صادقانه توانستیم کردند،نیم حسادت  که کند اعی 

 .آمدندیم هم به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یاین رقص که هم آیناز  به بهانه این با نبود، بلد چنین 

خانه  فرار عاشقانه ایصحنه تشکیل از تا بود رفته آشی  

 !ببوسدش گوشه، همان در داشت سیع آرتا اما کند

 

ی .باحالن بعضیاشون آره، _  آیدی و بوتیک آدرس حن 

 .گرفت  ی رو پیجمون

 

 این که گفت  ی من خود به چندنفرم تازه گفتم؟ دیدی _

ی کیه؟ پرسه ی پرس و من پرسعموی گفتم وقن   فرهاد، داب 

 .بوده کجا حاال تا که بود مونده باز دهنشون

 

ها از ییک کهاین البته و  و کردیم نگاه او به زیادی دخی 

 .کرد سانسور را شود نزدیکش داشت قصد

 

؟ تو _ ه؟ حالت چ    بهی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی فکر هیچ دیگر .بود خوب حالش  .نزد رسش به مزخرف 

ی ی حن   زده ناخنک هاخورایک یهمه به و شده رژیم خیالب 

 .بود

ی ی به حساب  ، حضور از البته و خندید هاشوچ   راستت  

 .داشت دلگریم

  خواست؟یم چه دیگر مگر

 

 !خوبم خییل _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۸۲پارت#

 

 به .بود مخالف تولدی چنت  ی برگزاری با کل به کتایون

 .بوده فجور و فسق مرکز جشن، این نظرش

 .کردند نجسش و کشاندند ساختمان این به را شیطان پای

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کردیم غرولند و خوردیم حرص رفت،یم راه مدام

ه چه ساختمون این تو نیست معلوم اصال _  هر ...خی 

ی .شهیم قبل از بدتر داره اوضاع روز  رو اختیارمون وقن 

ی جوون چهارتا دست بدیم  شهیم همت  ی تجربه کم و عقلب 

  !دیگه

ی
ا
 بلد کاریاکثافت این از مگه پرسم ...من فرهاد همت  ی مثل

  بود؟

ی این ، پیش روز دو که جشن   مراسم یا بوده تولد گرفت  

  لعب؟ و لهو

 

ی اما بود موافق او با هم عیش همرسش یم حرص کمی 

 .خورد

 

ی قدراین چرا .کتایون باش آروم _ ؟یم قراریب   قبول کن 

یهمه کن ل تونیمنیم رو چ  ا رسی یه و کنیم کنی   از چی  

ییم که هم طورااون دیگه بعدم .خارجه ما اختیار
 
 گ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

همه یدرباره که تونیمنیم شدن، بزرگ خب ...نیست

 .کنیم دخالت چیشون

 

 یغرهچشم همرسش و زد پوزخند .نشد قانع وجههیچ به

ی  .رفت غلییط 

 

 حرمت تا بذارم دست رو دست شینمنیم ساکت من _

ن بت  ی از رو ماها و خونه این  .باشه خوادیم هرگ حاال .بی 

 !بدشگون یپرسه اون چه عروسم، و پرس چه

ی من فرهادِی ی تحت ...عیش کرده تغیی   خدا به زنشه تاثی 

 .نداره عادی حالت

ی شهیم مگه  باشه؟ چشم جوابش گه،یم بهش شمیم هرچ 

  اصال؟ عادیه

خورش کن باور  طوریاین که گرفته دعا براش !کرده چی  

  شد؟ ترکم و کم مدام ما، با شرابطه طورچه وگرنه شده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی نیست معلوم  سیاست قدرچه و خونهیم گوشش زیر چ 

 .کرده دورش ما از که داره

 .جااین ذارهنیم وپاش نزنم، زنگ بهش تا

ی پرسم ی باید و کنهیم غرین 
 
 !بیاد تا کنم دعوتش حتما

 

ی عیش برای ها،صحبت این
 

 .نداشت تازگ

ی فرهاد هایغیبت که هربار یم را هاآن شد،یم طوالب 

 .شنید

 

ییم _
 
ی گ  کنیم؟ کارچ 

 

 .داد تکان را رسش رسید، ذهنش به که فکری از

 

 .بره پیش طوریهمت  ی ذارمنیم من _

  !بزنم حرف کوروش با باید همه از اول
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی اون با _   داری؟ کارچ 

 

ل وقتشه _ یهمه کنی   !خانواده بزرگای دست برگرده چ 

 دل به دل و ندارن همکاری بابا و نوردخت مامان که حاال

 بزنم حرف داداشم با طوریچه بلدم منم پس دادن، جوونا

ی و  !کنم کارچ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۸۳پارت#

 

 پایت  ی خواست او از و گرفت را کوروش موبایل شماره

 و شد پیدا اشکله و رس که نگذشت زیادی مدت .بیاید

ی از بعد کتایون، وع مخترص، پذیراب   .کرد صحبت به رسر

 

ییم داداش _   بیای؟ خواستم ازت چرا دوب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .نداشت ایایده هیچ واقع، در

 

 ...واال نه _

 

ی _
 
ییم حتما  گرفته تولد زنش و فرهاد پیش روز دو که، دوب 

 .کردن دعوت هم جوون رسی یه و بودن

ی هیچ ی جااون داری خی   رسیده گوشم به من گذشته؟ چ 

ی که   !کردن کارچ 

ی باور اصال بگم، بهت اگه شاید   !نکن 

 

ین را چایش کوروش  :پرسید حال همان در و کرد شی 

 

ی مگه _  ...کردی نگرانم شده؟ چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و حرص و نداشت قرار و آرام .داد تکان رس افسوس با

 .آمدیم چشم به کلماتش تکتک از جوش

 

 همه اون جواب بود این کتایون، گمیم خودم با یه _

ی ی چرا کشیدی؟ که زحمن    شد؟ پنبه بودی، رشته هرچ 

 

 .کردیم صحبت چه از خواهرش آوردنیم در رس

 

ییم _
 
ی گ  نه؟ یا شده، چ 

 

ی کتایون  .بود شده رسخ اشچهره حن 

 بگوید بد عروسش و پرس از بود سخت هم خودش برای

 .بود نمانده برایش ایچاره کرد،یم فکر هرچه اما

 نوردخت و ایرج روی .آمدبرنیم همه پس از که تنهیک

ی توانستنیم هم ی که چرا کند باز حساب   زیادی شدیم مدب 

  ...بودند داده هانوه دل به دل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی !داداش کردن خواست  ی هرغلیط تولد، اسم به _  که هرچ 

ی فکر ی که نامحرم و محرم ...گذاشت  ی پا زیر رو کن   هیچ 

 !نداشته معنا براشون اصال دیگه

ی چه بگم کامل شهنیم روم واال ...رقصیدن زدن،  خی 

ی ...بوده  بوده، گ تولد و خونه اون صاحب آدیم یادم وقن 

هیم آتیش جونم همه  ...خدا به گی 

 همچت  ی رسش به من نجیب و متت  ی فرهادِی شهیم باورت

ی   !شمیمه کار ی اینا دونم،یم من کنه؟ خطور چی  

 

 نه؟ بودن، جااون منم هایبچه _

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۸۴پارت#

 

 .رسید ذهنش به که بود سوایل اولت  ی این
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و کردیم چه اشخواهرزاده نداشت اهمیت چندان برایش

ی تا فقط اما گرفتیم تولد طورچه  به ربیط که وقن 

  !کردنیم پیدا خودش فرزندان

 

ی و تاب و آب با کتایون  را برادرش داشت سیع که لحن 

 .داد جواب را سوالش کند، حرض خودش مثل هم

 

 هر بیای؟ خواستم چرا کردی فکر پس !بودن که بله _

 .بودن اومده جفتشون

 !بوده هم راستت  ی خودشون، جز به

 

 :داد ادامه رفت، درهم که کوروش یچهره

 

ی یه تازه _ اب 
 و بگم بهت ترسمیم که رسیده گوشم به چی  

ی اسباب   ...بشه رسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی راستت  ی اسم شنیدن فقط  کوروش ناخودآگاه تا بود، کاف 

ی  .شود عصن 

ی  و بیاید کنار او با بود نتوانسته وقتهیچ که شخصین 

ش تحت بدجوری فرزندانش خودش، برخالف  قرار تاثی 

 .بودند گرفته

 

 !بگو من؟ خواهر خورییم وحرفت یه چرا _

 

 :پرسید تردید با کتایون

 

ل وخودت بده قول ویل باشه، _ ی کنی    ...کن 

 

 .بود شده کفری دیگر کوروش،

 

ی ...هللا اال هللا ال _   مگه؟ شده چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دور مدت تمام راستت  ی فهمیدم، من که جوریاون واال، _

ی !بوده لوا ور و   ...حن 

 

ی که مکثش ی شد، طوالب   :پرسید عصن 

 

ی _ ؟ حن    چ 

 

 دیگه ...رقصیده باهاش ...گرفته دستشم کهاین مثل _

ی چه   !نبودم جااون که من هرحال به .دونمنیم کردن کاراب 

ی قدراین همه، چشم جلو کن فکر حاال یب   تو کردن، حیاب 

ی ه چه نیست معلوم هاشونتنهاب    !خی 

 !باالتر بذار توکاله خان، کوروش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۸۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی نتیجه از کتایون ی تا .بود راض   پیاز داشت، امکان که جاب 

 .کرد زیاد را ماجرا داغ

 توانستنیم و بود زودجوش برادرش که دانستیم

ل را عصبانیش  .کند کنی 

 واکنش حتما و بگذارد دست روی دست نداشت امکان

 فرهاد برای توانستیم آمد،یم پیش هرچه و دادیم نشان

 .بیاید حساب به خطر زنگ هم شمیم و

 .گرفتیم زهرچشم هم هاآن از شکل، این به

، باید البته
 
ی به را فرهاد بعدا  و کشاندیم خانه به تنهاب 

ی  .کردیم صحبت او با حساب 

 هم دور جمیع، چنت  ی دیگر باریک دهد اجازه خواستنیم

 !باشند

 

 .خوردیم را خونش خون، کوروش، دیگر، سوی

 .جوشیدیم درون از و پیچیدیم خود به عصبانیت، فرط از

  ...شنیده چه که شدنیم باورش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ش،تک  همان در که شده کشیده کجا به ناموسش، دخی 

 را مردی دست داشته جرأت بوده، ساکن او که ایطبقه

د، دست ی و رفته آغوشش در بگی   چشم مقابل حجابب 

  بگردد؟ دیگران

  !راستت  ی مثل کش مردی، هر نه هم آن

 

یم فکر چی  ییک به فقط و بود شده رسخ صورتش تمام

  !راستت  ی کشت  ی .کرد

 

ی و ترسناک افکار ی .زدیم رسش به مهین 
 
 آمدنیم بدش واقعا

ی   !بود او رس زیر چی  یهمه .بیاورد راستت  ی رس بالب 

ی گفت کتایون
 
ی ظاهرا  دوستان و گرفته خو همه با حساب 

  !کرده پیدا زیادی

 

 در و بپاشد هم از او لطف به اشخانواده که شدنیم

  برود؟ پیش مرادش وفق بر چی  یهمه روز به روز عوض
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 او با ترمحکم و ترجدی تر،خشن ابتدا، همان از باید

  !کردیم برخورد

 در داده، اجازه خود به او حاال که بود آمده کوتاه زیادی

ی به حریمش، به پا حد این
 
مهم که فرزندانش و اشزندگ

ی ترین  .بگذارد بودند، اشداراب 

 

 را آن و رفت ماشینش سمت طورچه نفهمید هم خودش

 .کرد روشن

 معنا دیگر مدارا .گرفتیم را کارهایش جواب باید راستت  ی

 !بود گذاشته قرمزش خط روی پا او نداشت،

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۸۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 را بوتیک آدرس .کند پیدا را او باید کجا که دانستیم

  .داشت

ی واریدیوانه رسعت با
 

نیم مغزش به خون .کردیم رانندگ

 .شدیم ورشعله وجودش در خشم و رسید

 

ش چرا اصال  چه مگر بود؟ شده جذب راستت  ی به دخی 

  داشت؟

ی .آورد خاطر به را راستت  ی از لوا هایحمایت  تمام یعن 

 گشت؟یم او با مدت

ی و شقیقه اطراف هایرگ ون اشپیشاب   .بودند زده بی 

ی  فحش هاراننده به و گرفتیم سبقت زد،یم بوق قرار،ب 

 ...دادیم رکیک

 

ی  سمت به رسی    ع هایقدم با و شد پاساژ وارد بعد، مدب 

یلباس  .رفت راستت  ی فرویسر

ی و بود ظهر دم  .بودند کرده تعطیل هامغازه اکی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 باز در به که نگاهش .باشد نرسیده دیر بود امیدوار

 .درخشید چشمانش افتاد، بوتیک

 

ی ، و مرتض  ی یحن   تا بودند کرده ترک را جاآن پیش، دقایف 

ی چند احت ساعن   اما برگردند دوباره عرص و کنند اسی 

 که بود هالباس کردن مرتب حال در و مانده هنوز راستت  ی

 .شد باز بدی، صدای با در

 

 به داشت قصد بود؟ ورود طرز چه دیگر این کرد، تعجب

ی اض مشی   دیدن با چرخاند، که رس اما کند، اعی 

 .ماند مات کوروش،

 

ی هم فاصله همان از
ا
 شدت به که بود مشخص کامل

ی  ...ستعصباب 

ی که کوروش  لباس هایقفسه پشت از نکرد، صحبن 

ون  :پرسید مردد و آمد بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی سالم، _   شده؟ چی  

 

ی راستت  ی صدای شنیدن یت تا بود کاف  ، کی   انبار در روشن 

 !شود انداخته کوروش عصبانیت باروت

 ...چسبید را اشیقه و رفت سمتش خشم با

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۸۷پارت#

 

 

 در تا ترعقب و عقب نداشت، را توقعش که راستت  ی

همه .کرد برخورد رسش پشت ایشیشه دکور به نهایت

،  .بود افتادن اتفاق حال در رسی    ع خییل چی  

 

 .گرفت را کوروش دستان و آمد خودش به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی گمیم _ ؟یم جوریاین چرا شده؟ چ    کن 

 

 .بود نکرده رهایش هنوز اما کوروش

 

 بیاد من ناموس سمت کنه جرأت کش نزاییده مادر از _

ی بخواد و یب   خودت تو حرویم، توئه وقتاون کنه، حرمن 

ی ی سمت اومدی که دیدی چ  ی من دخی  ؟همهب   اصال !چی  

ی ؟یم رو ناموس معن    دوب 

 

 خون به لحظه، درآن .آوررعب و بود بلند صدایش

 .بود تشنه راستت  ی

 

ی یه کردی فکر _ ی دخی  ی کاره؟ و کس ب  یم و صاحابه ب 

ی ، دوست گویه هر توب    بخوری؟ داشن 

 

یک را رسش  .داد تکان هیسی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 و اومدم کوتاه که قدرهرچه شد تموم دیگه !...نه ...نه _

  !بتازونید گذاشتم

 

 مشت دستانش لحظه، همان و کرد رها را راستت  ی ییقه

 .آورد فرود راستت  ی صورت روی را اششده

 

، برای  .شد تار چشمش پیش دنیا لحظاب 

به شدت  ...وحشیانه و بود زیاد رص 

ی  .کرد ناله و افتاد زمت  ی روی ارادهب 

 .پیچید چشمش اطراف و گونه، در وحشتنایک درد

 

د، آرام مشت، یک همان با کوروش نبود قرار انگار اما  بگی 

وع تازه ، !بود کرده رسر  داشت، که دردی وجود با راستت  

ی این از نداد، اجازه  .برود پیش بیشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .غرید و داد هلش عقب به

 

 حق وصدات  میدون؟ چاله اومدی مگه مرد، کن بس _

ی باال من واسه نداری  ورست .منه کار محل جااین!بی 

ی ی حراج چوب اومدی انداخن    من؟ آبروی به بزب 

 

 با اش،سینه قفسه و بود افتاده نفسنفس به جدال این از

 .رفتیم پایت  ی و باال زیادی رسعت

 

 وحرفت که کس هر ...بکش خجالت سالت و سن از _

؟یم کتکش ده،نیم گوش  جواب بلدی بدنت با فقط زب 

  بدی؟

م  .شه زیر به رس بزنم کتکش لجبازه، دخی 

ه آروم بزنمش گستاخه، پرسم  .بگی 

 کنم؟ لقدیش و چک کرده، عصبیم مبرادرزاده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۸۸پارت#

 

 .نداشت را هاصحبت این شنیدن یحوصله کوروش

 .شود قانع که بود نیامده اصال

ی از را راستت  ی پای خواستیم فقط
 
ون فرزندانش زندگ  بی 

 !کند

 

ی دوباره  :زد فریاد و گرفت خی  

 

 ...کثافت شو خفه _

 

نیم زورش اما بیوفتد راستت  ی جان به داشت قصد هم باز

 .بود زده غفلتش از استفاده با هم را مشت یک آن .رسید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

اهن باالی یدکمه دو ، پی   و بودند شده پاره راستت  

 .بود ریخته هم به موهایش

 

 کردن جدا برای رایه داشت سیع که حال همان در

 :گفت حرص با کند، خودش

 

ی _ مه،همه من، دخی  ، نزدیک بهش نداری حق چی    بشر

 ...شکونمیم وپاهات

 

 .داشتبرنیم تهدید از دست اما آمدنیم باال نفسش

 

 سمتش قدیم بفهمم اگه ...اگه ...کنمیم قلم ودستات_

ی  ...شده دراز براش دستت یا ...برداشن 

 

ب به و شد ناامید   .رفت عقب رص 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

به راستت  ی خود به توانستنیم اگر  اش مغازه به بزند، رص 

 .توانستیم که

 

 پایت  ی برای که را بلندی چوب و انداخت اطرافش به نگایه

 .کرد پیدا کنند،یم استفاده هاقفسه از هالباس آوردن

 

ی کنمیم کاری ...کنمیم تبیچاره _  خودت حال به بشین 

ی گریه   !کن 

 

، همان در یهم حت   ، چرایع   نکرده تعطیل هنوز که راستت  

 و شده کنجکاو عجیب، صداهای و رس شنیدن با بود،

 .آمد بوتیک سمت

 

شیشه هایقفسه روی را بلند چوب داشت قصد کوروش،

، از قبل که بیاورد پایت  ی ای یهم و دوست راستت    اشچرایع 

 .کرد مهار پشت از را او و آمد کمک به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 دیگر سمت و گرفت را چوب شده هرطور هم راستت  ی

 .انداخت

 

؟یم چیکار داری آقا _  بزن زنگ گرفتمش من راستت  ی کن 

 !حراست

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۸۹پارت#

 

نیم که دانستیم حال این با اما بود شده شوکه راستت  ی

 .بکشاند جاآن به را حراست پای خواهد

 

 به و زدیم پا و دست اما بود، شده مهار کهاین با کوروش

 .تاختیم سمتش

ل  .بود داده دست از را خودش کنی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی باهاش پاشدی گ اجازه با _  !ها؟ آشغال؟ تولد رفن 

 

 ...بود قرار این از ماجرا پس

 

ی ...پررو یپرسه !کشمیم رو تو من _  که خودمه تقصی 

 ودندونات توئه، پیش آرتا فهمیدم که اول روز همون

  !دهنت تو نریختم

 

ی فریاد و داد با عمو، باش آروم _   آخه؟ شهیم درست چ 

 

یم مغازه اطراف از که مردیم توجه .برد باالتر را صدایش

 .بود شده جلب هم گذشتند

 

م _ ی نی 
ا
ی خواییم مثل ؟ کارچ   من عمو، نگو من به کن 

 نه؟ یا فهمیدی نیستم، تو عموی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 اصال کرد؟یم متقاعدش و آرام را مرد این باید طورچه

  داشت؟ وجود امکانش

 

ی لوا به وقتهیچ من _ ی از .نرسوندم آسین   بهم وقن 

 مراقبش باشم، داشته وهواش کردم سیع کرده، اعتماد

  ...باشم

ی این روح یا جسم از سوءاستفاده من قصد اگه  و دخی 

 .داشتم رو فرصتش هاماه این تمام بود، کردنش بازیچه

ی  و شما گوش به زیاد احتمال که دونستیمیم جفتمون حن 

ی ی بودیم باهم که رسهیم مابف   ظاهرسازی تونستمنیم یعن 

 ویل زندگیمه؟ تو لوا نشه متوجه کش که جوری کنم؟

 چرا؟ دونیدیم نکردم، کارو این

 

ی کوروش  گوش راستت  ی به و گرفته آرام که شدیم لحظاب 

ده  .بود سی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی رو، لوا من _  !دارم دوست رو شما دخی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۹۰پارت#

 

ب به را خود کوروش،  راستت  ی سمت و کرد جدا مرد از رص 

 .کوبید دیوار به را او و برداشت خی  ی

 

ی گ سگ !کردی بیجا تو کردی، غلط تو _  از که بایسر

ی خواست  ی ؟ حرف من دخی    !بزب 

 

ی
 
 .بماند مودب توانستنیم دیگر واقعا

 او به تا کردیم تحمل و داشتیم نگه حرمت باید ِگی تا

ی ی مگر اصال کند؟ فحایسر   بود؟ مانده هم حرمن 

 

ی کند، باز دهان کهاین از قبل  .شد صحبتش مانع صداب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ت یا _ ه؟ چه جااین ...عباس حرص    !خی 

 

 .رسچرخاندند نوردخت صدای سمت به هرسه

 مامان و ایرج بابا .بودند متعجب کوروش و راستت  ی

 !کردند؟یم چه جاآن نوردخت

 

 داشت، آلودیاخم و گرفته یچهره کهحایل در ایرج،

 .شد داخل

 

 کنید؟یم دعوا دارید _

 

 :پرسید زده بهت راستت  ی

 

 ...جااین شما _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .گرفت قرار همرسش کنار و آمد خودش به هم نوردخت

 یصحنه با بارهیک اما بزنند رس شانینوه به بودند آمده

ی  .بودند شده مواجه عجین 

 

 به تعجب با شنیدند که را کوروش فریاد و داد صدای

 وارد تریرسی    ع هایقدم با و بودند کرده نگاه یکدیگر

 .شدند بوتیک

 

ی توانستیم نوردخت
 
 از آمده، پیش چه بزند حدس تقریبا

ی رو این  ...لرزان صدایش و شد عصن 

 

ی تو خواینیم خان، کوروش _ ؟ چی  
 

ی جااین بیک یم کارچ 

؟ ی و کینه این از خواینیم کن   برای برداری؟ دست دشمن 

 ببینیم، پرسو این بار و کار اومدیم عمر یه از بعد بار اولت  ی

 رسش داری و توئه دست تو شیقه ببینیم باید وقتاون

؟یم داد  زب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۹۱پارت#

 

 .گرفت فاصله راستت  ی از کوروش

ی چنت  ی در را او مادرش و پدر نداشت دوست  وضعین 

 .بود آمده پیش هرحال به اما ببینند

 

ینیم شما مادر _ ی دوب   با اسایس باید ومشکلم من شده، چ 

ی ویل رمیم فعال !کنم حل پرس خوشگل این
 
 !آمیم باز بعدا

  !بره پایت  ی گلوت از خوش آب ذارمیم نکن فکر

 

یهم ، چرایع  ی را اوضاع که راستت  
 
 چند بود، دیده خانوادگ

 افراد بت  ی و بازگشته خودش یمغازه به که شدیم ایدقیقه

ی  .نبود ایغریبه بوتیک، در حارص 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :گفت محکم و شد مانع ایرج

 

  !ببینم وایسا _

 

 .دیده چه خودش چشمان با شدنیم باورش هنوز

 

  میدونه؟ چاله شبیه جااین _

 

ون به محکم را نفسش کوروش  .کرد فوت بی 

 

ینیم شما که گفتم _ ی دوب  یم اگه که وگرنه !شده چ 

 بفهمه تا رسیدیدیم وحسابش من قبل خودتون فهمیدین،

  !من پدر نکنه، درازتر گلیمش از وپاش

 

ی !بدونم بگو خب _  و رس و شمغازه دم میای که شده چ 

  ندازی؟یم راه صدا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 این هم برییم داری وخودت آبروی هم که کرده چیکار

  !شناسنش؟یم همه جااین که پرسو

 

 .چرخاند رس سپس

 

_،  نیاد هیچکس !رو مغازه این در ببند جان، بابا راستت  

 .کنیم حل ومشکل این ما تا داخل

 

 بود، در بست  ی مشغول کهحایل در و داد تکان رس تأیید به

نیم را طرفش کش همیشه، مثل اگر که کرد فکر خود با

 چه؟ کردندیم دور او از را لوا اگر کرد؟یم باید چه گرفت

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۹۲پارت#

 

 .کرد نگاه پرسش به منتظر و نشست صندیل روی ایرج
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی و گل ین   بود شده رها ایگوشه آوردند، خود همراه که شی 

 

ی _ ی واسه شده؟ چ    جا؟این اومدی چ 

 

یپیش طبق چی  یهیچ .بود کرده ترش کوروش  پیش اشبین 

 .رفتنیم

اییط در چرا ساند را راستت  ی داشت قصد که رسر  او از و بی 

د زهرچشم   شدند؟یم پیدا باید مادرش و پدر بگی 

 

ی با  :گفت بود، گرفته فریاد و دعوا همهآن از که صداب 

 

ی اون _ ی پیشتون، امانته شماست، یخونه که دخی   غی 

 چند یه باشید مراقبش بود قرار شد، بحثش من با اینه؟

 گرفت آروم و شد درست که اوضاع بمونه، پیشتون هفته

 نیست؟ طوراین مگه .برگرده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  خب؟ _

 

 .رفت باالتر کیم صدایش

 

 !من پدر نبود داریامانت رسم این خب _

یم گ با فهمیدید آد؟یم کجا و رهیم کجا فهمیدید اصال

  گرده؟

 

 :داد جواب نوردخت باراین

 

؟یم حرفیه چه این بودیم، مراقبش که معلومه _  نکنه زب 

ی داریامانت کردی خیال ه یعن   تخت، به ببندیم رو دخی 

ون هوس وقت یه   !نکنه رفت  ی بی 

 

 .انداخت راستت  ی به نگایه و زد پوزخند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نشه پا یالقوز، این همراه که همت  ی ببندینش، نبود الزم _

ه ومن آبروی و تولد بره  !کافیه نی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۹۳پارت#

 

 گرفته اجازه خودشان از اصال رفته، تولد که دانستندیم

 .بود

 

 روبه باال، طبقه همت  ی فرهاد، تولد رفته شده پا ...واه _

، مرد خودت خونه روی  کجا انگار گهیم همچت  ی حساب 

  !بوده که داداشم خوبه !رفت  ی

 

ی  .داد تکان هوا در دسن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یم رو ییک خودش .لواست از بدتر که احمق آرتای اون _

 که آوردم راه رس از وآبروم من مگه !باشه مراقبش خواد

؟یم بازی باهاش یه سگتوله دوتا اون  کت  

 جو که آرتا از اون فهمید؟یم شدم، خسته دیگه من

ی و تشگرفته استقالل  از اینم خونه، برگرده نیست حارص 

م   !رقصهیم و زنهیم پرسه، این با که دخی 

 

ه پرسشان به ایرج و نوردخت  از بعد که بودند مانده خی 

 .شد بلند راستت  ی صدای لحظه، چند

 

  !شدم خسته منم خب _

 

 :داد ادامه چرخاندند، سمتش به که رس

 

یهمه کهاین از شدم خسته _  من، گردن ندازیدیم رو چ 

یهمه مقرص که این از شدم خسته   !منم چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم دقیقه ده سایل شناختم؟یم قبال رو آرتا اصال مگه

ی که لوا زدم،نیم حرف باهاش شاید    ...اصال هیچ 

  ...بود درمونده خواست، کمک ازم

 وروش فقط .خونه برگرده خواستنیم و بودیش زده شما

 .نزدم زمت  ی

ی ی و گذشت مدت یه وقن  یم که بود خودش شد، بهی 

 .برگرده خوادنیم گفت

 من !کردم کمکش من باز کنه، پیدا استقالل خواستیم

 جداش شخانواده از بخوام که نبودم کش وقت،هیچ

 .تونخونه برنگرد نگفتم بهش وقتهیچ !فهمید؟یم کنم،

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۹۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بایسته خودش پای روی تونهیم که فهمید مدت یه بعد_

ی و برسه درآمدی یه به  .بشه مستقل حن 

 دونمیم االنم همت  ی بمونه؟ خوادیم من پیش کردید فکر

 !گردهیم خونه دنبال داره که

 کنم، جور رو خونه پیش پول گفت هم اول همون از

 .رمیم بعدش

 هربار کهاین جای چرا گرفته، زندگیش واسه تصمییم یه

 که طورهمت  ی بشه، درست جنجال و کنید دعوا باهاش

 کنید؟نیم قبولش هست،

یهمه بذاریدش فشار تحت اگه دونیدیم  .میشه بدتر چ 

 اصال نیاد، کوتاه بابام اگه گفتیم بهم پیش چندشب

  !رمیم ایران از و کنمیم مهاجرت

 چشمتون بارم یه سایل دیگه بدتره، که جوریاون خب

  خواید؟یم وهمت  ی خوره،نیم بهش

 

 تنش ببیند، را پرسش نتواند سال چند کهاین به فکر از

 .لرزید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 خب ویل دلهسنگ نکنید فکر داره، دوست رو شما آرتا _

 .نیست که بچه

ی خوادیم
 
 .باشه داشته هم وخودش زندگ

 ...هم لوا بابت

 

 مشتاق اما اند،دلبسته دیگر هم به دانستیم نوردخت

 .گفت خواهد چه راستت  ی بداند بود

 

 دوستش که بگم خوامیم ندازید،نیم راه دعوا دوباره اگه _

 .دارم

ی طمع کردم، کمکش اگه  بهش که حش نداشتم، رو چی  

  !قبل هاسال به گردهبریم دارم،

 با من برای کردم حس بار اولت  ی گ دونمنیم دقیق اصال

ی اما داره، فرق بقیه ی برام حس این گذشت، که هرچ   بیشی 

 .شد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 اما بزند را دلش حرف راحت تا کشیدیم خجالت کیم

 برمال را رازش تا بود رسیده فرا زمانش امروز، همت  ی شاید

 .کند

 

 ویل عمو، نیومده خوشت من از عمر یه دونمیم من _

ی من داری، من از که ایکینه این تو کن باور   ...گناهمب 

ی من  مادر و پدر داشتم دوست ایدیگه هرکس از بیشی 

ی ...بودن پناهم و پشت بودن، زنده  منم هرکش، از بیشی 

 .کشمیم حرست نداشتنشون، از که

ی  ...باشم مادرم شبیه که نکردم انتخاب خودم حن 

 من که دونیدیم خودتون ...تکراریه حرفا این خدا، به

ی  باهام دلتون چرا دونمنیم و نداشتم گذشته تو تقصی 

  !شهنیم صاف

ی جونمم از رو لوا من م .دارم دوست بیشی  یهمه حارص  چ 

 .ببینمش خوشحال و خوشبخت خودم کنار ویل بدم مو
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی این اگه ی دشمن   خودم زودتر خییل نداشت، وجود دلیلب 

یم خواستگاری اصال و چیه بینمون گفتمیم تونهمه به

 !کردم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۹۵پارت#

 

 .بودند شده شوکه همه

 .نوردخت تا گرفته ایرج و کوروش از

 

م کردی فکر چرا ...عجب _ م حارص  ی دو ودخی   دسن 

  !تو مثل ییک دست بدم و کنم بدبخت

 

ی خودش کهاین از قبل  :گفت نوردخت کند، صحبن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 سالمه شکر رو خدا که بدنش و تن چشه؟ راستت  ی مگه _

 .رعناست جوون یه و

 و ایستاده خودش پای روی هم نوجوونیش همون از

ی  .آورده در خودش نداره، و داره هرچ 

ی   !داره َجنم ایه،عرضه با پرس یعن 

 در راستت  ی حاال تا بار یه آدیم یادت اصال تو خان ایرج

ی کمک؟ واسه باشه زده رو ما یخونه  طلب ازمون چی  

  کنه؟

 

  !واال نه _

 

یهمه خودش دیگه، همت  ی _  شاگردی .کرد تجربه رو چ 

 از نکشید خجالت ...وایساد اون و این وردست کرد،

 وخودش راه کمکم و ندارن رسم و اسم که کوچییک کارای

 .رفت

ی  روز به روز داره خودش کار همت  ی تو که دارم خی 

فت  .کنهیم پیرسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی لوا خود
ا
ی بهم اصل   !داد خی 

 

 :پرسید تعجب با کوروش

 

؟ _   لوا؟ چ 

 

 :داد جواب مکث با و کرد نازک چشیمپشت نوردخت

 

ی _ ی یعن   بودن، تولد تو هم با که خورده گوشت به وقن 

 !پرسجان؟ خوانیم وهم خاطر فهمیدینیم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۰۷پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 آرتا و کند عوض را لباسش تا رفت خودش اتاق به راستت  ی

ی و چای برایشان ین   .آورد شی 

 

 :پرسید و برداشت را چایش ایرج 

 

ی مستقل خواییم شنیدم _  خواییم هم جاهمت  ی از ...بشر

 !آره؟ بری،

 

ی
 
ی که دیگری شخص .بودند شنیده راستت  ی از حتما  خی 

 .نداشت

 

 شده؛ جور که بود ضامن مشکلم بودم، وام دنبال بله _

 .روش ذارمیم دارم، پول مقدار یه خودمم

 .خوبه شممحله دیدم، نقیل یخونه یه

م رو جاهمون خوامیم  .بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی به _  خوری؟نیم مشکل به وام پرداخت برای  ...سالمن 

 

 هم ...گرفته کارمون .خوبه درآمد خداروشکر نه،_

 .آنالین هم حضوری

ه سودش آنالین البته  .بیشی 

 بسته برای کمک میان کرده استخدام نفرم چند راستت  ی

 .سفارشات بندی

 تا و کنیمیم کار داریم نفر پنج چهار، شعبه هر تو االن

 .مشغولیم شب

 

ی راستت  ی بار و کار درباره صحبت شانیبرا
 
 و داشت تازگ

 .بود جالب

فت قدرآن دانستندنیم  .کرده پیرسر

 

ی و شد اضافه جمع به هم راستت  ی  را بحث موضوع وقن 

 :گفت دید، خودش یدرباره
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...راستش دارم ها نقشه خییل _

م، مجوز بتونم اگه  تولیدای و طرح دارم دوست بگی 

 .باشیم داشته رو خودمون

 .نیست ساده تولیدی یه منظورم

یهمه باشه خودمون با صدش تا صفر خوامیم  .چ 

یپارچه کارخونه، یه  .کنه تولید خودمونه، مختص که هاب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۰۸پارت#

 

 

 و بدوزن زیادی خیاطای رو هاپارچه این که تولیدی یه

 .باشه آنالین و حضوری قالب در که هم فروش

نیم بهش دوسال ییک تو دونمیم .بلندمدته برنامه این البته

 شهمه رسنیم نتیجه به کمکم اما رسم

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

، چنت  ی تصور از آرتا  .زد برق چشمانش اتفاف 

 

،یم تو که این _
 
اطوری یه شهیم خودش گ  خییل ویل !امی 

 .خوادیم زیادی رسمایه و سخته

 

 پیش شده حساب و احتیاط با دارم سخته، دونمیم آره، _

ی که رمیم
 
ر بعدا  .نکنم رص 

 .افتهنیم اتفاق زود خییل گفتم همت  ی واسه 

 

 :گفت افتخار با نوردخت مامان 

 

 .پرسم آیبریم پسش از تو دونمیم من ویل _

 

ی لبخند  :گفت و زد محجوب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...انشاهللا_

 

د را در زنگ و رسید باالخره لوا  .فرسر

 را غذاها و شده پیدایش هم پیک مأمور او، با همزمان

 .آورد

 

 .گرفت تحویل را غذا و کرد باز را در آتا

 

ی ...به _  .گلم آبچ 

 

ه؟ چه سالم، _  خی 

 

ی و آرام  مقداری شد باعث همت  ی و رسیدیم نظر به خیالب 

سش از  .شود کم اسی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یهمه _  .راحت خیالت امانه، و امن چ 

 

 .کرد سالم بلندی نسبتا صدای و کشید ایآسوده نفس 

 خوش روی با و چرخیدند سمتش نوردخت و ایرج 

 .دادند را جوابش

 

 .داد تکان رس برایش و کرده نگاه راستت  ی به چشیم زیر 

 ...دیدند خودشان فقط که زد چشمیک جواب در هم او

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۰۹پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی از  چیدن مشغول زود خییل بودند، گرسنه همه که آنجاب 

 .شدند ناهار می  ی

 .بعد برای بگذارند توانستندیم را ترجدی هایصحبت

 

 جاآن آرامش از و شد خوردن مشغول رضایت با راستت  ی

 .برد لذت

ی عت  ی در   به دلنشت  ی چی  یهمه ها،صحبت صدای و شلویع 

 .رسیدیم نظر

 

 بود حایل در این و گذراندیم را روزش ترینشلوغ خانه، این

 .داشتند لب روی لبخند همه که

ی یا و کند توهت  ی او به خواستنیم کش  کمبودهایش حن 

 .بیاورد رویش به را

ی  هایانسان تریندارا از که کردیم حس بالعکس، حن 

 .دنیاست
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نوشیدیم آب غذا همراه نوشابه و دوغ جای به نوردخت،

 :پرسید لوا به رو و کرد پر را لیوانش

 

 نه؟ میشه، تموم ترم این درست _

 

 :گفت و داد قورت را غذا لوا 

 

 هست هم نامهپایان البته مونده، امتحاناش فقط بله، _

 .تمومه تقریبا  ...خب ویل

 

 :پرسید کنجکاو ایرج

 

؟ کار خواییم کجا بعدش _  چندجا داری دوست کن 

 .باباجان دارم زیاد آشنا بسپارم؟

 

 .کرد پاک را دهانش و برداشت می  ی روی از دستمایل لوا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .انداخت نگاه راستت  ی به تردید با

 

 .کنم کار معماری خوامنیم راستش ویل ممنون، _

 

ی به باراین  .کردند نگاهش تعجب با همه ایرج، از غی 

 

ی فروش و نظارت یعمده بخش _ نن   این منم منه، با اینی 

 !دارم دوست رو کار

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۰پارت#

 

 

، برای ی لحظاب 
 

 .کردند سکوت همیک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی چنت  ی شنیدن توقع  که نفری اولت  ی و نداشتند را صحبن 

 .بود راستت  ی شکست، را سکوت این

 

ی _ ؟ یعن  ی پس خوندنت درس سال همه این چ   شه؟یم چ 

 

 .شد خوردن، غذا مشغول دوباره 

 .بود گرفته تصمیم بعد و کرده فکر بارها موضوع این به

 

ی من _
 
 دیمیم انجامش هم با داریم که گرویه کار این واقعا

 .دارم دوست رو

ی کارو این گفت  ی بهم هاسال ه، بکن   بزن، وحرف فالن بهی 

یم االن ویل بخون ایرشته همچت  ی بپوش، رو لباس فالن

 کیل .برمیم لذت ازش خودم که بدم انجام وکاری خوام

 .رسیده جااین به تا کشیدم زحمت

، جون سایت و پیج که حاال تونمنیم  برم، کنم ول گرفت  

 خوای؟یم واین تو تونم؟یم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .گرفت نفس و کرد رها بشقاب روی را قاشق راستت  ی

 

ی به هم االن اگه خوام،نیم من _  بخش رسیدیم، جاب 

ی تیمه یهمه هایایده و زحمت خاطر به زیادیش
 
 خصوصا

ی یا من وگرنه بودی ترخالق همه از که تو  هیچ مرتض 

ش برای ایبرنامه  مجازی فضای تو فروش و گسی 

 .نداشتیم

 من خاطر به خوامنیم فقط بود، تو با صدش تا صفر از

یبرنامه یا عالقه از ، زمان براشون هاسال که هاب   گذاشن 

ی جدا  .بشر

 

 .داد تکان رس تایید به هم نوردخت

 

ی سال همه این پس مادر، آره _ ؟ که دانشگاه، رفن   چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .انداخت باال شانه

 

 و دمیم انجام دارم که هست کاری همت  ی من یعالقه _

 .کنمیم بودن مفید احساس

م شد، عوض نظرم روزی اگه بلدم، خب هم معماری  می 

 کنم، تمومش کنمیم سیع دارم فقط االن ویل رساغش

 .همت  ی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۱پارت#

 

 .رسیدیم نظر به مطمت  ی صحبت هنگام

کمک هایشایده و حضور با لوا .بود خدایش از که هم او

 .داشت تجارت این رونق برای زیادی های

 .بخشیدیم تازه جان او به لوا، وجود مادی، بحث از جدا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یه این اگه _ ی که چی  
 
ی من خوای،یم واقعا  ...ندارم حرف 

 

ی و کرد نگاه مادربزرگش و پدربزرگ به ایلحظه  تعارفب 

 :داد ادامه

 

ی پیشمون شمیم خوشحالم عکس بر _  .بموب 

 .کشیدی زیادی زحمت مجموعه، این برای

ی ترینمحق از ی آدماب   باید دادنش، میوه موقع که هسن 

ی  !بایسر

 

 .شد خورده سکوت در غذا یادامه

 مجبور را لوا دیگر بار یک نباید که کرد فکر خود با ایرج

 .خواستنیم که کنند کاری به

 

یم مانع باید چرا داشت عالقه و استعداد شغل این در

ی همه از و شدند  .برد لذت هایشنوه بت  ی اتحاد از بیشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بودند شده قدرتمند دیگریک کمک به

،سخت خالقیت، با ی انرژی و سواد کویسر  تجارت جواب 

 .بودند شده موفق و انداخته راه را خودشان

ی بود الزم واقعا
 
هم یا و فرش بازار در خودشان مثل حتما

 باعث که شوند مشغول ماشت  ی فروش کوروش چون

 باشند؟ افتخار

 

 جمع دیگریک کمک به لوا و راستت  ی را ظروف و ظرف

 به تا کرد عذرخوایه همه از بود، خسته که آرتا و کردند

ی و برود اتاقش  .بخوابد ساعن 

 .گشتبازیم بوتیک به باید دوباره عرص

 

 از را ظروف راستت  ی و انداختیم دور را غذا یماندهته لوا

 .گذاشتیم سینک در و گرفته دستش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی به _ ؟یم فکر چ    کن 

 

 .گرفت را دیگری بشقاب

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۲پارت#

 

؟ تو _ ی مطمئن  نیم پشیمون دیگه، سال چند یه ...یعن 

ی  خواینیم ندادم؟ ادامه رو معماری همون چرا که یسر

ی ؟ فکر بهش بیشی   کن 

 

ون به نگایه لوا خانه بی  ی و انداخت آشی    را کش وقن 

 .گرفت را راستت  ی دست ندید،

 

هیچ با وخودمون جمع من .عزیزم ترممطمت  ی همیشه از _

 .کنمنیم عوض چی  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :زد پچ ترآرام

 

 کمک هم به روز به روز خوامیم باشم، تو پیش خوامیم _

فت و کنیم نیم واین تو ببینیم؛ باهم رو تجارت این پیرسر

 خوای؟

 

 ...راضیم که گفتم می  ی همون رس من _

 

 :گفت و بوسید را اشگونه ناز با

 

 .باش نداشته شک بهم هم تو پس _

 

ی به را بزاقش ه و داد قورت سخن  ه خی   .ماند اشخی 

 از را کردنش فکر توان شد،یم نزدیک حد از بیش که لوا

ی احساسش فقط و دادیم دست  .ماندیم باف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ...باشه _

 

، گیج لحن از  .گرفت اشخنده راستت  

 .بود لوا مات همچنان راستت  ی

ی و خسته ساده، یچهره وجود با  به او برای آرایش ب 

یدوست شدت ی رسید؛یم نظر به داشتن 
 
ی خصوصا  که وقن 

 .بود خوشحال

 

 ...برم هاتخنده قربون _

 

 قند دلش در کیلو کیلو کرد،یم صحبت چنت  ی که راستت  ی

 .کردندیم آب

 

این ایرج بابا و نوردخت مامان بگو بهم حاال نکنه، خدا _

؟یم چیکار جا  کت  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .بوتیک دم اومدن یهو خودشون ...دونمنیم _

 

 :پرسید تعجب با لوا

 

ی _ ؟ب  ی خی   دلیل؟ب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۳پارت#

 

 

 ...خب ویل شدم تو مثل دیدمشون، که اول منم _

 .بود خوب خییل برخوردشون

 ...کال بزنن رس یه بودن اومده که این مثل 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تالش حاصل اتفاق، این بزند حدس توانستیم

 .بوده نوردخت.مامان

 

ی ...عزیزم _
 
ی حتما  .داره دوستت خییل گفته، ماماب 

 

ی و گرفت را بعدی ظرف   .کرد باز را آب شی 

 

یم حس .شده خوب باهام هم خانایرج خود ویل آره، _

ی داره دوست کال کنم  فهمیده انگار .بشناسه ومن بیشی 

 .بهم راجع کردهیم اشتباه

 

ی تمام این  .بود کرده تالش برایش لوا که بود چی  

 

ی خوبه، خییل که این _  !عالیه یعن 

 

 ...فقط اوهوم، _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 سوایل و داشت بر کار از دست دید، که را راستت  ی تعلل

 .کرد نگاهش

 

؟ فقط _  چ 

 

 !دارم دوستت که گفتم بهشون من _

 

 و مات که بازنیمه دهان با ...شنیده اشتباه شاید کرد فکر

ه  :داد ادامه راستت  ی ماند، خی 

 

 پیش موقعیتش یهو خب ویل نداشتم برنامه قبل از _

 ...دیگه اومد

 

ی یم صحبت راحت چقدر راستت  ی .بود ریخته همبه ارادهب 

 .کرد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی_ ؟ یعن  ؟ چه !چ  یم هماهنگ باهام قبلش باید موقعین 

 ...کردی

 

ی _  بابات دونستمنیم که من خب ...دیگه نشو عصباب 

 کنه، بازخواستم تو با رابطه یدرباره و بوتیک تو بیاد قراره

 !بشه پیدا شونکله و رس نفر دو این بعدشم

 

 .شد ولو صندیل روی و رفت عقب قدم چند ناباورانه لوا،

 

 !بابام؟ _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

س لوا_  چی  ی اگه ...ومن ببت  ی .خودت جون به ننداز اسی 

 ...که نبودم پیشت آروم االن که بود شده بدی

 

ی همه گمیم هرموقع ...آخرش کنمیم دق خدا به_  چ 

ی یه ره،یم پیش آروم داره خوبه،  ...افتهیم اتفاف 

 

 نداشت طاقت .گذاشت لوا صورت طرف دو را دستانش

ی  .ببیند را اشقراریب 

 

ی .کنمیم تعریف برات .باش آروم ...من عزیز_  نداره، نگراب 

 باشه؟

 

، تو دونم،یم من_ ی بس از آقاب  ی مهربوب 
 
همه خواییم حتما

، سانسور شو ی اومده البد نه؟ کن   در دهنش از هرچ 

 آره؟ گفته، تو به اومده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .داد تکان رس خودش .نماند راستت  ی جواب منتظر

 

دیگه کار مگه خان کوروش خب پرسم؟یم سوالیه چه_

ی جز بلده هم ای  چزوندن؟ و کردن تحقی 

 

 .شد ساکت شکست، هایشلب روی که راستت  ی هایلب

 .هم پشت و کوتاه یبوسه چند

ی انگار .کردیم لمس را لوا هایلب احتیاط با  حن 

ام با هم بوسیدنش  .بود همراه احی 

 

ی با و گرفت فاصله  :گفت زد،یم برق که چشماب 

 

؟ قدرچه بودم گفته_ ین  ی لوا، عسله مثل لبات شی   سی 

 ...ازشون شمنیم

 

 .بیاید خودش به تا کشید عمیق نفس و زد پلک چندبار
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کردیم اشدیوانه ها کار این با روزی آخر راستت  ی

 

ه ازم رو تو کسهیچ ذارمنیم_ یم حاال .باش مطمت  ی .بگی 

 .ایدیگه کس هر یا باشه بابات خواد

ی تو بدون شهیم مگه جونیم، نفسیم، تو
 
 اصال؟ کرد زندگ

، گوش باید باش اروم گمیم پس  خب؟ کن 

 

 ...چشم_

 

 .گرفت اشخنده راستت  ی که شد مطیع قدرآن بارهیک

 

ی برات گمیم من، بگردم دورت_  ...شده چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 خب .بودیم هم با تولد که رسیده گوشش به بابات_

 .دونستیمیم اول همون از نداره، که ترسم

ی ی با تو سنم که کرد پیچ سوال اومد ...دیگه هیچ   من دخی 

ی چه به و چیه  گردی؟یم باهاش جرأب 

ی زیادی کمیه حاال ی به ویل بود عصباب  ی گذشت؛ خی   چی  

 .نشد

ت گفتمش ویل کن ولش رو جزئیات  همه خوامیم ودخی 

ی رو تو من اول همون از اصال !جوره ی نصف  نیم نصف 

 گ !راهمون جلوی بود شده سنگ خودش ویل .خواستم

، من از  ببینه؟ عرویس لباس تو رو تو که اینه طالب بیشی 

 

ی انگار رصی    ح، هایصحبت آن  شفاف هم را قلبش حن 

 .بود کرده

ی گذشتیم که لحظه هر  .شدیم راستت  ی عاشق بیشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !خواستگاری بیام تا بده اجازه گفتم_

 

 کردنیم باور .شد حبس اشسینه در نفسش ناخودآگاه

 .باشد رفته پیش ایمرحله چنت  ی تا راستت  ی

 

ی !خواستگاری؟_  گفت؟ چ 

 

ی_ نیم کوتاه من ویل .رفت هم ناراحت .رفت کرد ول هیچ 

 .کت  ییم کمکم ایرجم بابا و نوردخت مامان .لوا آم

 

ی_  ...شهیم یعن 

 

ی و؟این خواییم هم تو_  که خواییم ومن قدریاون یعن 

 باشم؟ همرست باشم؟ مردت عمر آخر تا

 ...بگو نرفتیم تهش تا که هنوز داری، شیک اگه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .ندهد ادامه تا گذاشت راستت  ی هایلب روی دست

 

ی هر از_ ی چی    خودت به وخودت حرف مطمئنم، بیشی 

 !نکن شک داشتنم دوست به .گردونمبریم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۶پارت#

 

 

 نشسته کنارشان و رفته مادربزرگش و پدربزرگ نزد لوا،

 .بود

خانه در که شدنیم  .بگذارد تنها را هاآن و بماند آشی  

 

ی چه دانستیم که حاال  در شدنیم رویش افتاده اتفاف 

 .کشیدیم خجالت و کند نگاه شانچشمان

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .جاماین عاشق من نه؟ باصفاییه، یخونه خییل _

 

 :گفت و کشید آیه نوردخت

 

 نه؟ نزدین، دست بهش زیادم مادر، آره _

 

 

ی تا_  بهش وسیله رسی یه فقط راستت  ی دونمیم که جاب 

 .بوده قبل از که همونیه چیدمانش وگرنه کرده اضافه

ی جدیدا البته وحیاطش ا این و سی    جوونه کاشتیم، چی  

 .زده

 

 :داد ادامه و شد بلند جا از
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بدم نشون خوایدیم _  کاشتیم؟ چ 

 

 .باشه _

 

ی  .بودند شده حیاط وارد بعد، لحظاب 

وع لوا  نوردخت کهاین از غافل کرد، دادن توضیح به رسر

 .بود دیگری فکر در

 

نیم گل االن و زوده هنوز گه،یم راستت  ی .رزن گل اینا _

 .محمدیه گل ییک اون .دن

 

 .کرد اشاره دورتر ایفاصله به

 

 کنم فکر هم ییک اون ریحونن، اینا .کاشتیم توت جااون _

 .جعفریه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ا این واسه آدیم خوشم ویل نیستم بلد هم خییل من  چی  

 ...دهیم آرامش بهم .بذارم وقت

 

  لوا؟ _

 

 .کرد نگاه مادربزرگش به سوایل

 

ییم _ ی چه امروز دوب   نه؟ شده، خی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۷پارت#

 

 !بابامه؟ اومدن منظورتون _

 

ی پس _  !خوبه داری، خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ه باغچه به و انداخت گوشش پشت را موهایش  .شد خی 

 

 .کرد تعریف راستت  ی _

 

دنده یه و لجباز خییل !نیست راحت بابات کردن قانع _

 .ست

 

ی چی  یهمه از خوب خودش  .داشت خی 

 

 ...دونمیم _

 

ی .آیمبریم پسش از ویل _  تونیمنیم آدم، همهاین یعن 

 !پیشم بشت  ی بیا ...فقط !تونیمیم کنیم؟ قانعش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به اما گذشتیم مادربزرگش رس در چه دانستنیم

 .کرد گوش حرفش

 

ی امروز _  یدرباره کردیم صحبت داشت راستت  ی وقن 

 .افتادم پدرش یاد خوادت،یم قدرچه و داره تو به که حش

یهمه و عقب بود برگشته زمان انگار  جلوی اومد چ 

 !چشمم

 .کیانه مثل اخالقاش از خییل تو راستت  ی

ن ووصلت اون جلوی خواست  ی همه  نیومد کوتاه ویل بگی 

 .موند زنش پای و

، چشمای تو امروز  فهمیدم .دیدم وخواست  ی اون راستت  

 واسه جنگهیم داشتنت برای و خالصه حسش قدرچه که

 !کنمیم کمکت گفتم بهش همت  ی

 

 حس دانستیم خوب .بود شده خوشحال دل در لوا

ی اما چیست او به راستت  ی  هم خودش نگاه از نوردخت وقن 

 نکند؟ ذوق توانستیم طورچه کرد،یم تأیید را حس این
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

م، اما _  فرار برای وقتیه خوای؟یم وراستت  ی چرا تو دخی 

 خودت به یهو بعد، سال چند نباشه؟ بابات دست از

ی بیای،  !چاه تو افتادی بدتر و شدی پشیمون ببین 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۸پارت#

 

 .رفت فرو درهم هایشسگرمه

 

ی _  آخه؟ حرفیه چه این ماماب 

 

ی تو فکر تو بدونم باید نشو، دلخور_  قراره .گذرهیم چ 

 روز چهار خوامنیم !هم دست تو بذارم رو دستتون خودم

ی پشیمون دیگه  احسایس من که بدی فحش من به و بشر

ه؟ وجلوم نکرد سیع کش چرا گرفتم، تصمیم   بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ادامه نداد اجازه و گذاشت مادربزرگش دست روی دست

ی .دهد
 
 .خواستندیم اطمینان او از همه امروز ظاهرا

 

 .باش مطمت  ی عزیزدلم؛ شمنیم پشیمون من_

 نباش دارم، دوست وراستت  ی چرا کهاین برای دلیل دنبال

ی چون ...نوردختمامان
 
 .دونمنیم خودمم دقیقا

ین به شده تبدیل باشم؟ نداشته دوستش چرا اصال  بهی 

ین دوستم، ین همکارم، بهی   !زندگیم آدم بهی 

 !کشیدم قد کنارش قائله، ارزش برام خوبه، حالم کنارش

ی  همت  ی مثل کردم سیع بارها بودم، خودمون یخونه وقن 

 اما زد بابام موساقه هربار اما کنم رشد هاگیاه و گل

م، جون کرد کمک برعکس راستت  ی  قد و کنم رشد بگی 

 .بکشم

ی این  گنیم دوستام بقیه و سالومه دانشگاه، رمیم که روزاب 

ی  شدم طوریچه پرسمیم .شدی دیگه آدم یه کردی، تغیی 

 مگه؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی داری، انرژی خوبه، حالت لبخنده، لبات رو گنیم  شوچ 

ییم  .کن 

  شه؟یم باورتون بودم، نشده متوجه خودم

ی راستت  ی من، خوب حال این تو  !داره زیادی خییل تأثی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۹پارت#

 

ی خانه از کهآن از بعد  در نوردخت بودند، بازگشت ویالب 

 را کوروش از رضایت گرفت  ی ترتیب که برآمد آن صدد

 .بدهد

ی خاطر، همت  ی به  این به آخر در و بود کرده فکر حساب 

 همسو خودشان نظر با هم را افشان باید که رسید نتیجه

 .کند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  به و گذاشته ظرف در بود، پخته که را کییک از قسمن 

 .برد باال طبقه

 قرار اما نیست خانه پرسش زمان، آن در که دانستیم

 .دهد نشان را مسئله این نبود

د، که را در زنگ ی فرسر  قرار مقابلش افشان بعد لحظاب 

 .گرفت

 .نداشت رسزده هم آن را مادرشوهرش دیدن توقع

 

 .اومدید خوش سالم، _

 

 کردم شتیکه چند پختم، کیک مقدار یه مادر، سالم _

 .کتایون و شما برای

ی گمیم کتایون به تو، برای آوردم اول
 
خودش سهم بیاد بعدا

ه وشوهرش و  .بی 

 

 .کرد تشکر و گرفت را ظرف افشان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یم که هاییهکیک عاشق کوروش نکنه، درد دستتون _

 .پزید

 

 تحرک .مالید دست با را زانوانش و نشست مبل روی

 .کردندنیم یاری هم پاهایش و بود سخت برایش

 

 وگرنه پختم هابچه واسه هم کیک این ...مادر دونمیم _

ی قند که
ا
 .نیست خوب ایرج و من برای اصل

 

 گفتیدیم کنه؟یم درد پاهاتون ...بگردم کردید، لطف _

  کردید؟ اذیت وخودتون چرا بیام من

 

ی ویل اومدم، آسانسور با  _  هم رفت  ی راه قدم چند حن 

 .کنهیم مخسته
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 صحبت باهات خصوض خواستمیم چون اومدم، خودم

 نیست؟ خونه که کوروش .کنم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۰پارت#

 

یم پیش کم که وگرنه بود زده حدس ابتدا همان از افشان

 .بیاید هاآن خانه به خودش نوردخت آمد

 

ی جانم، ...رسکاره نه، _  شده؟ چی  

 

ی آره،_  !خوب اتفاق یه اونم بیفته، قراره یعن 

 

 گیج .کردیم صحبت چه از نوردخت که نیاورد در رس 

 .خندید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی_  ...باشه خی 

 

ه _ ه هم خییل مادر، خی   .خی 

 

 نوردخت نهایت در و بود شانبت  ی سکوت لحظه چند

 :گفت

 

 چیه؟ راستت  ی یدرباره نظرت _

 

 منظور پرسید؟یم او از سوایل چنت  ی مادرشوهرش باید چرا

ی داشت؟ خاض
 
ی زن نوردخت که وگرنه ...حتما  باهویسر

 .کردنیم بیخودی سوال و بود

 

ی دونیدیم خودتون ...خب _
ا
 راجع جوریچه مونهمه قبل

 .کردیمیم فکر بهش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .داد تکان رس تاسف با نوردخت

 

ی ...ببخشه ومن خدا  _  بد باهاش خییل چنددفعه حن 

 .کردم صحبت

 بیاد؛ بدش ازمون و باشه دور من یخانواده از خواستمیم

ی همت  ی واسه
ا
نیم اما دادمنیم نشون خوش روی بهش اصل

ی واسمش دونم ی تقدیر؟ قسمت؟ ...بذارم چ   ...واال بگم چ 

ی
ا
ی به راستت  ی پای انقدر گ و طوریچه نفهمیدم اصل

 
 زندگ

 .کردم قضاوت واون بیخودی فهمیدم مرور به و شد باز ما

 

ی_  داری؟ قبولش نداری؟ مشکل باهاش االن یعن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۱پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  داره؟ خاض دلیل جان؟ مادر پرسیدیم را سواال این چرا _

 خییل .بده بهش وعوضش خدا .باهاش ندارم مشکیل من

یم موند،یم خونه آرتا اگه البته پرسم؛ برای کشید زحمت

ی جوریاین من ویل بود مراقبش کوروش دونم ی بیشی  راض 

 .ام

 !شده مرد شده، ترقوی کنمیم حس

 روی که االن ویل دارم دوسش جورههمه من پرسمه،

 .قبله از ترقوی خییل نظرم به ایستاده پاهاش

 

 :گفت راست و رک نوردخت،

 

ییم _ یم نه؟ نیست، آرتا با فقط ارتباطش راستت  ی که دوب 

ی  داره؟ ارتباط باهاش هم لوا که دوب 

 

 البته و بگوید چه که کردیم فکر انگار .کرد سکوت افشان

ی از بعد .بود نشده هم زدهشگفت  :گفت لحظاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی مادر شهیم مگه _ ت دل تو نفهیم و بایسر ی دخی  یم چ 

ی گذره؟
ا
 فهمیدم من راستت  ی به کردنش نگاه طرز از اصل

ه چه  ...خی 

 نذاشت و اومد در همه روی تو دورهیم تو که روزاون

ی راستت  ی به کش ی ویل شدم مطمت  ی بگه، چی    .نگفتم چی  

 از گفتم شده، خراب هامونبچه با مونمیون جوریهمت  ی

 .نکنم بدترش این

 

 .شد ترراحت کارش .داد تکان رس رضایت با نوردخت

ش احساس از افشان خود که بود خوب ی دخی   .داشت خی 

 

ی کوروش به ویل _  نزدی؟ حرف 

 

 :داد جواب حال همان در و شد بلند جا از

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دیگه واال .شدیم دعوا باز نداشت، که فایده نه، _

 رس افتادیم ماهه چند ...ندارم حدیث و حرف حوصله

 ...دیگه بسه زبونا؛

ی یه   .آمیم بیارم، چاب 

 

ی ریخت  ی چای حت  ی  .بود فکری حساب 

ی
 
ی برای فقط مادرشوهرش قطعا  و لوا بت  ی ارتباط دادن خی 

،  .بود نیامده هاآن یخانه راستت  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۲پارت#

 

 

ی این افشان_  اومدم من .خوانیم همدیگرو پرس، و دخی 

ی جریان در هم تو تا جااین ی کمک خوامیم !بایسر  برن کن 

ی خونه رس
 

 !شونزندگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :داد پاسخ رسدرگم و گیج

 

ی کوروش آخه من؟_  ...نیست راض 

 

ه چشمانش به و گرفت را دستش   باعث کار این .شد خی 

ی هایشصحبت نفوذ شدیم  .شود قبل از بیشی 

 

ی تو مگه _  خوای؟نیم توبچه آرامش و خوشبخن 

 

 .خوامیم که معلومه _

 

 برداری؟ برش قدیم نباید پس خب_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی فکرش افشان   با لوا که دانستیم .بود ریختهبهم حساب 

نیم را فکرش اما داده دل او به و بود ارتباط در راستت  ی

ی که کرد  او از ارتباط این کردن رسیم برای نوردخت حن 

 .بخواهد کمک

 

ی من _
ا
ی دونمنیم اصل ی ...بگم چ  ی یعن 

 
همدیگه قدراین واقعا

 !دارن؟ دوست رو 

 

چه دیدمیم بود، پیشم لوا که چندمایه این من مادر، آره _

ی قدر  شهیم راستت  ی قرارب 

ی که هم پرسو اون  .شناسمیم همه از بهی 

 .بوده لوا دنبال چشمش عمر یه

ی راستت  ی عالقه و حس به
ا
 .خالصه که نکن شک اصل

 

 که اونا شدن؟ نزدیک همبه نفر دو این چرا فهممنیم _

 ...داشت  ی فرق هم با خییل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی مگه _ ی که شده گفته جاب 
 
 به تا باشن هم مثل باید حتما

 رو دیگههم خوب دیدمشون، هم کنار من بدن؟ دل هم

هیچ بشیم، وصلت این مانع اگه نکنم فکر !افشان بلدن

ی تو تریمناسب آدم وقت
 
 !بذاره پا شونزندگ

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۳پارت#

 

 

ی واال _ ی ...بگم چ  یم بختخوش هم با نظرتون به یعن 

 شن؟

 

اون با ویل بده جواب تونهیم مطمت  ی که خداست فقط _

ی  برای که فهمیدم دیدم، جوون تا دو این از من که چی  

یت  ی هم  .بهی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم مایل مشکل شکر رو خدا نیست، کم هم سنشون

 .ندارن

ی چه خب  به وقت یه که باشه رسیم ارتباطشون که بهی 

 .نیفت  ی گناه

 

ی پدر ی رضایت ازدواج، برای _ ط دخی   شما اصلیه، رسر

ی که خودتون  خوشش راستت  ی از .شناسیدیم  ونپرستو بهی 

 ...آدنیم

 

 .داریم احتیاج کمکت به گفتم همت  ی برای  _

ی نزدیکه، کوروش به خییل که کش تنها  خییل !افشان توب 

ییم ی کمک توب   .بیاد کوتاه کوروش که کن 

 

 ...که دهنیم گوش حرفم به آخه؟ طوریچه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کم قدرآن عروسش نفساعتمادبه چرا نفهمید وقتهیچ 

 .بود

 

؟ باشه داشته اون از جدا فکر کردی سیع تو _ هم دخی 

ی حاال تا انگار گه،یم چت  ی  !شنیده ازت چشم جز چی  

، هر ییم هم تو مطمئنم بلده، وشوهرش قلق زب  چه دوب 

ی نرم وکوروش طوری ی فکرش رو .کن   عینک باید بذار، تأثی 

ی ییم .برداریم رو زده صورتش رو که بدبین  ؟ کمک توب   کن 

 

ی هنوز  س نشده هیچ   عادت کوروش .بود گرفته اسی 

 از همآن کند تحمل را خودش مخالف نظری نداشت

 !همرسش مثل کش سمت

 

 :گفت تردید با و بلعید پرصدا را دهانش آب 

 

 ...کنمیم موسیع _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت آخر صحبت عنوانبه و شد بلند جا از نوردخت 

 

ی کمدست وخودت _  .افشان نگی 

 ...هست منم پرس اما شوهرته، کوروش که درسته

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۴پارت#

 

 

ی چه و چطوریه اخالقش دونمیم  کنه کینه تونهیم خودب 

 .کش بهنسبت

ی و ایرج تو، من، .الزمه کمک کار این برای  و لوا خود حن 

  !راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، سالیک در فرزندانش از دوری  بود شده باعث اخی 

ی حدودی تا اکنون  .کند تغیی 

نیم حریفشان کوروش دانستیم و بود ترسیده چشمش

ی و شود ی تا هاآن با بود بهی   کرد مدارا داشت امکان کهجاب 

ش سکونت مثل ساده تصمییم ازدواج امر اما  دو ییک دخی 

 مادربزرگش و پدربزرگ کنار در خودشان از ترپایت  ی طبقه

 .نبود

ی گرفتند،یم تصمیم اشتباه اگر
 
 خوشدست لوا زندگ

ات ان تغیی   .شدیم ناپذیرجی 

 

ی من _ م خوشبخن   .خوامیم ودخی 

ی شونییک آورد؛ نفرو دو ییک اسم کوروش، همت  ی  اومد حن 

  !خواستگاری

ی لوا نفهمیدم که من ی و گفت چ   رفت پرسه که کارکرد چ 

 خواستگار تا صد فهمیدم !نکرد نگاه خودشم رس پشت و

 .کنهیم کارو همت  ی باز بیاد، هم دیگه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رس تو بری که شهنیم شده؛ عوض زمونهدوره دیگه

ت ی دخی   .بدی شوهرش زوربه و بزب 

ی من  بیخود دیگه که گفتم هم کوروش به واین حن 

 بدی راستت  ی از هم من .نده راه رو بعدی خواستگارهای

 .ترسمیم کممیه ویل ندیدم

 

ی از _  تریس؟یم چ 

 

 بدی نتونن باشه شده باعث االن احساسشون کهاین از _

ی یا ببیت  ی رو همدیگه
 
 بس از که شه باز چشمشون بعدا

 از ...دونمیم چه .خورننیم همبه نفهمیدن بودن عاشق

ا این  ...دیگه چی  

 

ی قدیم اون .نزن بد نفوس قدراین افشان  _  پرس و دخی 

ی کهاین بدون  هم با باشن، دیده رو همدیگه باریک حن 

 چه موندنیم هم پای به هم عمر یه و کردنیم ازدواج
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دل همبه کمکم اجباری، هیچ بدون که دوتا این به برسه

 .کردن پیدا شناخت هم به و دادن

ی
 
ی ترست گمیم من اتفاقا  دوتا حسابت طرف چون راههب 

 .نیست  ی که سالهچهارده نوجوون

،  به نسبت ترهپخته هم خییل و سالشه یس نزدیک راستت  

 .سنش

 هم ییک اون و ایستاد خودش پای رو و شد مرد زود خییل

ی که  چشیدن روزگارو گرم و رسد .شناسیشیم خودته دخی 

 .جفتشون

 

 .شد فکر غرق و کرد سکوت چندلحظه افشان

ش با باید ی دخی  ی شاید کردیم صحبت حساب   با حن 

 ...راستت  ی

ی بخواهد بود ممکن  و رک و ببیند را دو هر زمانهم حن 

سد شانهایبرنامه و هاهدف شانیرابطه از راست  .بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ببینم وهردوشون باید فقط شمنیم وصلت این مانع من _

 .بزنم گپ و

م، هم استخاره ی چشم؛ بعدش بگی   کنمیم سیع حن 

 .بکنم هم کمکشون

 

 .داد تکان رس رضایت با باالخره نوردخت،

 

 .دیگه رمیم من پس خوبه، _

، کار در باشه یادت درضمن  استخاره هیچ حاجت خی 

 !نیست

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۵پارت#

 

یپنج و هفتاد جدیِدی یخانه به پا لبخند با لوا،  برادرش می 

 .گذاشت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  ...مبارکه _

 

 .شد اطراف به کردن نگاه مشغول و داد آرتا به را گلدسته

 

چه خونه خریدی؟ گل چرا گیل خودت برم، قربونت_

 نظرت؟به طوره

 

 .بود درخشان و خوشحال لوا چشمان

 .شدیم افتخارش احساس باعث برادرش، موفقیت

 

 !خوبه خییل  _

 

 .داد تکان رس رضایت با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی خییل خودمم_  ویل نیست بزرگ خییل درسته .امراض 

 وقتم یه !تنهام .خورهنیم دردم به که بزرگ یخونه خب،

یم مگه .دیگه بسمونه نفریم؛ دو بازم کنم ازدواج بخوام

 کنیم؟ کار چه خوایم

 

 :پرسید تعجب با و داد باال را ابرویش تای یک

 

یم حرف داری هم ازدواج یدرباره که بینمیم ...بابا نه _

ی یه؟ !زب   خی 

 

 .کرد خجالت با توأم ایخنده

 

 ...وهللا _

 

ی  .کشید گردنش پشت دسن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !لوا آدنیم بدم ویل ...نه که فعال _

ی بعدش بشه، سبک هاموام و قرض حجم کمیه
ا
 احتمال

 !کنم جدی مورابطه

 

ی ماجرای کردنیم را فکرش ، آن با برادرش دوسن  آن دخی 

 .باشد شده جدی قدر

 

ه، همون گ؟ با_  برای فقط کردمیم فکر آیناز؟ دخی 

 ...شدی دوست ییک با رسگریم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۹۶پارت#

 

 بیش را خود شخصیت مادرش، و پدر جلوی خواستنیم

ا راستت  ی به لب زیر ناخودآگاه اما کند خراب این از یم نارس 

 .گفت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 آرامش کرد سیع و گذاشت اششانه روی دست ایرج

 .رسیدیم نظر به کبود خشم از .کند

 

 این به دادن فحش جای !آشوبه؟ دلت قدراین چرا _

ییم آروم بگو ذکر جاش پرس،   ...گی 

 

 این من غفلت از باشم؟ آروم چطوری ...من پدر آخه _

 پیش مشکل خانواده تو دیده !کرده سوءاستفاده آدم

ی با رسی    ع اومده،  رفاقت !کرده درست داستان من دخی 

 !کرده

ی ی یعن   همچت  ی ما، یخانواده تو حاال تا گ از کارا؟ این چ 

ی   بوده؟ چی  

 

ی با نوردخت  باشد، کننده متقاعد داشت سیع که لحن 

 :گفت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی مگه کوروش، نکن شلوغش _ ی که کردن کارچ  یم عصباب 

؟  ...و سینما و پارک باهم رفت  ی دوبار تهش یسر

 

ی  .آورد خاطر به اسیم داشت سیع و داد تکان هوا در دسن 

 

ی اسمش _ یچ  ی بود؟ چ  ی نت؟کاف   ...همونا از شاپ؟کاف 

 

 راستت  ی به بدی نگایه و پرید حرفش میان کوروش

  .انداخت

 

ی مگه !کرده بیجا خییل _ ی من دخی   یه با که کاره و کسب 

ی من !بره؟ وراون و وراین نامحرم پرس
ا
 یاجازه اصل

ی همچت  ی  !دمنیم رو کاراب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 این به مادربزرگش، و پدربزرگ شدنیم باورش راستت  ی

 .باشند داشته را هوایش شدت،

، دقایق ی ابتداب 
ا
ی و بود شده شوکه کامل  کردیم خیال حن 

 .شنیده اشتباه

ی
 
 ندیده او جانب از دلسوزی وقتهیچ که ایرج خصوصا

ی چه دانستنیم و بود  و کمک برای که افتاده اتفاف 

 .بودند آمده حمایتش

 زبان به را دلش یخواسته بود بلد خودش حال، این با

 و پشتیبان با چه بجنگد؛ آوردنش دست به برای و آورد

 .آن بدون چه

  !شود لوا به رسیدنش مانع توانستنیم کش

 

 .کند خود معطوف را همه حواس تا زد ایرسفهتک

 

ی شما بشم، محرمش خدامه از که من خب _  که شمشی 

 !خواستگاری بیام من که کنید غالف بستید، رو از
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۹۷پارت#

 

خرخره داشت دوست .کند تحمل نتوانست دیگر کوروش

 و ایرج اگر بود؟ پررو قدرآن چرا .بجوئد را راستت  ی ی

 یا آمی  یمسالمت روش هر به نبودند، جاآن نوردخت

ی ی را دوم روش که البته و کردیم ساکتش خشن  یم بیشی 

 !پسندید

 

ی و شد بلند جا از  :گفت عصن 

 

ی اگه _ ام به فقط گمنیم بهش چی    حرف .شماست احی 

ی خوامنیم دیگه و شهنیم عوض من  .بشنوم بحن 

م من   !دمنیم تو به ودخی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 زبان به رسا و شمرده شمرده را آخر یجمله نحوی به

 .برود فرو راستت  ی هایگوش در خوب که آورد

 

ی ه چشمانش در لحظه، چند حن   بدون سپس و شد خی 

ی   .کرد ترک را بوتیک کش، از خداحافیط 

 

 تا گرفت را راستت  ی دست نوردخت شد، دور که کیم

 .کند جلب را توجهش

 

ی بلد بچه؟ تنده آتیشت قدراین چرا تو _  به زبون نیسن 

ی؟ دهن ل وخودش خوب پرسم واال !بگی   که کرد کنی 

  !سالیم االن

 

؟ گ طرف تو باالخره بزرگمامان بابا، ای _  هسن 

 

 :گفت و رفت غرهچشم نوردخت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یم جلوش کنهیم اذیت داره کش ببینم !حقم طرف من _

 !باشه خواد،یم هرگ حاال .ایستم

ی اگه عموته، کوروش  که بشه، وصلت این به راض 

ام بهش نره یادت شه،یم زنتم پدر شه،یم مطمئنم  احی 

  !بذاری

 

ی ی و قبل لحظاب  ییک درگی  ی و فی    عمویش با که لفیط 

 .شد تدایع برایش دیگر باریک داشت،

 

 !شه زنم پدر باشه داشته ایعالقه نکنم فکر واال _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۹۸پارت#

 

 .پرسید سوال که بود ایرج باراین
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی از منظورت _ ی زدی، کوروش به که حرفاب    بود؟ چ 

 

  .نشد منظورش متوجه

 

  !حرفا؟ کدوم _

 

ی ایرج،  را اشنوه که بود قرار .بود شده کفری حساب 

ی سابق مثل تا بایستد پشتش .کند حمایت  نکشد پنایهب 

  !بود اشزنده پرستک کوروش و عزیز ینوه هم لوا اما

 

ی اون _ ی تو بود؟ صادقانه چقدرش زدی، که حرفاب 
 
 واقعا

  داری؟ دوست رو لوا

 

ی برعکس .نشد ناراحت سوال این از راستت  ی  .زد لبخند حن 

همت  ی اما کند اطمینان او به سخت که دادیم حق ایرج به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم بفهمد را نیتش و شود نزدیک او به داشت سیع که

 .بود ارزش با برایش

 

ی برای _   خندی؟یم چ 

 

ی عمق لبخندش  لحظه چند از بعد .گرفت بیشی 

 :گفت سکوت،

 

ی دونمنیم _ ه چه دونمنیم جایید،این االن که شده چ   خی 

 به پا که خوشحالم واقعا ویل بود بهم حواستون امروز که

 .گذاشتید بوتیک

ی ی میون روز یه کردمنیم فکرشم حن   روز هر که لباساب 

یقفسه و چینمیم خودم یکم که هاب   روزی وسواس با رسر

 دارم عمر تا ...ببینمتون کشه،یم دستمالشون دفعه چند

  !مونهیم یادم رو امروز

ییم ...و   خندیدم؟ چرا دوب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 که صورتشان در را کنجکاوی و انداخت دو هر به نگایه

 :داد ادامه دید،

 

 به بخواد کش که همینه ممکن، فکر تریناشتباه چون _

ی اون به نسبت من حس  .کنه شک دخی 

 ...من برای دنیاست این آدم عزیزترین

ی وپدرش تا کنید کمکم تونیدیم شما  تنه یه یا کنم راض 

وع  جنگیدن؟ به کنم رسر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۶۹۹پارت#

 

 .انداخت راستت  ی به کننده تحست  ی نگایه ایرج

 کردیم حس کرد،یم نگاه رفتارش و او به دقت با که حاال

 .آیدیم خوشش او از که

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی دسته از یم و بودند قاطع که رسیدیم نظر به پرسهاب 

 کیان پرسش، یاد را او که البته و خواهندیم چه دانستند

ی  .انداختیم نی  

 

ه و گذاشت راستت  ی زانوی روی دست  .شد اشخی 

 

 یخواسته خاطر به اول تمغازه اومدم امروز اگه _

 .هامگناه عقوبت ترس از بعدم بود نوردخت

ی پس فردا، نکنه گفتم خودم با  گذاشتم ورسم که فرداب 

ی خاطر به نشدم، بلند دیگه و زمت  ی  که ظلیم و توجیهب 

 روحم و بمونم بالتکلیف آسمون و زمت  ی بت  ی شده، بهت

، ایعرضهبا پرس بینمیم که حاال اما !بشه رسگردون  هسن 

 .بریس آرامش به هم تو که کنمیم کمکت

ی هم لوا اگه
 
 تو ذارمیم رو توندست خوادیم رو تو واقعا

ی پشیمونم بده قول ویل !هم دست  .نکن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که چهآن به کردن فکر و مکث چندلحظه از بعد راستت  ی

 :داد جواب بود، گفته پدربزرگش

 

 از .جنگید همه با مادرم، به رسیدن برای من، پدر_

ی کش با و نیومد کوتاه شخواسته
 
 دوستش که کرد زندگ

 .داشت

ی تصمیمش از هم شما یهمه شاید  اون ویل بودید ناراض 

ی احساس نفر دو  .کردنیم خوشبخن 

ی هیچ .موندن هم با و نیومدن کوتاه شد، هم هرچی  

ی   !نکرد جداشون هم از هم مرگ جز چی  

ی ازشون من  هم عکش چندتا همون ویل نیست یادم هیچ 

 دیگههم چقدر فهممیم بهم هاشوننگا از دارم، ازشون که

  !داشت  ی دوست رو

ی
ا
ی که وقتا یه قبل یم قضاوتشون یه کرد،یم اذیتم تنهاب 

 ...اما کردم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۷۰۰پارت#

 

 

ی لوا، به دادم دل کهاین از بعد اما  تونستم همیشه از بیشی 

 .کنم درکشون

 من از مادرش، و پدر ش،خانواده دونستمیم کهاین با

 دلم کردم،یم نگاهش که هربار و نبود حالیم انگار متنفرن

 ...ریختیم

ی رسم من  .گرفتم یاد مادرم و پدر از رو عاشف 

 !باشید نداشته شک من حس به

 

ی نوردخت  و شده انباشه اشک چشمانش در اختیارب 

 .شد بغض از پر صدایش

، هایصحبت با  .بود کشیده پر گذشته به ذهنش راستت  

 .بود پرسش دلتنگ قدرچه که دانستیم خدا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مادر، برم قربونت _  .باش نداشته نگراب 

ی رو کوروش که کنمیم کاریهمه من  .کنم راض 

ی از دونمیم هم افشان  پیش و کردی کمک آرتا به وقن 

ی خودت  .شده عوض تدرباره نظرش کال کنه، کار گذاشن 

ی کیمیه ، داشته صی    !کنمیم نرمش وپرسم من بایسر

 

 :گفت و شد بلند جا از ایرج

 

  !گفت نوردخت که همت  ی _

ی دیگه زن، پاشو هم حاال  .نکنیم معطلش از بیشی 

  !ببنده رو مغازه خواستیم گمونم

 

 ترک را جاآن همرسش همراه که شد بلند هم نوردخت

ی داشت دوست راستت  ی اما کند  وقت هاآن با بیشی 

 .بگذراند

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 درست نشد اومدید، رسزده .شهنیم که جوریاین آخه _

 .ازتون کنم استقبال

اون وقته خییل کنم فکر من؟ یخونه بیاید چیه نظرتون

 نه؟ نزدید، رس جا

 دور ناهار بیاد، بگیم هم لوا به تونیمیم هست، هم آرتا

 خوبه؟ باشیم، هم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۰۱پارت#

 

ی ایرج  :گفت و کشید سیبیلش به دسن 

 

 لوا خواییم ...شدیا زرنگ خودت؟ کام به و ما اسم به _

، رو ییم چرا رو ما ببین    پرسجون؟ تخونه کشوب 

 

 :داد پاسخ وسایلش کردن جمع حت  ی .گرفت اشخنده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 بعد .شما و من فقط بگم خواستم اولش ...خب نه _

 من از زودتر چون ستخونه االن آرتا صورت هر در دیدم

  .بندهیم رو شعبه اون

  نباشه؟ لوا و بشیم جمع هم دور همه نیست حیف دیگه

 

ون بوتیک از همرسش رس پشت هم نوردخت  و رفت بی 

 :گفت

 

 یه هم دور .بیاد اونم بذار خان؟ ایرج داری چیکارش _

ی  .دیگه خوریمیم غذاب 

ی بذار  ...کت  ی جووب 

 

 .شد مغازه کردن قفل مشغول رسعت به راستت  ی

 

ی من _   !بیاد بگید ندارم، حرف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ون را موبایلش موقع همان راستت  ی ی را لوا تا آورد بی   خی 

 .کند

 .شده تمام حاال کالسش و بوده دانشگاه که دانستیم

 

صحبت تا رفتیم راه مادربزرگش و پدربزرگ از فاصله با

 .نشوند را شان

 

  جانم؟ سالم، _

 

 .شده تنگ لوا برای دلش چقدر کرد حس و زد لبخند

 .لنگیدیم کار جاییک دیدشنیم روز هر اگر اصال

 

ی یه خوامیم سالم، _   بزنم؟ غر شهیم قبلش ویل بگم، چی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از که شدیم ایلحظه چند و شده تاکش سوار لوا

 .بود شده دور دانشگاه

 با صحبت هنگام اما بود، شده خسته کالس، رس کهاین با

،  .داشت اشتیاق راستت  

 و رسیدیم نظر به ترزیبا چی  یهمه شنید،یم که را صدایش

ی دادیم آزارش ایمسئله ترکم  به که تاکش صندیل حن 

ی نظر  ...آمدیم کثیف و خوردهخاک حساب 

 

 .بزن _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۰۲پارت#

 

 

یم دور ازم یه وضعیه؟ چه شدم، خسته من خدا به لوا_

،  .برات شهیم تنگ دلم یسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت و خندید لوا

  ...چیه چاره ویل شده، تنگ دلم منم _

 

ی به هم راستت  ی  :داد جواب شوچ 

 

 و سگ یه که شدیم پخش کارتون یه بچگیامون یادته _

ی یه کاش بودن؟ چسبیده بهم گربه  من کردیمیم پیدا چسن 

  !بچسبونه جوریهمت  ی رو تو و

 

 .شد زده هیجان اشیادآوری از و بود کارتون آن عاشق لوا

 

 من کردی؟یم نگاه هم تو ...داشتم دوستش خییل وای _

ی کردم فکر
 
 کارتونای جور این از و هافوتبالیست نهایتا

ی پرسونه  .ببین 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ونه، مگه کارتون _ یهمه من واال داره؟ پرسونه دخی  یم چ 

 .دیدم

ی پای رد دنبال شهمه بود هم دیگه ییک چه .گشتیم آب 

  !دستش از خوردمیم حرص من قدر

یم یه بعد بود چشماش جلوی دقیقا ردپا انگار، بود کور

 ومن که انگار و دادمیم فحش بهش یه کجاست؟ گفت

  ردپا؟ کو گفتیم باز !ایناها زدمیم داد ببینه، تونهیم

 

 به بلند صدای با لوا که کردیم تعریف حرض چنانآن با

 .افتاد خنده

 

ییم راست آره وای، _
 
ی یادش ...گ  .بخی 

 .داشتم دوست خییل هم واون

 

ی دیگر که چرا شد، جدی راستت  ی بارهیک  پاساژ خروچ 

 .کردیم سوار را نوردخت و ایرج باید و بودند شده نزدیک
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ییم ویل _  تنگ هم برای دلمون مدام کهاین یچاره دوب 

  چیه؟ نشه،

 

 :پرسید کنجکاو لوا

 

؟ _  چ 

 

 :گفت مادربزرگش به رو بلندتری صدای با

 

 .بیارم وماشت  ی من که بریم طرف این از _

 

 .چسباند گوشش به را موبایل دوباره

 

ی زنم اینه شچاره _  !یسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۰۳پارت#

 

 

 .شد شوکه بود شنیده که آنچه از لوا

ی به را راستت  ی حرف دانستنیم د شوچ   به جدی؟ یا بگی 

 تپش بلند صدای بود امیدوار و شد ساکت خاطر همت  ی

  ...نرسد راستت  ی گوش به قلبش،

 

 .من یخونه بیا پاشو لوا _

  .باشیم هم دور ناهار قراره

 

ی از  .ناراحت یا باشد خوشحال دانستنیم بحث تغیی 

 .نداد کشش صورت هر در

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  ...مخسته یکم واقعا؟ بیام _

 

ی خودم بیا _
 

 .نیستیم که تنها بعدشم !کنمیم در توخستیک

  !هست  ی هم نوردخت مامان و ایرج بابا

 

ی دیگر باراین
 
 .شد زدهشگفت واقعا

  بود؟ شنیده درست

 

؟ _   تو؟ یخونه اومده ایرج؟ بابا چ 

 

 سوار که رسیدیم نظر به و شد دورتر کیم راستت  ی صدای

 .شده ماشینش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟ االن ببت  ی _ یم تعریف برات دیدمت، ...مفصله کجاب 

  .چیه جریان کنم

، خونه بیا تو  .افتادیم راه هم ما ویالب 

 

 .گمیم بهش االن .نشستم تاکش تو من باشه، _

 

، از بعد  راننده به رو و کرد قطع را تماس خداحافیط 

 :گفت

 

منده ...ببخشید آقا _ م من رسر   .شده عوض مسی 

 

ی مرد  .رسیدیم نظر به حوصلهب 

 

  ...ها شهیم عوض قیمت برید؟ خوایدیم کجا _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نیست مشکیل _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۰۴پارت#

 

 مادربزرگش و پدربزرگ چرا که بود شده مشغول فکرش

 حضور با هم آن بگذارند، قدییم یخانه آن به پا باید

 !راستت  ی خود

 

قابل برایش  مامان دانستیم که البته ...بود هضم غی 

 اما دارد و داشته دوست را راستت  ی همیشه نوردخت

 .کند همراه خود با را ایرج بابا روزی کردنیم را فکرش

 

 باال ایشانه .نه یا باشد داشته دلشوره باید دانستنیم

 خیال و فکر کرد سیع مقصد به رسیدن تا و انداخت

 .نکند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شدیم آگاه چی  یهمه از زودی، به

 

 :داد اس ام اس آرتا به راستت  ی دیگر، سوی

 

؟ »  «خونه؟ رسیدی کجاب 

 

 تخت روی و رسیده خانه به که شدیم ایدقیقه چند آرتا،

 .بود شده ولو

ی زیر اهن   به و داشت تن زانو باالی تا شلوارگ و سفید پی 

ه سقف  .بود خی 

 

ی که شد شلوغ رسش قدرآن امروز  آیناز با نتوانست حن 

 .کند چت کیم

یدوست و بود بامزه .بود شده تنگ او برای دلش  .داشتن 

ی ایهرب  هانه به این و کردیم پیدا صحبت یادامه برای بحن 

 .شدیم او مشغول شب نصفه تا گایه مدت،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 پیغام متوجه که بدهد او به پیایم تا برداشت را موبایلش

 .شد راستت  ی

 

 «آی؟یم گ تو .مخونه آره، »

 

 .داد را جوابش راستت  ی بعد، چندلحظه

 

ی کن؛ جور و جمع رو خونه کمیه راهم، تو»
 
 خصوصا

ی  پنج اندازه بیارن، برامون بده سفارش ناهارم ...رو پذیراب 

 «.نفر

 

 .شد خی  ی نیم تخت روی تعجب از

ی و نداشت مهمان یحوصله وجههیچ به  خسته حساب 

 .بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  .گفت لب زیر نچ 

 

ییم بیاد؟ قراره گ» یم دعوت مهمون جمعه همون ذاشن 

 «...دیگه کردی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۰۵پارت#

 

 

 کرده پخش شجریان موزیک ایرج و نوردخت برای راستت  ی

 .بود

 از زدیم حدس و داشتند دوست چه دانستنیم واقع در

یموزیک چنت  ی  .بیاید خوششان هاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پیدا ادامه سکوت زیادی زمان ماشت  ی در کرد یم سیع 

ی ینکته و نکند  متقابل تالش خورد،یم چشم به که مثبن 

 .بود نی  ی دو آن

 

ی و دادیم را جوابش هم ایرج  بحث خودش گایه حن 

 .پرسیدیم نظر راستت  ی از و کشیدیم پیش را جدیدی

 

سال از بعد که بود هاآن بت  ی زدن گپ ترینصمیمانه این

 .افتاد اتفاق حال در ها

 صحنه این به لذت با بود نشسته عقب صندیل نوردخت

 .کردیم نگاه

 

 :نوشت آرتا برای راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم .میان دارن لوا و ایرج بابا و نوردخت مامان نزن، غر »

 ...نره یادت هم مخلفات کوبیده؛ هم بده، سفارش جوجه

 «!بجنب

 

 کامل دیگر بار،این و خواند را راستت  ی پیام بار چند آرتا

 .نشست تخت روی

 

 :گفت خود با لب زیر 

 

ی یا رسکار گذاشته ومن »
 
 «!جا؟این آدیم داره ایرج بابا واقعا

 

 و شد بلند جا از زد،یم حرف چنانهم خود با که حایل در

ون اتاق از  .رفت بی 

 .دادیم سفارش غذا و کردیم مرتب را جاهمه باید

 :نوشت حت  ی همان در
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ه؟ چه ویل باشه، »  «!خی 

 

ی راستت  ی دیگر اما   ...نداد جواب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۰۶پارت#

 

ی  کنار را تنبیل آرتا خوشبختانه رسیدند، خانه به که وقن 

ی تا را جاآن و گذاشته  کرده تمی  ی داده، اجازه زمان که جاب 

 .بود

ی ی بوی از حن   مشخص رسید،یم مشام به که هم خویسر

ی بود  لبخندی شد باعث همت  ی و زده خوشبوکننده اسی 

 .بنشیند راستت  ی هایلب روی نداشت، خنده از کم که

 .گذاشته تمام سنگ آرتا که دادیم نشان دیگر ییک این

 

 .اومدید خوش بفرمایید، _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یآن از و بود شده جمع اشک نوردخت چشمان در  جاب 

 .کردنیم صحبت داشت، بغض که

 که البته و بودند آورده هجوم ذهنش به زیادی خاطرات

 .نداشت او از کیم دست هم ایرج

ی چه پس  پرس یاد بار هر چرا گرفت؟یم آرام داغ این زماب 

 گرفت؟ یم آتش قلبشان افتادند،یم شانجوان

 

 .بگذارد پا جاآن نداشت را  دلش ایرج،

ی برای زیادی آرزوهای کیان که دانستیم
 
 این در زندگ

ی جسم همراه شد مجبور را شانتمام و داشت خانه  جانب 

 .بسپارد خاک به خود،

 بدشانش و ناامیدی مرگ، بوی خانه این همیشه برایش،

یم نظر به متفاوت اوضاع شد،یم داخل که حاال اما دادیم

 .رسید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بوی .نبود مخوف و تاریک خانه  و پیچیدیم فضا در خوب 

ی رسسی  ی و کوچک حیاط  .شدیم دیده صفا با و دنج حساب 

 

 .درآوردند را هایشانکفش و خواندند کیان برای ایفاتحه

 

 ...اومدید خوش_

 

 هوا و حال آن از و آمده خود به کامل تا کشید طول

ون  .بیایند بی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۰۷پارت#

 

 آرتا و کند عوض را لباسش تا رفت خودش اتاق به راستت  ی

ی و چای برایشان ین   .آورد شی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :پرسید و برداشت را چایش ایرج 

 

ی مستقل خواییم شنیدم _  خواییم هم جاهمت  ی از ...بشر

 !آره؟ بری،

 

ی
 
ی که دیگری شخص .بودند شنیده راستت  ی از حتما  خی 

 .نداشت

 

 شده؛ جور که بود ضامن مشکلم بودم، وام دنبال بله _

 .روش ذارمیم دارم، پول مقدار یه خودمم

 .خوبه شممحله دیدم، نقیل یخونه یه

م رو جاهمون خوامیم  .بگی 

 

ی به _  خوری؟نیم مشکل به وام پرداخت برای  ...سالمن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم ...گرفته کارمون .خوبه درآمد خداروشکر نه،_

 .آنالین هم حضوری

ه سودش آنالین البته  .بیشی 

 بسته برای کمک میان کرده استخدام نفرم چند راستت  ی

 .سفارشات بندی

 تا و کنیمیم کار داریم نفر پنج چهار، شعبه هر تو االن

 .مشغولیم شب

 

ی راستت  ی بار و کار درباره صحبت شانیبرا
 
 و داشت تازگ

 .بود جالب

فت قدرآن دانستندنیم  .کرده پیرسر

 

ی و شد اضافه جمع به هم راستت  ی  را بحث موضوع وقن 

 :گفت دید، خودش یدرباره

 

 ...راستش دارم ها نقشه خییل _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

م، مجوز بتونم اگه  تولیدای و طرح دارم دوست بگی 

 .باشیم داشته رو خودمون

 .نیست ساده تولیدی یه منظورم

یهمه باشه خودمون با صدش تا صفر خوامیم  .چ 

یپارچه کارخونه، یه  .کنه تولید خودمونه، مختص که هاب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۰۸پارت#

 

 

 و بدوزن زیادی خیاطای رو هاپارچه این که تولیدی یه

 .باشه آنالین و حضوری قالب در که هم فروش

نیم بهش دوسال ییک تو دونمیم .بلندمدته برنامه این البته

 شهمه رسنیم نتیجه به کمکم اما رسم

 

، چنت  ی تصور از آرتا  .زد برق چشمانش اتفاف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

،یم تو که این _
 
اطوری یه شهیم خودش گ  خییل ویل !امی 

 .خوادیم زیادی رسمایه و سخته

 

 پیش شده حساب و احتیاط با دارم سخته، دونمیم آره، _

ی که رمیم
 
ر بعدا  .نکنم رص 

 .افتهنیم اتفاق زود خییل گفتم همت  ی واسه 

 

 :گفت افتخار با نوردخت مامان 

 

 .پرسم آیبریم پسش از تو دونمیم من ویل _

 

ی لبخند  :گفت و زد محجوب 

 

 ...انشاهللا_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

د را در زنگ و رسید باالخره لوا  .فرسر

 را غذاها و شده پیدایش هم پیک مأمور او، با همزمان

 .آورد

 

 .گرفت تحویل را غذا و کرد باز را در آتا

 

ی ...به _  .گلم آبچ 

 

ه؟ چه سالم، _  خی 

 

ی و آرام  مقداری شد باعث همت  ی و رسیدیم نظر به خیالب 

سش از  .شود کم اسی 

 

یهمه _  .راحت خیالت امانه، و امن چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کرد سالم بلندی نسبتا صدای و کشید ایآسوده نفس 

 خوش روی با و چرخیدند سمتش نوردخت و ایرج 

 .دادند را جوابش

 

 .داد تکان رس برایش و کرده نگاه راستت  ی به چشیم زیر 

 ...دیدند خودشان فقط که زد چشمیک جواب در هم او

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۰۹پارت#

 

 

ی از  چیدن مشغول زود خییل بودند، گرسنه همه که آنجاب 

 .شدند ناهار می  ی

 .بعد برای بگذارند توانستندیم را ترجدی هایصحبت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 جاآن آرامش از و شد خوردن مشغول رضایت با راستت  ی

 .برد لذت

ی عت  ی در   به دلنشت  ی چی  یهمه ها،صحبت صدای و شلویع 

 .رسیدیم نظر

 

 بود حایل در این و گذراندیم را روزش ترینشلوغ خانه، این

 .داشتند لب روی لبخند همه که

ی یا و کند توهت  ی او به خواستنیم کش  کمبودهایش حن 

 .بیاورد رویش به را

ی  هایانسان تریندارا از که کردیم حس بالعکس، حن 

 .دنیاست

 

 .نوشیدیم آب غذا همراه نوشابه و دوغ جای به نوردخت،

 :پرسید لوا به رو و کرد پر را لیوانش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نه؟ میشه، تموم ترم این درست _

 

 :گفت و داد قورت را غذا لوا 

 

 هست هم نامهپایان البته مونده، امتحاناش فقط بله، _

 .تمومه تقریبا  ...خب ویل

 

 :پرسید کنجکاو ایرج

 

؟ کار خواییم کجا بعدش _  چندجا داری دوست کن 

 .باباجان دارم زیاد آشنا بسپارم؟

 

 .کرد پاک را دهانش و برداشت می  ی روی از دستمایل لوا

 .انداخت نگاه راستت  ی به تردید با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کنم کار معماری خوامنیم راستش ویل ممنون، _

 

ی به باراین  .کردند نگاهش تعجب با همه ایرج، از غی 

 

ی فروش و نظارت یعمده بخش _ نن   این منم منه، با اینی 

 !دارم دوست رو کار

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۰پارت#

 

 

، برای ی لحظاب 
 

 .کردند سکوت همیک

ی چنت  ی شنیدن توقع  که نفری اولت  ی و نداشتند را صحبن 

 .بود راستت  ی شکست، را سکوت این
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _ ؟ یعن  ی پس خوندنت درس سال همه این چ   شه؟یم چ 

 

 .شد خوردن، غذا مشغول دوباره 

 .بود گرفته تصمیم بعد و کرده فکر بارها موضوع این به

 

ی من _
 
 دیمیم انجامش هم با داریم که گرویه کار این واقعا

 .دارم دوست رو

ی کارو این گفت  ی بهم هاسال ه، بکن   بزن، وحرف فالن بهی 

یم االن ویل بخون ایرشته همچت  ی بپوش، رو لباس فالن

 کیل .برمیم لذت ازش خودم که بدم انجام وکاری خوام

 .رسیده جااین به تا کشیدم زحمت

، جون سایت و پیج که حاال تونمنیم  برم، کنم ول گرفت  

 خوای؟یم واین تو تونم؟یم

 

 .گرفت نفس و کرد رها بشقاب روی را قاشق راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی به هم االن اگه خوام،نیم من _  بخش رسیدیم، جاب 

ی تیمه یهمه هایایده و زحمت خاطر به زیادیش
 
 خصوصا

ی یا من وگرنه بودی ترخالق همه از که تو  هیچ مرتض 

ش برای ایبرنامه  مجازی فضای تو فروش و گسی 

 .نداشتیم

 من خاطر به خوامنیم فقط بود، تو با صدش تا صفر از

یبرنامه یا عالقه از ، زمان براشون هاسال که هاب   گذاشن 

ی جدا  .بشر

 

 .داد تکان رس تایید به هم نوردخت

 

ی سال همه این پس مادر، آره _ ؟ که دانشگاه، رفن   چ 

 

 .انداخت باال شانه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و دمیم انجام دارم که هست کاری همت  ی من یعالقه _

 .کنمیم بودن مفید احساس

م شد، عوض نظرم روزی اگه بلدم، خب هم معماری  می 

 کنم، تمومش کنمیم سیع دارم فقط االن ویل رساغش

 .همت  ی

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۱پارت#

 

 .رسیدیم نظر به مطمت  ی صحبت هنگام

کمک هایشایده و حضور با لوا .بود خدایش از که هم او

 .داشت تجارت این رونق برای زیادی های

 .بخشیدیم تازه جان او به لوا، وجود مادی، بحث از جدا

 

یه این اگه _ ی که چی  
 
ی من خوای،یم واقعا  ...ندارم حرف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی و کرد نگاه مادربزرگش و پدربزرگ به ایلحظه  تعارفب 

 :داد ادامه

 

ی پیشمون شمیم خوشحالم عکس بر _  .بموب 

 .کشیدی زیادی زحمت مجموعه، این برای

ی ترینمحق از ی آدماب   باید دادنش، میوه موقع که هسن 

ی  !بایسر

 

 .شد خورده سکوت در غذا یادامه

 مجبور را لوا دیگر بار یک نباید که کرد فکر خود با ایرج

 .خواستنیم که کنند کاری به

 

یم مانع باید چرا داشت عالقه و استعداد شغل این در

ی همه از و شدند  .برد لذت هایشنوه بت  ی اتحاد از بیشی 

 

 .بودند شده قدرتمند دیگریک کمک به
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

،سخت خالقیت، با ی انرژی و سواد کویسر  تجارت جواب 

 .بودند شده موفق و انداخته راه را خودشان

ی بود الزم واقعا
 
هم یا و فرش بازار در خودشان مثل حتما

 باعث که شوند مشغول ماشت  ی فروش کوروش چون

 باشند؟ افتخار

 

 جمع دیگریک کمک به لوا و راستت  ی را ظروف و ظرف

 به تا کرد عذرخوایه همه از بود، خسته که آرتا و کردند

ی و برود اتاقش  .بخوابد ساعن 

 .گشتبازیم بوتیک به باید دوباره عرص

 

 از را ظروف راستت  ی و انداختیم دور را غذا یماندهته لوا

 .گذاشتیم سینک در و گرفته دستش

 

ی به _ ؟یم فکر چ    کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .گرفت را دیگری بشقاب

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۲پارت#

 

؟ تو _ ی مطمئن  نیم پشیمون دیگه، سال چند یه ...یعن 

ی  خواینیم ندادم؟ ادامه رو معماری همون چرا که یسر

ی ؟ فکر بهش بیشی   کن 

 

ون به نگایه لوا خانه بی  ی و انداخت آشی    را کش وقن 

 .گرفت را راستت  ی دست ندید،

 

هیچ با وخودمون جمع من .عزیزم ترممطمت  ی همیشه از _

 .کنمنیم عوض چی  ی

 

 :زد پچ ترآرام
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 کمک هم به روز به روز خوامیم باشم، تو پیش خوامیم _

فت و کنیم نیم واین تو ببینیم؛ باهم رو تجارت این پیرسر

 خوای؟

 

 ...راضیم که گفتم می  ی همون رس من _

 

 :گفت و بوسید را اشگونه ناز با

 

 .باش نداشته شک بهم هم تو پس _

 

ی به را بزاقش ه و داد قورت سخن  ه خی   .ماند اشخی 

 از را کردنش فکر توان شد،یم نزدیک حد از بیش که لوا

ی احساسش فقط و دادیم دست  .ماندیم باف 

 

 ...باشه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

، گیج لحن از  .گرفت اشخنده راستت  

 .بود لوا مات همچنان راستت  ی

ی و خسته ساده، یچهره وجود با  به او برای آرایش ب 

یدوست شدت ی رسید؛یم نظر به داشتن 
 
ی خصوصا  که وقن 

 .بود خوشحال

 

 ...برم هاتخنده قربون _

 

 قند دلش در کیلو کیلو کرد،یم صحبت چنت  ی که راستت  ی

 .کردندیم آب

 

این ایرج بابا و نوردخت مامان بگو بهم حاال نکنه، خدا _

؟یم چیکار جا  کت  

 

 .بوتیک دم اومدن یهو خودشون ...دونمنیم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :پرسید تعجب با لوا

 

ی _ ؟ب  ی خی   دلیل؟ب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۳پارت#

 

 

 ...خب ویل شدم تو مثل دیدمشون، که اول منم _

 .بود خوب خییل برخوردشون

 ...کال بزنن رس یه بودن اومده که این مثل 

 

 تالش حاصل اتفاق، این بزند حدس توانستیم

 .بوده نوردخت.مامان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی ...عزیزم _
 
ی حتما  .داره دوستت خییل گفته، ماماب 

 

ی و گرفت را بعدی ظرف   .کرد باز را آب شی 

 

یم حس .شده خوب باهام هم خانایرج خود ویل آره، _

ی داره دوست کال کنم  فهمیده انگار .بشناسه ومن بیشی 

 .بهم راجع کردهیم اشتباه

 

ی تمام این  .بود کرده تالش برایش لوا که بود چی  

 

ی خوبه، خییل که این _  !عالیه یعن 

 

 ...فقط اوهوم، _

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 سوایل و داشت بر کار از دست دید، که را راستت  ی تعلل

 .کرد نگاهش

 

؟ فقط _  چ 

 

 !دارم دوستت که گفتم بهشون من _

 

 و مات که بازنیمه دهان با ...شنیده اشتباه شاید کرد فکر

ه  :داد ادامه راستت  ی ماند، خی 

 

 پیش موقعیتش یهو خب ویل نداشتم برنامه قبل از _

 ...دیگه اومد

 

ی یم صحبت راحت چقدر راستت  ی .بود ریخته همبه ارادهب 

 .کرد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی_ ؟ یعن  ؟ چه !چ  یم هماهنگ باهام قبلش باید موقعین 

 ...کردی

 

ی _  بابات دونستمنیم که من خب ...دیگه نشو عصباب 

 کنه، بازخواستم تو با رابطه یدرباره و بوتیک تو بیاد قراره

 !بشه پیدا شونکله و رس نفر دو این بعدشم

 

 .شد ولو صندیل روی و رفت عقب قدم چند ناباورانه لوا،

 

 !بابام؟ _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

س لوا_  چی  ی اگه ...ومن ببت  ی .خودت جون به ننداز اسی 

 ...که نبودم پیشت آروم االن که بود شده بدی

 

ی همه گمیم هرموقع ...آخرش کنمیم دق خدا به_  چ 

ی یه ره،یم پیش آروم داره خوبه،  ...افتهیم اتفاف 

 

 نداشت طاقت .گذاشت لوا صورت طرف دو را دستانش

ی  .ببیند را اشقراریب 

 

ی .کنمیم تعریف برات .باش آروم ...من عزیز_  نداره، نگراب 

 باشه؟

 

، تو دونم،یم من_ ی بس از آقاب  ی مهربوب 
 
همه خواییم حتما

، سانسور شو ی اومده البد نه؟ کن   در دهنش از هرچ 

 آره؟ گفته، تو به اومده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .داد تکان رس خودش .نماند راستت  ی جواب منتظر

 

دیگه کار مگه خان کوروش خب پرسم؟یم سوالیه چه_

ی جز بلده هم ای  چزوندن؟ و کردن تحقی 

 

 .شد ساکت شکست، هایشلب روی که راستت  ی هایلب

 .هم پشت و کوتاه یبوسه چند

ی انگار .کردیم لمس را لوا هایلب احتیاط با  حن 

ام با هم بوسیدنش  .بود همراه احی 

 

ی با و گرفت فاصله  :گفت زد،یم برق که چشماب 

 

؟ قدرچه بودم گفته_ ین  ی لوا، عسله مثل لبات شی   سی 

 ...ازشون شمنیم

 

 .بیاید خودش به تا کشید عمیق نفس و زد پلک چندبار
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کردیم اشدیوانه ها کار این با روزی آخر راستت  ی

 

ه ازم رو تو کسهیچ ذارمنیم_ یم حاال .باش مطمت  ی .بگی 

 .ایدیگه کس هر یا باشه بابات خواد

ی تو بدون شهیم مگه جونیم، نفسیم، تو
 
 اصال؟ کرد زندگ

، گوش باید باش اروم گمیم پس  خب؟ کن 

 

 ...چشم_

 

 .گرفت اشخنده راستت  ی که شد مطیع قدرآن بارهیک

 

ی برات گمیم من، بگردم دورت_  ...شده چ 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۵پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 خب .بودیم هم با تولد که رسیده گوشش به بابات_

 .دونستیمیم اول همون از نداره، که ترسم

ی ی با تو سنم که کرد پیچ سوال اومد ...دیگه هیچ   من دخی 

ی چه به و چیه  گردی؟یم باهاش جرأب 

ی زیادی کمیه حاال ی به ویل بود عصباب  ی گذشت؛ خی   چی  

 .نشد

ت گفتمش ویل کن ولش رو جزئیات  همه خوامیم ودخی 

ی رو تو من اول همون از اصال !جوره ی نصف  نیم نصف 

 گ !راهمون جلوی بود شده سنگ خودش ویل .خواستم

، من از  ببینه؟ عرویس لباس تو رو تو که اینه طالب بیشی 

 

ی انگار رصی    ح، هایصحبت آن  شفاف هم را قلبش حن 

 .بود کرده

ی گذشتیم که لحظه هر  .شدیم راستت  ی عاشق بیشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 !خواستگاری بیام تا بده اجازه گفتم_

 

 کردنیم باور .شد حبس اشسینه در نفسش ناخودآگاه

 .باشد رفته پیش ایمرحله چنت  ی تا راستت  ی

 

ی !خواستگاری؟_  گفت؟ چ 

 

ی_ نیم کوتاه من ویل .رفت هم ناراحت .رفت کرد ول هیچ 

 .کت  ییم کمکم ایرجم بابا و نوردخت مامان .لوا آم

 

ی_  ...شهیم یعن 

 

ی و؟این خواییم هم تو_  که خواییم ومن قدریاون یعن 

 باشم؟ همرست باشم؟ مردت عمر آخر تا

 ...بگو نرفتیم تهش تا که هنوز داری، شیک اگه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .ندهد ادامه تا گذاشت راستت  ی هایلب روی دست

 

ی هر از_ ی چی    خودت به وخودت حرف مطمئنم، بیشی 

 !نکن شک داشتنم دوست به .گردونمبریم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۶پارت#

 

 

 نشسته کنارشان و رفته مادربزرگش و پدربزرگ نزد لوا،

 .بود

خانه در که شدنیم  .بگذارد تنها را هاآن و بماند آشی  

 

ی چه دانستیم که حاال  در شدنیم رویش افتاده اتفاف 

 .کشیدیم خجالت و کند نگاه شانچشمان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .جاماین عاشق من نه؟ باصفاییه، یخونه خییل _

 

 :گفت و کشید آیه نوردخت

 

 نه؟ نزدین، دست بهش زیادم مادر، آره _

 

 

ی تا_  بهش وسیله رسی یه فقط راستت  ی دونمیم که جاب 

 .بوده قبل از که همونیه چیدمانش وگرنه کرده اضافه

ی جدیدا البته وحیاطش ا این و سی    جوونه کاشتیم، چی  

 .زده

 

 :داد ادامه و شد بلند جا از
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی بدم نشون خوایدیم _  کاشتیم؟ چ 

 

 .باشه _

 

ی  .بودند شده حیاط وارد بعد، لحظاب 

وع لوا  نوردخت کهاین از غافل کرد، دادن توضیح به رسر

 .بود دیگری فکر در

 

نیم گل االن و زوده هنوز گه،یم راستت  ی .رزن گل اینا _

 .محمدیه گل ییک اون .دن

 

 .کرد اشاره دورتر ایفاصله به

 

 کنم فکر هم ییک اون ریحونن، اینا .کاشتیم توت جااون _

 .جعفریه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ا این واسه آدیم خوشم ویل نیستم بلد هم خییل من  چی  

 ...دهیم آرامش بهم .بذارم وقت

 

  لوا؟ _

 

 .کرد نگاه مادربزرگش به سوایل

 

ییم _ ی چه امروز دوب   نه؟ شده، خی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۷پارت#

 

 !بابامه؟ اومدن منظورتون _

 

ی پس _  !خوبه داری، خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ه باغچه به و انداخت گوشش پشت را موهایش  .شد خی 

 

 .کرد تعریف راستت  ی _

 

دنده یه و لجباز خییل !نیست راحت بابات کردن قانع _

 .ست

 

ی چی  یهمه از خوب خودش  .داشت خی 

 

 ...دونمیم _

 

ی .آیمبریم پسش از ویل _  تونیمنیم آدم، همهاین یعن 

 !پیشم بشت  ی بیا ...فقط !تونیمیم کنیم؟ قانعش
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به اما گذشتیم مادربزرگش رس در چه دانستنیم

 .کرد گوش حرفش

 

ی امروز _  یدرباره کردیم صحبت داشت راستت  ی وقن 

 .افتادم پدرش یاد خوادت،یم قدرچه و داره تو به که حش

یهمه و عقب بود برگشته زمان انگار  جلوی اومد چ 

 !چشمم

 .کیانه مثل اخالقاش از خییل تو راستت  ی

ن ووصلت اون جلوی خواست  ی همه  نیومد کوتاه ویل بگی 

 .موند زنش پای و

، چشمای تو امروز  فهمیدم .دیدم وخواست  ی اون راستت  

 واسه جنگهیم داشتنت برای و خالصه حسش قدرچه که

 !کنمیم کمکت گفتم بهش همت  ی

 

 حس دانستیم خوب .بود شده خوشحال دل در لوا

ی اما چیست او به راستت  ی  هم خودش نگاه از نوردخت وقن 

 نکند؟ ذوق توانستیم طورچه کرد،یم تأیید را حس این
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

م، اما _  فرار برای وقتیه خوای؟یم وراستت  ی چرا تو دخی 

 خودت به یهو بعد، سال چند نباشه؟ بابات دست از

ی بیای،  !چاه تو افتادی بدتر و شدی پشیمون ببین 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۸پارت#

 

 .رفت فرو درهم هایشسگرمه

 

ی _  آخه؟ حرفیه چه این ماماب 

 

ی تو فکر تو بدونم باید نشو، دلخور_  قراره .گذرهیم چ 

 روز چهار خوامنیم !هم دست تو بذارم رو دستتون خودم

ی پشیمون دیگه  احسایس من که بدی فحش من به و بشر

ه؟ وجلوم نکرد سیع کش چرا گرفتم، تصمیم   بگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ادامه نداد اجازه و گذاشت مادربزرگش دست روی دست

ی .دهد
 
 .خواستندیم اطمینان او از همه امروز ظاهرا

 

 .باش مطمت  ی عزیزدلم؛ شمنیم پشیمون من_

 نباش دارم، دوست وراستت  ی چرا کهاین برای دلیل دنبال

ی چون ...نوردختمامان
 
 .دونمنیم خودمم دقیقا

ین به شده تبدیل باشم؟ نداشته دوستش چرا اصال  بهی 

ین دوستم، ین همکارم، بهی   !زندگیم آدم بهی 

 !کشیدم قد کنارش قائله، ارزش برام خوبه، حالم کنارش

ی  همت  ی مثل کردم سیع بارها بودم، خودمون یخونه وقن 

 اما زد بابام موساقه هربار اما کنم رشد هاگیاه و گل

م، جون کرد کمک برعکس راستت  ی  قد و کنم رشد بگی 

 .بکشم

ی این  گنیم دوستام بقیه و سالومه دانشگاه، رمیم که روزاب 

ی  شدم طوریچه پرسمیم .شدی دیگه آدم یه کردی، تغیی 

 مگه؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی داری، انرژی خوبه، حالت لبخنده، لبات رو گنیم  شوچ 

ییم  .کن 

  شه؟یم باورتون بودم، نشده متوجه خودم

ی راستت  ی من، خوب حال این تو  !داره زیادی خییل تأثی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۱۹پارت#

 

ی خانه از کهآن از بعد  در نوردخت بودند، بازگشت ویالب 

 را کوروش از رضایت گرفت  ی ترتیب که برآمد آن صدد

 .بدهد

ی خاطر، همت  ی به  این به آخر در و بود کرده فکر حساب 

 همسو خودشان نظر با هم را افشان باید که رسید نتیجه

 .کند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  به و گذاشته ظرف در بود، پخته که را کییک از قسمن 

 .برد باال طبقه

 قرار اما نیست خانه پرسش زمان، آن در که دانستیم

 .دهد نشان را مسئله این نبود

د، که را در زنگ ی فرسر  قرار مقابلش افشان بعد لحظاب 

 .گرفت

 .نداشت رسزده هم آن را مادرشوهرش دیدن توقع

 

 .اومدید خوش سالم، _

 

 کردم شتیکه چند پختم، کیک مقدار یه مادر، سالم _

 .کتایون و شما برای

ی گمیم کتایون به تو، برای آوردم اول
 
خودش سهم بیاد بعدا

ه وشوهرش و  .بی 

 

 .کرد تشکر و گرفت را ظرف افشان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یم که هاییهکیک عاشق کوروش نکنه، درد دستتون _

 .پزید

 

 تحرک .مالید دست با را زانوانش و نشست مبل روی

 .کردندنیم یاری هم پاهایش و بود سخت برایش

 

 وگرنه پختم هابچه واسه هم کیک این ...مادر دونمیم _

ی قند که
ا
 .نیست خوب ایرج و من برای اصل

 

 گفتیدیم کنه؟یم درد پاهاتون ...بگردم کردید، لطف _

  کردید؟ اذیت وخودتون چرا بیام من

 

ی ویل اومدم، آسانسور با  _  هم رفت  ی راه قدم چند حن 

 .کنهیم مخسته
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 صحبت باهات خصوض خواستمیم چون اومدم، خودم

 نیست؟ خونه که کوروش .کنم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۰پارت#

 

یم پیش کم که وگرنه بود زده حدس ابتدا همان از افشان

 .بیاید هاآن خانه به خودش نوردخت آمد

 

ی جانم، ...رسکاره نه، _  شده؟ چی  

 

ی آره،_  !خوب اتفاق یه اونم بیفته، قراره یعن 

 

 گیج .کردیم صحبت چه از نوردخت که نیاورد در رس 

 .خندید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی_  ...باشه خی 

 

ه _ ه هم خییل مادر، خی   .خی 

 

 نوردخت نهایت در و بود شانبت  ی سکوت لحظه چند

 :گفت

 

 چیه؟ راستت  ی یدرباره نظرت _

 

 منظور پرسید؟یم او از سوایل چنت  ی مادرشوهرش باید چرا

ی داشت؟ خاض
 
ی زن نوردخت که وگرنه ...حتما  باهویسر

 .کردنیم بیخودی سوال و بود

 

ی دونیدیم خودتون ...خب _
ا
 راجع جوریچه مونهمه قبل

 .کردیمیم فکر بهش

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .داد تکان رس تاسف با نوردخت

 

ی ...ببخشه ومن خدا  _  بد باهاش خییل چنددفعه حن 

 .کردم صحبت

 بیاد؛ بدش ازمون و باشه دور من یخانواده از خواستمیم

ی همت  ی واسه
ا
نیم اما دادمنیم نشون خوش روی بهش اصل

ی واسمش دونم ی تقدیر؟ قسمت؟ ...بذارم چ   ...واال بگم چ 

ی
ا
ی به راستت  ی پای انقدر گ و طوریچه نفهمیدم اصل

 
 زندگ

 .کردم قضاوت واون بیخودی فهمیدم مرور به و شد باز ما

 

ی_  داری؟ قبولش نداری؟ مشکل باهاش االن یعن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۱پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  داره؟ خاض دلیل جان؟ مادر پرسیدیم را سواال این چرا _

 خییل .بده بهش وعوضش خدا .باهاش ندارم مشکیل من

یم موند،یم خونه آرتا اگه البته پرسم؛ برای کشید زحمت

ی جوریاین من ویل بود مراقبش کوروش دونم ی بیشی  راض 

 .ام

 !شده مرد شده، ترقوی کنمیم حس

 روی که االن ویل دارم دوسش جورههمه من پرسمه،

 .قبله از ترقوی خییل نظرم به ایستاده پاهاش

 

 :گفت راست و رک نوردخت،

 

ییم _ یم نه؟ نیست، آرتا با فقط ارتباطش راستت  ی که دوب 

ی  داره؟ ارتباط باهاش هم لوا که دوب 

 

 البته و بگوید چه که کردیم فکر انگار .کرد سکوت افشان

ی از بعد .بود نشده هم زدهشگفت  :گفت لحظاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی مادر شهیم مگه _ ت دل تو نفهیم و بایسر ی دخی  یم چ 

ی گذره؟
ا
 فهمیدم من راستت  ی به کردنش نگاه طرز از اصل

ه چه  ...خی 

 نذاشت و اومد در همه روی تو دورهیم تو که روزاون

ی راستت  ی به کش ی ویل شدم مطمت  ی بگه، چی    .نگفتم چی  

 از گفتم شده، خراب هامونبچه با مونمیون جوریهمت  ی

 .نکنم بدترش این

 

 .شد ترراحت کارش .داد تکان رس رضایت با نوردخت

ش احساس از افشان خود که بود خوب ی دخی   .داشت خی 

 

ی کوروش به ویل _  نزدی؟ حرف 

 

 :داد جواب حال همان در و شد بلند جا از
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دیگه واال .شدیم دعوا باز نداشت، که فایده نه، _

 رس افتادیم ماهه چند ...ندارم حدیث و حرف حوصله

 ...دیگه بسه زبونا؛

ی یه   .آمیم بیارم، چاب 

 

ی ریخت  ی چای حت  ی  .بود فکری حساب 

ی
 
ی برای فقط مادرشوهرش قطعا  و لوا بت  ی ارتباط دادن خی 

،  .بود نیامده هاآن یخانه راستت  

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۲پارت#

 

 

ی این افشان_  اومدم من .خوانیم همدیگرو پرس، و دخی 

ی جریان در هم تو تا جااین ی کمک خوامیم !بایسر  برن کن 

ی خونه رس
 

 !شونزندگ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :داد پاسخ رسدرگم و گیج

 

ی کوروش آخه من؟_  ...نیست راض 

 

ه چشمانش به و گرفت را دستش   باعث کار این .شد خی 

ی هایشصحبت نفوذ شدیم  .شود قبل از بیشی 

 

ی تو مگه _  خوای؟نیم توبچه آرامش و خوشبخن 

 

 .خوامیم که معلومه _

 

 برداری؟ برش قدیم نباید پس خب_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی فکرش افشان   با لوا که دانستیم .بود ریختهبهم حساب 

نیم را فکرش اما داده دل او به و بود ارتباط در راستت  ی

ی که کرد  او از ارتباط این کردن رسیم برای نوردخت حن 

 .بخواهد کمک

 

ی من _
ا
ی دونمنیم اصل ی ...بگم چ  ی یعن 

 
همدیگه قدراین واقعا

 !دارن؟ دوست رو 

 

چه دیدمیم بود، پیشم لوا که چندمایه این من مادر، آره _

ی قدر  شهیم راستت  ی قرارب 

ی که هم پرسو اون  .شناسمیم همه از بهی 

 .بوده لوا دنبال چشمش عمر یه

ی راستت  ی عالقه و حس به
ا
 .خالصه که نکن شک اصل

 

 که اونا شدن؟ نزدیک همبه نفر دو این چرا فهممنیم _

 ...داشت  ی فرق هم با خییل
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی مگه _ ی که شده گفته جاب 
 
 به تا باشن هم مثل باید حتما

 رو دیگههم خوب دیدمشون، هم کنار من بدن؟ دل هم

هیچ بشیم، وصلت این مانع اگه نکنم فکر !افشان بلدن

ی تو تریمناسب آدم وقت
 
 !بذاره پا شونزندگ

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۳پارت#

 

 

ی واال _ ی ...بگم چ  یم بختخوش هم با نظرتون به یعن 

 شن؟

 

اون با ویل بده جواب تونهیم مطمت  ی که خداست فقط _

ی  برای که فهمیدم دیدم، جوون تا دو این از من که چی  

یت  ی هم  .بهی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هم مایل مشکل شکر رو خدا نیست، کم هم سنشون

 .ندارن

ی چه خب  به وقت یه که باشه رسیم ارتباطشون که بهی 

 .نیفت  ی گناه

 

ی پدر ی رضایت ازدواج، برای _ ط دخی   شما اصلیه، رسر

ی که خودتون  خوشش راستت  ی از .شناسیدیم  ونپرستو بهی 

 ...آدنیم

 

 .داریم احتیاج کمکت به گفتم همت  ی برای  _

ی نزدیکه، کوروش به خییل که کش تنها  خییل !افشان توب 

ییم ی کمک توب   .بیاد کوتاه کوروش که کن 

 

 ...که دهنیم گوش حرفم به آخه؟ طوریچه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کم قدرآن عروسش نفساعتمادبه چرا نفهمید وقتهیچ 

 .بود

 

؟ باشه داشته اون از جدا فکر کردی سیع تو _ هم دخی 

ی حاال تا انگار گه،یم چت  ی  !شنیده ازت چشم جز چی  

، هر ییم هم تو مطمئنم بلده، وشوهرش قلق زب  چه دوب 

ی نرم وکوروش طوری ی فکرش رو .کن   عینک باید بذار، تأثی 

ی ییم .برداریم رو زده صورتش رو که بدبین  ؟ کمک توب   کن 

 

ی هنوز  س نشده هیچ   عادت کوروش .بود گرفته اسی 

 از همآن کند تحمل را خودش مخالف نظری نداشت

 !همرسش مثل کش سمت

 

 :گفت تردید با و بلعید پرصدا را دهانش آب 

 

 ...کنمیم موسیع _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 :گفت آخر صحبت عنوانبه و شد بلند جا از نوردخت 

 

ی کمدست وخودت _  .افشان نگی 

 ...هست منم پرس اما شوهرته، کوروش که درسته

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۴پارت#

 

 

ی چه و چطوریه اخالقش دونمیم  کنه کینه تونهیم خودب 

 .کش بهنسبت

ی و ایرج تو، من، .الزمه کمک کار این برای  و لوا خود حن 

  !راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، سالیک در فرزندانش از دوری  بود شده باعث اخی 

ی حدودی تا اکنون  .کند تغیی 

نیم حریفشان کوروش دانستیم و بود ترسیده چشمش

ی و شود ی تا هاآن با بود بهی   کرد مدارا داشت امکان کهجاب 

ش سکونت مثل ساده تصمییم ازدواج امر اما  دو ییک دخی 

 مادربزرگش و پدربزرگ کنار در خودشان از ترپایت  ی طبقه

 .نبود

ی گرفتند،یم تصمیم اشتباه اگر
 
 خوشدست لوا زندگ

ات ان تغیی   .شدیم ناپذیرجی 

 

ی من _ م خوشبخن   .خوامیم ودخی 

ی شونییک آورد؛ نفرو دو ییک اسم کوروش، همت  ی  اومد حن 

  !خواستگاری

ی لوا نفهمیدم که من ی و گفت چ   رفت پرسه که کارکرد چ 

 خواستگار تا صد فهمیدم !نکرد نگاه خودشم رس پشت و

 .کنهیم کارو همت  ی باز بیاد، هم دیگه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رس تو بری که شهنیم شده؛ عوض زمونهدوره دیگه

ت ی دخی   .بدی شوهرش زوربه و بزب 

ی من  بیخود دیگه که گفتم هم کوروش به واین حن 

 بدی راستت  ی از هم من .نده راه رو بعدی خواستگارهای

 .ترسمیم کممیه ویل ندیدم

 

ی از _  تریس؟یم چ 

 

 بدی نتونن باشه شده باعث االن احساسشون کهاین از _

ی یا ببیت  ی رو همدیگه
 
 بس از که شه باز چشمشون بعدا

 از ...دونمیم چه .خورننیم همبه نفهمیدن بودن عاشق

ا این  ...دیگه چی  

 

ی قدیم اون .نزن بد نفوس قدراین افشان  _  پرس و دخی 

ی کهاین بدون  هم با باشن، دیده رو همدیگه باریک حن 

 چه موندنیم هم پای به هم عمر یه و کردنیم ازدواج

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دل همبه کمکم اجباری، هیچ بدون که دوتا این به برسه

 .کردن پیدا شناخت هم به و دادن

ی
 
ی ترست گمیم من اتفاقا  دوتا حسابت طرف چون راههب 

 .نیست  ی که سالهچهارده نوجوون

،  به نسبت ترهپخته هم خییل و سالشه یس نزدیک راستت  

 .سنش

 هم ییک اون و ایستاد خودش پای رو و شد مرد زود خییل

ی که  چشیدن روزگارو گرم و رسد .شناسیشیم خودته دخی 

 .جفتشون

 

 .شد فکر غرق و کرد سکوت چندلحظه افشان

ش با باید ی دخی  ی شاید کردیم صحبت حساب   با حن 

 ...راستت  ی

ی بخواهد بود ممکن  و رک و ببیند را دو هر زمانهم حن 

سد شانهایبرنامه و هاهدف شانیرابطه از راست  .بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ببینم وهردوشون باید فقط شمنیم وصلت این مانع من _

 .بزنم گپ و

م، هم استخاره ی چشم؛ بعدش بگی   کنمیم سیع حن 

 .بکنم هم کمکشون

 

 .داد تکان رس رضایت با باالخره نوردخت،

 

 .دیگه رمیم من پس خوبه، _

، کار در باشه یادت درضمن  استخاره هیچ حاجت خی 

 !نیست

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۵پارت#

 

یپنج و هفتاد جدیِدی یخانه به پا لبخند با لوا،  برادرش می 

 .گذاشت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  ...مبارکه _

 

 .شد اطراف به کردن نگاه مشغول و داد آرتا به را گلدسته

 

چه خونه خریدی؟ گل چرا گیل خودت برم، قربونت_

 نظرت؟به طوره

 

 .بود درخشان و خوشحال لوا چشمان

 .شدیم افتخارش احساس باعث برادرش، موفقیت

 

 !خوبه خییل  _

 

 .داد تکان رس رضایت با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی خییل خودمم_  ویل نیست بزرگ خییل درسته .امراض 

 وقتم یه !تنهام .خورهنیم دردم به که بزرگ یخونه خب،

یم مگه .دیگه بسمونه نفریم؛ دو بازم کنم ازدواج بخوام

 کنیم؟ کار چه خوایم

 

 :پرسید تعجب با و داد باال را ابرویش تای یک

 

یم حرف داری هم ازدواج یدرباره که بینمیم ...بابا نه _

ی یه؟ !زب   خی 

 

 .کرد خجالت با توأم ایخنده

 

 ...وهللا _

 

ی  .کشید گردنش پشت دسن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !لوا آدنیم بدم ویل ...نه که فعال _

ی بعدش بشه، سبک هاموام و قرض حجم کمیه
ا
 احتمال

 !کنم جدی مورابطه

 

ی ماجرای کردنیم را فکرش ، آن با برادرش دوسن  آن دخی 

 .باشد شده جدی قدر

 

ه، همون گ؟ با_  برای فقط کردمیم فکر آیناز؟ دخی 

 ...شدی دوست ییک با رسگریم

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۶پارت#

 

 

 صحبت حت  ی .بزنند قدم خانه در دیگر،یک با تا کرد اشاره

 .دیدیم هم را خانه کردن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ییم _ ه؟ قدرچه شخونه بین   خییل بخرم، وسیله تمی  

 .شهیم قشنگ

هآفتاب هم اتاقاش  .گی 

 

ییم قسمت این آره، _ ؛ گلدون تا چند توب  یم قشنگ بچین 

 .شه

 

ی این ...شهنیم باورم لوا _  ...داریم االن که آرامشر

 نه؟ مگه حقمونه،

 

 بود سوایل این .کردیم درکش و فهمیدیم خوب را برادرش

 رسشار وجودش تمام و کردیم صحبت راستت  ی با هربار که

 .بود پرسیده خودش از بارها شد،یم آزادی و آرامش از
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .جنگیدی خییل بودن جااین برای !معلومه _

 

 شود قرص دلش تا بود کوتاه یجمله همت  ی منتظر انگار

سید سوایل دیگر که چرا  .نی 

 

 مقابلشان، یمنظره .رفتند جاآن و کرده باز را بالکن در

 .بود تهران یکشیدهفلکرسبه هایساختمان

 

 ویل شدم دوست باهاش رسگریم برای اول اون من _

ه بهش خییل حسم  !بیشی 

ی
ا
ی رو خونه کارای همت  ی واسه اصل ی بیشی   تا کردم پیگی 

 .بخرم بتونم تررسی    ع

 چه ازدواج، برای چه .دهیم امنیت احساس بهم جااین

 !خودم روح برای

 .دارم خودم برای رسپنایه یه که دونمیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 یه رس وقت یه اگه گفتمیم بودم، که راستت  ی یخونه

 که بابا خونه برم؟ دارم کجارو بشه، دعوامون موضویع،

 این بامعرفته همیشه گرم، دمش البته ...برگردم خوامنیم

ام نشد وقتهیچ !پرس  .بره بت  ی از بینمون احی 

 

ی خواینیم آیناز درباره_ ی بیشی  ؟ صی   کن 

 

 فشار مقدار یه االن .بکنم کارو این که مجبورم کال  _

 .زیاده روم مایل

ی ناخواسته و خواسته
ا
 سیع .خواستگاری برم تونمنیم فعل

ی کنمیم  کنمیم حس ...افتاده دلم به ویل بشناسمش بیشی 

 !شمیم بختخوش باهاش

ی رو دوتا ما حاال  کجا به راستت  ی وخودت خیال،ب 

  رسیدین؟

 

 .داد تکیه رسش پشت دیوار به و کشید آیه آهسته
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ومن طرف مامان تصورم، برعکس .باباییم لنگ که فعال _

ی بابا که کنهیم وتالشش داره و راستینه  طفیل .بشه راض 

وع آد،یم رسکار از بابا که روز هر  کار فکرش رو کنهیم رسر

 !خوابهیم که شب تا کردن

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۷پارت#

 

 

 کار دستش کمک بود خواسته او از کوروش قبل، هاسال

د یاد او از و کند  آمده حاال و نکرد قبول راستت  ی اما بگی 

 !باشد داشته عمویش با اسایس صحبت یک تا بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ی هفته، چند این در داشت خی 
 

 خواستگاری برای همیک

ی  را او بود نتوانسته کش هنوز و بودند کرده پادرمیاب 

ی  .کند راض 

  !بود خودش کار

م من» .بود کالم یک حرفش  «!دمنیم راستت  ی دست ودخی 

 

 بفرمایید؟ اومدید، خوش _

 

 .بود شاگرد حتما .انداخت جوان پرس به نگایه

 

 .داشتم کار رهنما آقای با ممنون، _ 

 

 .هست  ی باال یطبقه _

 

ی ذهنش در و داشتبریم قدم کندیبه  قصد که جمالب 

د، کار به داشت  .کردیم مرتب بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

وع کجا از کهاین  طورچه را صحبتش ادامه در و کند رسر

د پیش  ...و بی 

 

 .کرد چک را موبایلش .بود داده پیام بازهم لوا،

 

ی دی؟نیم جواب چرا راستت  ی »  جدی جدی یا کردی شوچ 

ی پاشدی  «!بابام؟ پیش رفن 

 

 .رفت باال هاپله از و برگرداند جیبش به را موبایل

 دیوار پشت از کوروش با رسید باال یطبقه به کههمت  ی 

ش ایشیشه  .شد چشم در چشم دفی 

 

 .نداشت را او دیدن توقع که بود مشخص

 .گشود را در و رفت جلوتر 

 

 هست؟ اجازه سالم،_
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی که کوروش  .شد وارد تعلل با خودش نداد، جواب 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۸پارت#

 

 

ی اخم  :گفت لب زیر و کرد غلییط 

 

 شه؛یم سی  ی اشخونه دم میاد بدش پونه از مار گنیم _

 ...منه حکایت

 

 زحمتبه .گرفت اشخنده بخورد، بر بهش کهاین جای به

 .نیاید کش هایشلب تا گرفت را خودش جلوی

ی یک  .داشت حق هم کوروش جورهاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

، وقت چند در  به را بحث شخض رفت،یم هرجا اخی 

 .کند عوض را او نظر داشت سیع و کشاندیم راستت  ی

ش از رس خودش که هم حاال  .بود آورده در دفی 

 

 بشینم؟ شهیم _

 

ی کوروش  :گفت غرولندکنان و کشید پف 

 

ی _
ا
ییم ول نه، بگم مثل  ...بابا بشت  ی ری؟یم کن 

 

ی صندیل روی   .انداخت عمویش به نگایهنیم و شد جاگی 

 .آمد حرف به سکوت لحظه چند از بعد

 

 شما دونمیم چون کنار ذارمیم رو پریساحوال و تعارف  _

ی ...نداری شنیدنشون به ایعالقه هم
 
 زنیدیم حدس حتما
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی یه خوامیم قبلش ویل چیه مخواسته و جاماین چرا  چی  

  ...بگم

 

 .دهد ادامه تا داد تکان تأیید ینشانه به رسی کوروش،

 

 .بگه بابام از کمیه خواستم نوردخت مامان از دیشب _

ا خییل مامانم از  یخانواده با که زمان اون .دونمیم چی  

ی مادریم
 
 .کردنیم تعریف زیاد خاطره برام کردم،یم زندگ

ی هایفیلم
 

ی و بچیک  از ویل ...دادنیم نشونم شونوجووب 

ی زیاد بابام صحبت مخترص همون جزبه .دونمنیم چی  

ی   .بود گفته بهم نوردختمامان که هاب 

 خییل هم با من، کیاِنی بابا و شما اخالق گفتیم دیشب

 .کردیم فرق

ی و آروم اون ی شما بوده زیررسبه و خجالن   و شیطون و رسر

 و خوب خییل تونرابطه تفاوت، همهاین با اما دندهیه

  ...رفتهیم در هم برای جونتون و بوده صمییم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

، لحظات برخالف  حواسش تمام با کوروش حاال ابتداب 

ده گوش راستت  ی به  .بود سی 

 

 .کنهیم اشتباه نوردخت مامان کنمیم حس من ویل _

ک، اخالق باهم شما  .ندارید کم مشی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۲۹پارت#

 

؟ چه _  !اخالف 

 

ه مکث، لحظه چند از بعد  :گفت کوروش چشمان یخی 

 

 !نیستید اومدن کوتاه اهل بابام، مثل هم شما  _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .رفت درهم دوباره هایشاخم

 

ی برای دونمیم_  ک نیس امکش ماشاءهللا .اومدی چ 

 .نخواد خاطرتو

ی
 
ی کسهیچ پارسال تا که کش !شده آخرالزمون رسما  حن 

 دست یصدقهقربون همه حاال کرد،نیم صحبت باهاش

  !رنیم بلوریش پاهای و

 

 دارن سیع و کردنیم اشتباه من بهراجع فهمیدن شاید_

 .کت  ی باز حقیقت به هم رو شما دید

 

ی  :غرید حوصلهب 

 

ی فهممیم خوب من _ ی به احتیاج چیه؛ به چ   راهنماب 

 !ندارم کش از گرفت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _ ی یه من کنیدیم فکر هنوز شما یعن   ...مواد قاچاقچ 

 

 :پرید صحبتش میان

 

ی چه دونستمیم اول همون از من !نه _  تدرباره حرفاب 

 تربیتت و اخالق از ویل حقیقته کدوما و ستشایعه

 بشن، نزدیک بهت هامبچه خواستمنیم و اومدنیم خوشم

 عوض تو یدرباره ونظرشون کردم سیع همت  ی خاطربه

 .کنم

 

 او به راجع قدر آن و دانستهیم را چی  یهمه شدنیم باورش

ی و یب   ...کردهیم انصاف 

 

ی جوری چون فقط _
 
 خوش شما مذاق به که کنمنیم زندگ

 بیاد؟
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 زبان همت  ی او، با مشکالتش از ییک .کرد نگاهش چپچپ

 .بود رسخش

 

ی یبچه _ ی و نبودی خلف   !نیسن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۳۰پارت#

 

 

ی  .نداد کوروش صحبت به جواب 

 

 .عمو کنم راضیت امروز اومدم من _

ی قبول خوامیم ه رس وصلت این که کن   الزم اگه !بگی 

 آم،یم و رمیم و کنمیم کارو این هم دیگه هزاردفعه باشه،
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یم امروز که همینه حرفم ویل باشه صاف باهام دلت تا

 .زنم

ی گمیم همت  ی خاطربه
 
 ...بشنو وحرفام .نکن لج باهام لطفا

 برات مسائل این و حرویم و حالل اهل خودت که شما

 .مهمه

 با یا باشه؟ مخفیانه دائم لوا ومن ارتباط دارید دوست

ی خونه رس بریم آرامش
 
 مون؟زندگ

ی
 
ی کش دونیدیم حتما بچه خواد؟نیم ومن از غی   هم دخی 

ی بگید که نیس یم رسش از دیگه روز دو و شده احساساب 

 من !هستیم االن که رسیدیم جااین به ذرهذره ما ...پره

ین بشم بدین، رضایت شما اگه دمیم قول بهتون  بهی 

ی  .بودم االن تا که راستین 

ی چون خورمنیم قسم کنید، پیدا اطمینان کهاین برای
ا
 اصل

 .نیست الزم

ی یا من  .وایمیسم حرفم پای جورههمه یا زنم،نیم رو حرف 

ی ی دیگه که لوا آرامش و خوشبخن 
 
 قول یه فقط رصفا

 !زندگیه این توی من دلیل تمام نیست؛

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 در را راستت  ی هایصحبت و بود رفته فرو فکر به کوروش

ی ذهنش ی .کردیم حالچ 
 
 تا داشت وجود رایه چه واقعا

د؟ را دو آن ارتباط جلوی ی چنت  ی اصال بگی   میرس چی  

  بود؟

 

ی خوامنیم _  وضیع به نگاه یه ویل بکشم رخ به رو چی  

 .بندازید هست، االن که

ی و دیکتاتوری با مگه
 
 اون به شما، یخواسته و حرف رصفا

ی
 
 یا رسیدید؟ بود، نظرتون مد که ایخانواده و زندگ

 کردن؟ فرار جفتشون

 

 رفته هوا باد به آرزوهایش و هاخواسته تمام .زد پوزخند

 .بودند

 ...شد چه و خواستیم چه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :داد ادامه چنانهم راستت  ی

 

یسخت با آرتا، و لوا _  کهاین با .آننیم کنار شما هایگی 

 داشته وخودشون استقالل نذارید اگه اما دارن، دوستتون

ی نذارید باشن،
 
ی شخصا  باشن، داشته کردن انتخاب تواناب 

 اصالح دارید، االن که زخیم یرابطه این باشید مطمت  ی

 ...شهنیم

 

اف خواستنیم کوروش ی اما کند اعی 
 
 .بود آورده کم واقعا

 ایفایده هیچ مدت این در کرد، تهدید و زده زور هرچه

ی هر به نداشت  با اشرابطه شاید تا زد چنگ رویسر

ی اتفاق هیچ اما کند درست را فرزندانش  ...نیفتاد خوب 

ی راستت  ی ی تعبی   .برد کار به خوب 

 !بود زخیم فرزندانش، و او ارتباط

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ۷۳۱پارت#

 

 

 .شنید راستت  ی اما زد پچ آرام

 

 ...ندارم اعتماد بهت من _

 

 .داشت تردید بکند، داشت قصد که کاری برای 

 .بزند پسش کوروش ترسیدیم

 و گذشت دو هر برای فکر غرق و سکوت در ثانیه چند

د را کوروش دست و برد جلو دست نهایت در  .فرسر

ی  .دهندیم دیگریک به مرد دو که قویل به شبیه چی  

 

 آدم و زندگیم چون کنمنیم بد لوا حق در وقتهیچ من _

 .مدیونم بهش وبودنم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کنمنیم اغراق کن باور عمو

یموقع یه  وکسهیچ و موندمیم خونه یگوشه روزها هاب 

ی کردمیم صحبت کش با نه و دیدمیم نه نیم غذا حن 

م و بیفتم شاید خوردم  ...بمی 

یمهیچ و بود بد حالم خییل هاموقع اون  آدم یه شبیه چی  

 پنجره پشت از یواشیک هم موقع همون اما نبود عادی

 چقدر بگم بهش روز یه کاشیک گفتمیم ...کردمیم نگاش

 ...خندهیم قشنگ

ی کار تنها این  .بود مونده زنده وجودم تو که بود انساب 

نیم بد کرده، کمک من موندن انسان به که کش به من

 !کنم

 

 کرد فکر و کرده ترآرام را کوروش ها،صحبت این شنیدن

آن دلش ته شاید ...بود گرفته سخت زیادی هم شاید که

 ...آمدنیم بدش راستت  ی از هم قدرها

ی ش و او بت  ی که ایفاجعه آن توانستیم راستت  ی یعن   دخی 

  کند؟ ترمیم بود، افتاده اتفاق
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ییم بیخود _
 
 .خوادنیم ومن دیگه ...داره دوسم هنوز گ

 

 دادگاه رفتیمیم پیش وقت خییل نبودید، مهم براش اگه  _

 ویل دادیمیم رو شما رضایت بدون ازدواج درخواست و

 .بوده تونرضایت مدت این توی لوا دغدغه ترینبزرگ

 براش که معلومه ...بابام گفته اومدیم، راست رفتیم، چپ

 !مهمید

 

 :کرد زمزمه وارهذیان

 

 ...خونمیم چشماش از ترسه،یم ازم  _

 

 کهنه ذهنش تو زخما رسییه هنوز شه،یم درست  _

 .نشده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۳۲پارت#

 

 

 پشیمون زود ...کردم بلند دست روش کردم اشتباه من _

 !شکونمیم گردنتو بخوری، گویه چنت  ی تو اگه ویل !شدم

 

 رضایت متوجه تا کشید طول .ماند مات ایلحظه

مستقیم  .شود کوروش غی 

 ناباورانه و زد ایخندهتک ابتدا .بود خنده واکنشش اولت  ی

 .کرد نگاه کوروش به

 :گفت ذوق با و خندید بلندتر بعد

 

 !چشامه جفت روی جاش بکنم، غلط من
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 گرفت فاصله کیم .شد بلند جا از و گرفت نفش کوروش

 :گفت لحظه چند از بعد و

 

ی پرسی تو _ م برای داماد عنوانبه من که نیسن   دخی 

 ...خوادیم طوراین که حاال ...اما پسندیدم

 

 .کرد تصحیح را اشجمله

 

ی !باشه خوان،یم طوریاین همه که حاال _  اما نیست حرف 

ی نداره حق گمیم خودشم به
 
 .بکنه گله بعدا

ی
 
 باید انتخابش خوب و بد پای بود، هرجور اشزندگ

 .بایسته

ی فکر هم تو ، من از رو رضایت نکن   از خرت دیگه گرفن 

 !هست بهت حواسم .گذشته پل

، اذیتش بخوای  هر ...دونمیم چه بیاری، در واشکش کن 

 !کنمیم تبیچاره بشه، ناراحت که کاری
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی جواب از  اگر که بود خوشحال قدرآن گرفت، که مثبن 

ی برایش کرد،یم تهدیدش عمویش هم صبح تا  اهمین 

ی و نداشت  .شدنیم کم اششادی از چی  

 

 !چشم _

 

 .کرد نگاهش منتظر و داد تکان رسی 

ی 
ا
ش دیگر که بود این منظورش احتمال  .کند ترک را دفی 

 

 .شد بلند جا از پاچهدست

 

 و خواستگاری روز تعیت  ی برای نوردخت مامان گمیم پس _

ی ا، مابف   .بزنه زنگ بهتون چی  

 

 !پررو بچه کارت، رد برو فعال _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .شد دور رسییع هایقدم با و خندید

 

 .خداحافظ _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۳۳پارت#

 

  قهری؟ _

 

 نگاه چپ چپ راستت  ی به و گذاشت کنار را موبایل لوا

 .کرد

 

 !بله _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 :پرسید لبخند با

 

  وقت؟اون چرا ...آهان _

 

 آقا وقتاون ریخته، بهم واعصابم ...ها نخند وای _

  !من به زنهیم نیشخند مدام خودش

 

 .بود کرده قهر بیخودی لوا .خندید بلند باراین

 

ی من آخه _
ا
ی نکردم کاری اصل ی !دخی   مگه؟ شده چ 

 

ه، چه دونمنیم من _ ی باید خودت خی 
 

 .بیک

ی روز چند این ی یه شده چ  ییم مخف    ازم؟ کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

وع راستت  ی کهاین از قبل ی کند، صحبت به رسر  ویی 

 .شد قطع لحظه چند برای مکالمه و آورد را سفارششان

 

ی  .گذاشت راستت  ی جلوی را موکا و لوا برای را ایمیوه بستن 

 

  ندارید؟ ایدیگه امر _

 

 :داد جواب راستت  ی

 

 .ممنون نه، _

 

، شدن دور از بعد  .داد ادامه را صحبت ویی 

 

  مگه؟ بوده مشکوک کارم کدوم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی در را قاشق  :داد جواب خوردن حت  ی و زد بستن 

 

نیم حرف باهام درست کال که روزه دو !کارات یهمه _

ی ی که بعدم .زب   .سایت تو بذاریم درصد چهل تخفیف گفن 

یم سود بدون داریم عمال ذاره؟یم تخفیف اینقدر گ آخه

  !فروشیم

ی که بعدم  ندادی جوابمو درست کردم، سوال خودم هرچ 

ی فقط  .کافه بیام گفن 

 بگم؟ بازم یا بسه

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۳۴پارت#

 

 .آورد باال را دستش دو
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ازت همت  ی واسه اصال .برات گمیم وایسا خب ...تسلیم _

 .دیگه بیای خواستم

وع کجا از خب   کنم؟ رسر

 

ی از دیگر کیم  .رنگارنگ و بود خوشمزه .خورد اشبستن 

ی و شکالت طعم با و رفتیم زبانش زیر که هامیوه  بستن 

  آوردیم جا را حالش شد،یم مخلوط

 

وع داری دوست هرجا از _   !بگو فقط .کن رسر

 

 زیادی که بود این خاطر به تخفیف ماجرای ...خب _

یامون با خواستم بودم، خوشحال یک هم مشی   .شم رسر

 مگه؟ بده

 

ی از _ ی من پس چرا بودی؟ خوشحال چ    ندارم؟ خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که البته .داد کش را دادن جواب و نوشید را موکا از کیم

 .بکند را کار این بود مجبور

 

 که هم روزی دو این .بگم بهت امروز اومدم خب _

ی همون به مربوط باز دادمنیم جواب درست  خوبیه خی 

 .گفتم که

ا رسی یه باید .بود شلوغ خییل رسم یم هماهنگ رو چی  

 .رفتمیم خرید و کردم

 

ی
 
ی نصف تقریبا  .بود خورده را اشبستن 

 .بود آورده باال را کفرش زدنش حرف نسیه با راستت  ی

 

ی نفهمیدم اصال من _ ییم چ 
 
نم چنگ خدا به .گ  بهت می  

  !کنمایم خطیت خط

؟ خرید ت چ   چیه؟ خی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی به قاشق برخورد با  .کرد قطع را صحبتش محکم، اییسر

ی آورد، باال را آن که قاشق با  جلوی درخشان، اییسر

 .بست نقش چشمش

 

 چیه؟ این وای _

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۳۵پارت#

 

  !حلقه _

 

 قاشق هنوز بود؟ او برای واقعا .کرد نگاه آن به ناباوری با

 کردیم نگاه آن به جوری و دبو داشته نگه حال همان در را

ی چنت  ی حال به تا انگار که  .ندیده چی  

 

ی _   ...چ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی از  .کرد اشاره انگشتش به .خندید لوا، گیچ 

 

ی ...دیگه حلقه _  .لحظه یه بهم بدش !ازدواج انگشی 

 

ی  با را کاغذی دستمال برگ یک داد، دستش که را انگشی 

 .کرد پاک را حلقه آن یوسیله به و کرده مرطوب آب

تر هرچه ی شد،یم تمی   ی اشزیباب   .آمدیم چشم به بیشی 

، نگت  ی برق ی انگشی   .کرد جلب را توجهش چی  یهمه از بیشی 

، عت  ی در  دوستش شدیم باعث این و بود هم ساده زیباب 

 .باشد داشته

 .بود شده هیجان از مملو و زدیم تند قلبش

 

 .داد نشانش و گرفت سمتش را حلقه راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  !بفرما .شد تمی  ی دیگه االن _

 

ی اولت  ی  .آورد زبان به رسید، ذهنش به که چی  

 

 !که شکستیم دندونم خوردمش،یم اشتبایه اگه _

 

 از را آن تا کرد دراز دست .خندیدند باهم دو هر بار،این

د راستت  ی  .نداد اجازه اما بگی 

 

  !کنمیم دستت خودم ...نچ _

 

 .داد تکان رس رضایت ینشانه به ذوق با

 

  ...قشنگه چقدر _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 شکر را خدا و گذاشت چپش دست انگشت در را حلقه

 .بود اشاندازه کامال که کرد

 را آن زور به بود شده مجبور نه و زدیم لق دستش در نه

 .کند جا

 

؟یم راست تو ویل .اومد خوشم خییل خودمم _
 

ی گ
 
 واقعا

ییم الیک یا داری؟ دوستش
 
  ذوقم؟ تو نخوره گ

 

 او به چقدر .بردارد لوا دستان روی از چشم آمدنیم دلش

  ...آمدیم

 

ی من یسلیقه به ...نازه خییل دیگه؟ چیه الیک _
 
 واقعا

 .نزدیکه

 

 .آورد هایشلب نزدیک و گرفت باال را لوا دست

 .زد بوسه انگشتانش روی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 دستت همیشه دیگه ذاریشیم ...دلم عزیز باشه مبارک _

 بمونه؟

 

 دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۳۶پارت#

 

 

  .داد تکان تأیید به را رسش

 

 .راستت  ی ارزشه با برام ...دمیم قول _

ی ...فقط .مونهرابطه از نماد یه نیم بود؟ این خوبت خی 

  ...دادینیم وجوابم چرا پس خب ...فهمم

 

 .کنمیم تعریف کامل برات االن وایسا !نه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ییم فکر  خواستم امروز و گرفتم برات رو حلقه این چرا کن 

؟ دستت   کن 

 

 .نرسید ذهنش به خاض چی  ی لحظه، آن در

 

 و متاهل من بفهمن بقیه کهاین برای شاید ...دونمنیم _

 متعهدم؟

 

 مردای و باشه روت عالمت یه که نگرفتم اینو لوا، نه _

ی تعهد .نیان سمتت دیگه  که آدمه، ذهن و دل تو بیشی 

 من به چقدر تو دونمیم هم اون بدون و حلقه صدتا با من

 ...متعهدی مونرابطه و عشق و

و همه تا دادم قول خودم به چون نبودم  نکردم درست چی  

 .ببینمت ندارم حق

ی یه  دست تررسی    ع تا میکردم تنبیه وخودم داشتم جوراب 

ی کاراین و بجنبونم
 
ی وبابات !داد هم نتیجه اتفاقا  راض 

ی کردم   !دخی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 !گرفتم ازش ومونازدواج رضایت

 

 .باشد شنیده درست شدنیم باورش

ی
ا
 خواب دیدن مشغول  هم شاید ...بود رویا در احتمال

ی
 

 .بود قشنیک

 .شد خیس اشک از چشمانش بالفاصله

 

؟یم راست _
 
  گ

 

 .کرد خیس را اشگونه شوق اشک کرد، تایید که راستت  ی

 

 چرا؟ گریه برم، قربونت _

 

 :گفت بریده بریده و حال همان در
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نمیاد کوتاه ابد تا کردم فکر ...خوشحالیه از ...از _

 

 .ببیند حال آن در را لوا که نداشت را دلش راستت  ی

یم که هرچند .بود شده رسخ و خیس کامال صورتش

 .درآمده حال آن به خوشحایل و ذوق از دانست

 

 باورت شد، تموم !لوا خواستگاری آیمیم هفته، آخر تا  _

ی همرسم قراره جدی جدی شه؟یم  !بشر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۳۷پارت#

 

 را خود محکم و پریده آغوشش در لوا آمد، که خودش به

ده به  .بود فرسر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی قدرآن  بود، مانده کم راستت  ی که کرد، را کار این ناگهاب 

 پخش دو هر و دهد دست از صندیل روی را تعادلش

ل را خودش توانست اما شوند زمت  ی  .کند کنی 

 

 :گفت خنده با

 

ییم چیکار _   لوا؟ کن 

 

  !دارم دوستت خییل _

 

ه هاینگاه با کش خوشبختانه و بود خلوت کافه  خی 

 .کردنیم معذبشان

 

؟ که قهر دیگه .دارم دوستت منم برم، قربونت _   نیسن 

 

 ...نه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ایبچگانه و آرام لحن با و برد فرو راستت  ی گردن در رس

 :گفت

 

 ...کردم دعبات ببجید _

 

 لوا به که خصوصا .گرفت اشخنده مسخره لحن این از

 .آمدنیم

 

یط به بخشمیم _  حرف جوریاین دیگه هم تو که رسر

ی  !نزب 

 

یدندان لبخند .رفت عقب لوا  .بود پوشانده را صورتش نماب 

 

 با خواستگاری بعد ها،بندازی دستت حلقه باید هم تو _

 .کنیم انتخاب و بریم هم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 شدیم باعث هم ازدواج خریدهای یدرباره زدن حرف

 .بزنند برق چشمانش

 

ا این با زیاد کال ویل باشه، _  .کنمنیم حال چی  

 

 .شد نصیبش که بود غرهچشم نشده، تمام حرفش

 

 و فهمیده و متمدن آدم تو مثل من خودته؟ دست مگه _

 !عزیزم نیستم فکریروشن

ی کیل روزانه بوتیک، تو  آدنیم خوشم ره،یم و آدیم دخی 

 .بدن نخ بهت

ی کیس چه اوووم، بگن خودشون با   !خوب 

  !مجرد پولدار، جوون، قیافه، خوش خوشتیپ،

ی اگه  بکن چپتو دست اول همون از بوتیک، تو اومد دخی 

 .چالش و چش تو
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی مثال ،یم حرف داری وقن   بده تکون ودستت یه زب 

 !داری زن بفهمن

 .شده بدی یزمونه دوره االن تازه

ی که رسی یه
ا
 یا متاهله طرف نیست مهم براشون اصل

 ...ندارن قرمزی خط هیچ .مجرد

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۳۸پارت#

 

 انگار که کردیم صحبت افسویس و حرص چنانآن با لوا

ایط چنت  ی وسط درست  و گرفته قرار هنجارینابه رسر

 .کرده خیانت او به همرسش

 

 عزیزم؟ جانم؟ لوا _

 

 .آوردیم زبان به راستت  ی را اسمش زیبا چقدر کرد فکر لوا و
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 «جانم لوا » بگوید توانستیم او از ترقشنگ کش چه

 

ی و غلط فکرای طرز با آدم هزارجور که درسته _  حن 

 .داره وجود زنندهآسیب

ن پولداره، ییک بیت  ییم مثال  تا میشن رابطه وارد باهاش می 

ی هم براشون برسن امکانات به هم خودشون  نداره اهمین 

 هر گرفت  ی شکل بدون واین اما باشه متأهل مقابل طرف

،  .طرفه دو هر رضایت با خیانن 

 تمام کنه، خیانت همرسش به نخواد خانم، یا آقا یه اگه

 بدن ایکنندهوسوسه پیشنهاد بهش هم دنیا موجودات

این جای داد، نخ بهش کش اگه تو، قول به .کنهنیم قبول

ه، رو نخ اون که   !کنهیم قطعش ته از بگی 

ی کنمیم ذوق بگم وراستش  به نسبت کنمیم حسودی وقن 

 ...من

 فقط عمر یه من کن، پاک ذهنت از رو مسموم افکار ویل

ی و هیچکس و خواستم رو تو   ...نیومده چشمم به هیچ 

 !قراره همت  ی از ماجرا اینم بعد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  زشته؟ کنم بغلت دیگه بار یه _

 

 .آورد باال توقف نشان به را دستش راستت  ی

 

ه، نکنیم مایل ماچ کافه تو وهم یه نظرم به _ یکافه بهی   چ 

  !دارن مکان کمبود مشکل اینا بگه خودش با گمونم

 

 مدام که بودند خوش قدرآن .زدند خنده زیر دو هر

ی ی و کردندیم شوچ  ی هایجوک با حن   دیگر،یک یمزهب 

 .زدندیم قهقهه

 

ی _  بالمون و دست که کافه آوردیمون چرا خودته، تقصی 

  باشه؟ بسته

 

ی و کرد نگاهش چپ چپ ی مابف   .خورد را اشنوشیدب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 به نه نشناسه، رو تو که بگو کش به رو اینا جان لوا _

  !برم از رو تو که من

؟یم پر التیشو عمویم فضای یه تو ی گوشه یه تا کن  ب 

ییم فرار دستم از یه که شیمیم تنها مزاحم  !کن 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۳۹پارت#

 

 .گزید لب و خندید خجالت، با

 

_ ، ایط خب بابا؟ چیه فرار نخی    ...نبوده مهیا رسر

 

 .بود خودش مال لوا که آخرش و اول .نداد کش را بحث

 .بود چه فرارها این دلیل دانستنیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یع، مسائل بابت دانستیم بعید  .باشد معذب رسر

ی لوا ی چندان دخی   .نداشت عجله هم او اما نبود مذهن 

 و کند تصاحب را دلش تا بود برده زمان سال یک

د شکل بینشان دوطرفه احسایس  جسیم روابط بابت .بگی 

ی بود، الزم هرچقدر
 
ی قطعا  .کردیم صی 

 

 ازدواج، از بعد دارم دوست نیست، ایمسئله برات اگه _

ی خونه تو ی ویالب 
 
 .کنیم زندگ

 

ی که لوا  .آورد زبان به را دالیلش خودش نکرد، صحبن 

 

ی فکر ممکنه چون دمیم حق بهت هم نخوای اگه _  کن 

یم قدیما نوردختمامان قول به چمیدونم یا بدشگونه،

  ...دهیم مرگ بوی شخونه گفت

 .ندیدم تلخ انقدر رو، جااون وقتهیچ من اما
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 یه داخلش میشه که بود روشن دلم یگوشه یه همیشه

ی
 
 .داشت صمییم و گرم زندگ

ی  پر حسه، پر خونه اون میکنم فکر ...برعکس حن 

  ...عشقه

 ...شده ساخته آرزو و امید با وجبش به وجب

 ازش ما چرا ...رفت  ی و نداد مهلتشون عجل که حاال

  نکنیم؟ استفاده

ی رو روحشون خونه، اون تو ویل باشه خرافات شاید  بیشی 

 .کنمیم حس

ی رو جااون  که خودشون قسمت لوا، داشت  ی دوست بیشی 

ی جااون نشد
 
 یه عروسشون و پرسشون چرا ...کت  ی زندگ

ی
 
 و عاشق یه هنوز خونه، اون نزنن؟ رقم اونجا زندگ

 !طلبکاره دنیا این از معشوق

 

 .فرستاد فاتحه عمویش زن و عمو برای لب زیر لوا

 خایل جایشان ویل نشود غمگت  ی راستت  ی تا نیاورد زبان به

 .بود
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی چنت  ی در ی ...عرویس ...خواستگاری ...روزهاب 
 
 دوست حتما

 ...ببینید را پرسشان دامادی داشتند

ی عمویش با پرسشان، روزی زدندیم را حدسش یعن   دخی 

  کند؟ ازدواج

 

 من برای خونه اون .راستت  ی ندارم مشکیل هیچ من _

 .خوبه خاطرات از پر بقیه، برعکس

 .بودی مراقبش و دادی پناه داداشم به که بود جااون

 زدیم سایت و پیج و بوتیک برای نقشه کیل که بود جااون

 .دادیم ارتقاء رو کارمون روز به روز و

  !بوسیدی ومن داداشم، چشم از دور و یواشیک جااون

ی از اصال من تازه
 
ی زندگ  .مخسته آپارتماب 

 دارحیاط یخونه یه تو خواستیم دلم بود وقت خییل

ی
 
ی بابا ویل کنم زندگ  .بشیم جا به جا شدنیم راض 

ی کجا خب ی خودمون که ایخونه از بهی   توش دوتاب 

 بده؟ گل منتظریم و کاشتیم جعفری و ریحون
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۴۰پارت#

 

 

 ...دیگه بزن زنگ _

 

 :غرید و کرد نگاه چپ چپ را راستت  ی نوردخت،

 

ی آروم .بچه کردی مدیوونه _ این چرا !خب زنمیم زنگ بگی 

  هویل؟ قدر

 

 .بود ملتمسانه راستت  ی لحن
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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ه، تن این _  بریم کن هماهنگ بزن زنگ یه بمی 

 .خواستگاری

 .دیگه بشه کنده قضیه این قال بذار

، دست دست یه اگه شما  عوض باباش نظر ممکنه کن 

 ...ندارم شانس که من .شه

 

 .گرفت را کوروش یشماره و برداشت را تلفن

 

س _  .نیست که بچه .شهنیم عوض نی 

ی ی گفته وقن  ی ام،راض   قبول بعد کرده چیوهمه فکر یعن 

 .کرده

 

، اینا _   باال؟ طبقه فرستادین داشتت  ی چیکارش رو لوا هیچ 

 

خانواده با مشکلش بمونه؟ پایت  ی دائم بود قرار مگه ...وا _

 روز چهار بعدم .دیگه شونخونه برگشت شد حل ش
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ی خونه رس برید خوایدیم دیگه
 
 و پدر خودتون، زندگ

 خودشون پیش مجردیش آخر روزای دارن حق مادرش

 .بمونه

 .دهنیم جواب ...نه

 

 !بزن زنگ دیگه بار یه _

 

ی نکرده، الزم _
 
ی حتما  .کنه صحبت تونهنیم داره مشی 

 .زنهیم زنگ ببینه هرموقع خودش

 

یم و نداشت قرار و آرام .بیاید کوتاه خواستنیم راستت  ی

 .شود برگزار خواستگاری زودتر، هرچه خواست

 موبایل موقع همان که کند ارصار دوباره داشت قصد

 .خورد زنگ نوردخت

 

 .نباش هول گفتم دیدی زد، زنگ بیا _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 را جاآن راستت  ی کرد اشاره حت  ی همان در و برقرار را تماس

 .کند ترک

 

ی خسته پرسم، سالم _  .نبایسر

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۴۱پارت#

 

 رفت ایغرهچشم دوباره نخورد، تکان جایش از که راستت  ی

 .شد بلند جای از خودش و

ه او به طورآن که حایل در نمیتوانست  روی شده، خی 

 .کند تمرکز صحبتش

 

ی کاری من با _   مادر؟ داشن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  ...اتاق تو برسم وایسا آره، _

 

 .کشید دراز تخت روی و بست را در

 

ی از _  دادی، رضایت جوون دوتا این دل یخواسته به وقن 

  ...طورهمت  ی باباتم .کنمیم دعات نمازام رس شهمه

ی خییل پرس این از که مادر من خدایا گمیم  هم تو امراض 

ی ازش   ...باش راض 

 

 :داد جواب مکث با و آرام کوروش

 

 خسته خودمم مادر، اومدبرنیم دستم از ایدیگه کار _

 ایفایده مگه دادم،نیم رضایت اگه ...بحث و جر از شده

 داشت؟ هم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یم خوشبخت پرس، این با کن صاف دلتو ...عزیزم ای _

  .شن

ی  .دوننیم وهم قدر مطمئنم کشیدن، زیاد سخن 

 

م واسه خوامیم همینو منم ...کنه خدا _ یم من مادر ی .دخی 

ی ی خواستگار چندتا دوب   گذاررسمایه و مهندس و دکی 

، آدم همه داشت؟  ...شهیم رسشون حروم حالل حساب 

  !راستت  ی بال و اال گفت ویل

 

ی یه زن _  خواست،نیم وشوهرش عوض در شدیم دکی 

ی
 
 نکن صحبت هم کش اموال و مال از براش؟ شدیم زندگ

ت .جان کوروش   .نیست ایندیده آدم که دخی 

 دل به حرست که داشتیم قدریاون همیشه شکر رو خدا

ی نمونه هامونبچه  .براشون بشه عقده چی  

ت ه دل و چشم دخی   خوادنیم پول خاطر واسه .سی 

 .کنه شوهر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۵۷پارت#

 

 :داد جواب حرص با

 

؟ دیگه _   !بزام بچه باید فقط که جوریاین !چهارتا؟ چ 

 

 و کشید جلو را خودش شام .داشت دوست را بحث این

ی لبخند با
 
 :پرسید داشت، لب روی که بزرگ

 

 مگه؟ نبودی گرسنه بخور، وغذات زیاده؟ _

 

 .کرد نگاهش چپچپ

 هم چهارتا بله ...دادم دست از واشتهام کردی، کاری یه _

 .دوتا نهایتا زیاده؛
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  .بود خوب هم بچه دو .انداخت باال شانه

 

  شیم؟ کار به دست امشب شهیم !باشه _

 

 .نبود بردار دست داد،نیم سکته را لوا تا انگار

 .کشیدیم خجالت هم و خوردیم حرص بحث این از هم

 

نیم راهت امشب من اصال داری؟ عجله انقدر چرا تو _

 .خواب اتاق تو دم

ی دیگه جای یه بری باید   !بخواب 

 

 او با و گذاشتیم لوا رس به رس شب آخر تا راستت  ی

ی  .کردیم شوچ 

ی عاشق م از که بود وقن   لب و شدیم گلگون اشچهره رسر

 .گزیدیم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 یخانواده فقط و کردندیم ترک را باغ میهمانان، کمکم

ی خودشان  .بودند مانده باف 

 

 :گفت نگران افشان رفت، سمتشان به که کوروش

 

ی یه ری؟یم کجا _ ی چی  
 

 ...ها بشه خراب شبشون نیک

 

 .کرد بسته و باز چشم اطمینان با

 

س، _  !دارم حرف راستت  ی با نی 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۵۶پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ه سکوت در دو هر گرفت، قرار که مقابلشان  اشخی 

 .شدند

 .بود جالب خودش نوع در مدت، این در شانیرابطه

 

 راحت که بود داده اجازه و نداشت هاآن به کاری کوروش

 .باشند

یم عرویس تدارکات و کرده مالقات باهم آسوده خیایل با

 .دیدند

 

 بگویند گل دیگریک با که بودند صمییم او با چنانآن نه

 .داشتند بدی ارتباط نه و بشنوند گل و

 

 نجوا گوشش کنار و گرفت آغوش در محکم را لوا ابتدا

 :کرد

 

ی خوشبخت _   ...باباجان بشر
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  .پیچید پدرش تنومند تن دور دست لوا

 .بود بخشآرامش او برای تنش گرمای

 

 .بابا دارم دوستت چشم، _

 

ی به و ماندند حال همان در لحظه چند  دیگریک از سخن 

 .گرفتند فاصله

ی ش پیشاب   .کشید عمیق نفس و بوسید را دخی 

ی را کردنش بغض کرد سیع  .کند مخف 

 

 .گرفت را دستش مکث با و کرد نگاه راستت  ی به

 

 خودمم پرس دامادم، و برادرزاده جز به ...امشب از _

ی  .هسن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .نکن نگاه زنت یخانواده چشم به افشان، و من به

 قشنگ همچت  ی خیلیش که افتاد اتفاقات رسی یه درسته

ی یبچه تو ...گذشته ویل ...نبود هم ی خوب   یکینه .هسن 

ی  .کردم صاف ودلم منم .دارینیم نگه رو چی  

ییم من رو پس ، حساب توب   وقت یه اگه !جورههمه کن 

، کمیک ی خواسن  ی الزم چی    .هستم من ...داشن 

 

  .بود ارزشمند راستت  ی برای هاصحبت این

 .شد هم انگی  یشگفت لحظه آن اما بود، که قشنگ شبش

 همت  ی با چراکه شناختیم را راستت  ی خوب انگار کوروش

 .کرد صاف او با کامل را دلش چندجمله،

ی   ...داشته دوست را او عمویش ابتدا، همان از که گوب 

 

  ...ممنونم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 آرام و کرد نگاه راستت  ی به بعد و لوا به تردید با ایلحظه

 .رفت جلوتر

 .شد حبس اشسینه در نفس و فهمید را قصدش راستت  ی

ی
 
 !بکند؟ را کار این داشت قصد واقعا

 

 انتظار راستت  ی !بود گرفته آغوش در را او بعد، ایلحظه

 زده خشکش کامال ثانیه چند برای .نداشت را حرکت این

 .آمد خود به لوا یرسفهتک با و بود

 

م _  !باش مراقبش امانته، دستت دخی 

 

 ️❤ تقدیمتون جدید های پارت

 �🕲�رسیدن آرامش به هاممبچه این خوشحالم چقدر

ی هایپارت خب ویل نشده تموم هنوز رمان هابچه  پایاب 

وع دیگه االن بخونید بعد شه زیاد گذاشتید اگه هستیم  رسر

 .کنید
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی
ا
 خواهد رمانمون آخر قسمت آینده، های پارت احتمال

 ��بود

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۵۷پارت#

 

 رفته مهمانان تمام و مانده خانه در خودشان فقط دیگر

 .بودند

یه لطف به خانه، ی حدودی تا لوا، یجهی    و کرده تغیی 

 .رسیدیم نظر به جدیدتر

 

  !شد تموم ...این از اینم _

 

ی نفس و آورد در را کفشش لوا  هایپاشنه .کشید راحن 

 .بودند آورده در روزگارش از دمار شب تمام بلند،

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .شد هم در صورتش درد از مالید، که را پاهایش

 

ین ...گذشت خوش خییل _  بدون بود زندگیم شب بهی 

 .اغراق

  !نداره جون دیگه پاهام رقصیدم، انقدر وای

 

 .داد حق لوا به کرد، مرور که را شب راستت  ی

 .آمد سمتش به و خندید .بود وسط آن دائم

 

ی عروس _   ...قرب 

 

 .گرفت دست را پاهایش و نشست کنارش

 

 .بدم ماساژشون یکم بذار _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ء یک مثل را لوا پاهای ی یسر  کردیم لمس مایهگران و قیمن 

 .دادیم ماساژ باحوصله و

 

 حس خودش روی به را راستت  ی ملتهب و گرم هاینگاه لوا

 .کردیم

  بود؟ طبییع ...کشیدیم خجالت هنوز چرا دانستنیم

 

 .هم خودت ایخسته کن، ولشون _

م، دوش یه رمیم االن ی بگی   .شمیم بهی 

 

 .بود دیگری جای حواسش اما راستت  ی

 .شدیم تردقیق لوا جسم به که بود بار اولت  ی

 

  ...کوچولوئن پاهات چه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی _
 
؟یم فکر طوراین واقعا   کن 

 

 .داد تکان تأیید به رسی

 

  ...منه مال دوبرابر انگار !کن مقایسه من پاهای با _

 

 .داد تکانش و آورد باال را پاهایش از ییک

 .چسباند راستت  ی پای کف به را پایش کف و خندید لوا

 

 ...کوچولوام من تو، برابر در آره، _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۵۸پارت#

 

 :زد پچ و برد جلو را صورتش راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ه ریزه، توئه عاشق من _   !ممی  

 

 بوسیدنش مشغول ولع با و گذاشت لوا هایلب روی لب

 .شد

 .رسیده زالل ایرودخانه به که بود ایتشنه همچون

ی  جای به که بود گوارا برایش قدرآن نوشید،یم که آب 

اب  .کردیم پیدا اشتیاق قبل از بیش شدن، سی 

 

ی پیچید، لوا دور به که دستش  .رفت عقب و خورد تکاب 

،  .کرد نگاهش سوایل راستت  

 

ه ...ام _   ...چی  

 

  .شد بلند و خندید دستپاچه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی !حموم _ یم اذیتم داره خییل آرایشم و موهام این میدوب 

  .کنه

م دوش یه ی از تنمم شم، سبک بگی 
 

 ...دربیاد کوفتیک

 

 .زدیم نفس نفس هنوز راستت  ی

 :پرسید و داد باال را ابرویش تاییک

 

  واجبه؟ انقدر برو، فردا خب _

 

 .بود رسانده خواب اتاق حمام به را خودش و شده دور لوا

 :داد جواب جاهمان از

 

 !عشقم شهنیم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ی و آرام هایقدم با و کشید پوف   اتاق سمت به حوصله،ب 

 .رفت

 کردن باز رساغ سپس کرد باز را کروات و آورد در را کت

اهن هایدکمه  .کرد خارج تن از هم را آن و رفت سفید پی 

 

 شد باز حمام در که بود خواب لباس کردن پیدا حال در

 .خورد چشمش به افتاده پایت  ی رسی با لوا و

 

 :گفت لب زیر و آرام

 

 ...شهنیم باز زیپش لباسه، این _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۵۹پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که نیاورد رویش به .رفت سمتش به و خندید کوتاه

 .کرده فرار دستش از فهمیده

 

  ...کنم بازش برات بچرخ _

 

 راستت  ی یبرهنه یباالتنه با گرفت، باال را رسش که لوا

 .شد میخکوب رسجایش و مواجه

 

 :گفت و زد ایرسفهتک راستت  ی

 

؟نیم _   چرچ 

 

 .کرد پشت و داد تکان رس گیج

 .کرد باز گردنش از را بندگردن ابتدا راستت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .کرد توبیخ مهربانانه

 

  .حموم برو بعد دربیار، اول رو اینا _

  دستم؟ از کردی فرار جوریاون یهو دیدی، خرس مگه

 

یم قلقلکش کرد،یم برخورد لوا گردن به که گرمش نفس

ی حس همزمان و گرفت  .بود پیچیده وجودش در خوب 

 

 .کرده هول چقدر که نیاورد خودش روی به

 

 .جونت از دور چیه؟ خرس ...بابا نه _

 جزئیات به حواسم برم حموم زود خواستمیم فقط من

  ...نبود

 

 در هم را هاگوشواره و شد خم سمتش ادامه، در راستت  ی

 .آورد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 مانده کم لوا قلب که بود شده کم شانیفاصله قدرآن

ون اشسینه یقفسه از بود د بی   .بی 

 

 در و رفت هم دوم یگوشواره رساغ مکث با اما، راستت  ی

ی ایبوسه آخر،  .زد لوا ی شانه روی طوالب 

 

 .بود بسته را چشمانش و آماده بند نفسش

 .بودند رفته فرو خوشایندی یخلسه در

 :پرسید و کشید عقب کیم را خود راستت  ی باالخره

 

ه _ یگی    دربیارم؟ خواییم موهاته، تو که هاب 

 

 رس مثبت ینشانه به تنها .نداشت زدن حرف توان لوا،

 .شد مشغول راستت  ی و داد تکان
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 عرویس ترینخوشگل ...بودی شده قشنگ خییل امروز _

 .دیدم عمرم تو که بودی

ی گفتمیم خودم با یه ی یعن 
 
 خودمه؟ مال زنمه؟ واقعا

 م؟شناسنامه تو رهیم اسمش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۶۰پارت#

 

ی که حموم بری خواییم اگه _
 
 برو بیاد جا حالت واقعا

ی فرار خواییم فقط اگه ویل من، عزیز  کاریت که کن 

  !نکن باشم، نداشته

 .نخوره بهت دستمم میدم قول بخواب، بیا

 

مزده و دزدید چشم لوا  :گفت رسر

 

  ...من نه، _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .کند کامل را صحبتش نداد اجازه راستت  ی

 .گذاشت هایشلب روی دست

 

  ...هیش _

 

ی  لوا صورت روی از بودند، شده رها و باز حاال که موهاب 

 .زد کنار

 

س ازم _ ی تا من باشه؟ نی   .ندارم کاریت نخوای خودت وقن 

 تو رو کش تو از عزیزتر من اصال .کن باور وحرفم

 بخورم؟ قسم خودت جون به خواییم ندارم، زندگیم

 

ی صدای با  :داد جواب ضعیف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  ...کنم فرار خواستمنیم وگرنه شدم هول یکم فقط ...نه _

 

ی لبخند  .بوسید را اشگونه و زد مهرباب 

 

ی اصال ببخشید، _  .منه تقصی 

ل وخودم نیستم بلد درست یس که کنم کنی   .نی 

 

 .گرفت نگاه زحمت به و کرد باز را زیپ

 جرم به راستت  ی خواستنیم .نخورد تکان جایش از اما لوا

د وجدان عذاب نکرده، خطای  .بگی 

 عالقه و اعتماد راستت  ی به مگر ترسید؟یم چه از اصال

  نداشت؟

 

 سمتش بود، داشت نگه را لباس دست با کهحایل در

 .چرخید

 :گفت چندلحظه بعد و کرد تر لب زبان، با
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _   ...نیست تو تقصی 

 

 داشت تردید کیم دهد، انجام داشت قصد که کاری برای

 .زد دریا به را دلش اما

 

 .نشست راستت  ی پای روی و کشید باال را خود

خودداری یا کند؟ لبش به جان که بود بسته همت کمر

  بسنجد؟ را اش

 

 تنش از لباس پیچید، راستت  ی گردن دور که را دستانش

 .افتاد پایت  ی و شده جدا

 

 .بود رویش روبه یصحنه میخ چشمانش راستت  ی

 

ی بعدش تونیمیم شد، عوض نظرم _  !حموم بریم دوتاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

مستقیم، یاجازه این از  کردیم حس را گرما و خندید غی 

 .پیچیده تنش تمام در که

 از کامل را لباس و چرخاند تخت روی احتیاط با را لوا

ون تنش  .آورد بی 

 

 بازیعشق و بوسه شدید، خواست  ی حس تنها آن از بعد

 .شدیم بدل و رد بینشان که بود

 

جسم شب،آن و آمیخته هم در قبل هامدت که روحشان

 .پیوستند هم به نی  ی ها

ی لوا ی ولع و شور چنت  ی که کردنیم را فکرش حن   خواستن 

 .کند حس خودش در

 

 نفس هردو هنوز آمد، فرود تخت روی کنارش که راستت  ی

 .زدندیم نفس
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 موهایش روی پیچید، که راستت  ی بازوان حجم میان لوا

 .زد بوسه

 :کرد زمزمه گوشش دم

 

 و بغلم تو صاف جا،این رو تو رویاهام تو فقط قبال من _

  ...من لوای بودم دیده بازوهام بت  ی

ی که ممنونم ازت  .شه تبدیل واقعیت به رویاهام گذاشن 

 اول مرد دادی، اجازه و کردی اعتماد بهم که ممنونم

 ...باشم من زندگیت

 

 پایان

 ۳۰/۳/۱۴۰۱ :تاری    خ

 ۳:۴۷ :ساعت

 شکیبا سامان :قلم به

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۴۲پارت#

 

 فقط .دیگه کردم قبول همت  ی واسه جان،مامان دونمیم _

 .کافیه همت  ی ...بخنده ...باشه بختخوش

ی باز خوامنیم
 
 .مونهمه برای بشه زهر زندگ

ی من  به توکل شه، دامادمون راستت  ی همت  ی بذار ام،راض 

  !خدا

 

 بود کرده دعا هاسال .کرد شکر را خدا دل در نوردخت

 .ببیند و باشد زنده رو روزی چنت  ی که

ی نفرت و کینه فرزندانش که روزی  به نسبت دلیلشانب 

ند بت  ی از را راستت  ی   .بی 

 

 قرار و آروم که هم پرس این مادر، بده عوضت خدا _

  .نداره
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی اجازه بزن زنگ گهیم مدام  ...خواستگاری بریم بگی 

 

ی از بعد کوروش  :داد جواب سکوت، لحظاب 

 

ی واال _   !چشم رو قدمتون بیاید ...بگم چ 

 

  .بود نشسته نوردخت صورت روی رضایت لبخند

 

  خوبه؟ شب فردا _

 

ی خودم هم افشان به من !خوبه _  .دمیم خی 

 

 این راستت  ی به تا کرد باز را اتاق در شد، قطع که تماس

ی  گوشفال مدت تمام او کهاین از غافل بدهد را خوش خی 

 .بود شنیده را چی  یهمه و ایستاده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یآن از  جیغ و ترسید نداشت، را راستت  ی دیدن توقع که جاب 

ی  .زد خفیف 

 

ییم چیکار ...ریخت قلبم خدا، وای _   در؟ پشت کن 

 

 .بوسید محکم را اشگونه و خندید راستت  ی

 

ی گرم دمت _   !مدیونتم دارم عمر تا .ماماب 

 

 .گرفت آغوشش در و خندید هم نوردخت

 آن هم دیگران به ناخودآگاه که داشت ذوق قدرآن راستت  ی

 .کردیم تزریق را حس

 

 ...دیگه نکن لوس وخودت باشه، _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۴۳پارت#

 

 که دورهیم ...هاخواستگاریته مثال چیه؟ این آخه _

  !بخری ساده شومی  ی یه خواییم نشدی دعوت

 

یلباس یمغازه از ناامیدی با و کشید آیه  .کرد عبور فرویسر

 

ییم ویل دونمیم خودم _
 
 که ومن یخانواده کنم؟ چیکار گ

 .رسم زننیم غر کیل نباشه، پوشیده اگه ...شنایسیم

 .شهیم کوفتم مراسم کل جوریاون

 

 .داری زیاد آپشن بازم ویل دونمیم عزیزم _

ی
ا
اهن یه مثل ییم پوشیده و بلند پی   شلوار و کت بخری، توب 

  ...هاخوبه هم دامن و کت یا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 مدلچه دانستنیم .کرد فکر موجود هایگزینه به لوا

 زیبا و باشد داشته دوستش خودش هم که بخرد لبایس

 .نشوند دلخور مادرش و پدر هم و دهد نشانش

 

ی ببینیم بعدی؛ یمغازه بریم _  .داره چ 

 

 

 اطرافش به اخم با بارهیک لوا و افتادند راه به دیگریک با

 .انداخت نگاه

 

 :پرسید بود، شده متوجه که سالومه

 

ی _   شد؟ چ 

 

 .داد تکان رس و گرفت نگاه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی _  کش کردم حس لحظه یه .زدم توهم کنم فکر ...هیچ 

 .کنهیم نگاهم داره

 

ی هیچ اما گرداند چشم اطراف به کنجکاوی با سالومه  چی  

طبییع  .نکرد حس غی 

 

ی _  ...که نیست چی  

 

 !بریم .کن ولش آره، _

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۴۴پارت#
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی تا  هایمدل و اجناس دیدن مشغول همچنان بعد، ساعاب 

 :گفت سالومه که بودند هامغازه در مختلف

 

 خوشگل لباس کیل وگرنه گرفتت، وسواس خدا به وای _

  !نپسندیدی؟ رو کدومهیچ چطوری .دیدیم

 

ی منتظر  :گفت رسی    ع و نماند لوا از جواب 

 

، برم وای _  اب کیل شد، متشنه و رفتیم راه یه دستشوب 

ی  .خوردم معدب 

  آی؟نیم تو !ترکمیم دارم االن

 

 .منتظرتم بکن وکارت برو .من بده کیفتو نه، _

 

ی .بود شده تنها بعد ایلحظه
ا
نیم نتیجه به امروز احتمال

  .رسیدند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تا دادیم نشان خیاط به را اشعالقه مورد طرح شاید

 .بدوزد برایش

 آشنای صدای از را نامش که بود غرق افکار همت  ی در

 .شنید ایمردانه

 

  لوا؟ _

 

 توانست هم کردن نگاه بدون اول، یثانیه همان در

  !آمده رساغش به کش چه که دهد تشخیص

 

بان ی رفت باال رسعت به قلبش رص 
 
 هرلحظه، که خصوصا

 !شدیم ترنزدیک پایش صدای

 

ی تنها .شده پیدا اشکله و رس بازهم شدنیم باورش  واکنشر

  !بود شدن دور رسید، ذهنش به لحظه آن در که

ی  .بود کرده فراموش هم را سالومه دیگر حن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی رسعت با و انداخت پایت  ی را رسش
 
 راه به زیادی تقریبا

 .افتاد

د حرف خود با لب زیر  .می  

 

  ...خدایا ...نه ...نه _

  ...ببینمش خوامنیم من

 

ی لوا _   !کن صی 

 

 .بیاید در اشکش بود مانده کم

ی را رسعتش  .کرد بیشی 

ی با
 
 :نالید بیچارگ

 

 ...اهورا ببینمت خوامنیم _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۴۵پارت#

 

 .فرستاد لعنت بدش شانس به

 بر چی  یهمه کردیم خیال و کشیدیم ایآسوده نفس هرگاه

ی رفته، پیش مراد وفق  شود ثابت او به تا افتادیم اتفاف 

  !است اشتباه در سخت

 

ی و بود رسش پشت همچنان اهورا
 
 .برسد به تا دویدیم تقریبا

 .نداشت اشفایده که فرار .ایستاد حرکت از یکباره لوا،

ی او از رسعتش کرد،یم هرچه  .نبود بیشی 

 

 خواستنیم حال، عت  ی در اما بود پریدهرنگ و ترسیده

گ  .برسد نظر به بیچاره دخی 

 :غرید خشگمت  ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی چیه؟ _   من؟ جون از خواییم چ 

 

 هاآن به هم نفر چند توجه که بود بلند قدریآن صدایش

ی با اما شد جلب یب   .کردند عبور کنارش از تفاوب 

 

 .بودند افتاده نفس نفس به دویشان هر

ه لوا به تنها و نگفت هیچ لحظه چند اهورا  .ماند خی 

 .بود شده تنگ او برای دلش

 

 .کرد صحبت آرام او لوا، برخالف

  ...کنم اذیتت که نیومدم من _

 

 :گفت تمسخر با و زد پوزخند
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی !زنهیم وحرف این داره گ ببت  ی ...هه _  و کتک با که اوب 

 به رسوندنش آسیب جلوی زور به دادگاه، و پلیس و دعوا

ی !شدم خودم
 
ی آدم واقعا ی پرروب    !هسن 

 

 حق گفتیم لوا هرچه .بود انداخته پایت  ی را رسش اهورا

 ...داشت

 

ی من _
 
سفم واقعا

ٔ
 متوجه اصال موقع اون من ...لوا متا

ی و تو با دارم نبودم   ...کنمیم چیکار خودم حن 

 

 او .کند گم را گورش اهورا زودتر هرچه خواستیم فقط

ی تمام دید،یم که را  .آوردیم خاطر به را هایشبدبخن 

 

ی اگه _
 
ی بابت واقعا  و متأسف کردی باهام که کاراب 

،   ...خوامیم ازت چی  ی یه فقط پشیموب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دست با .گشتیم او دنبال که دید را سالومه دور از

 .شود متوجهش تا کرد اشاره

 

  ...همیشه برای !اهورا کن فراموش ومن _

 وپام دیگه و شده تموم درسم .ببینمت خوامنیم دیگه من

 با وقتهیچ که نیست جوری کارمم .دانشگاه اون ذارمنیم

ی وقتهیچ دونمیم بعید پس کنه پیدا ارتبایط تو  اتفاف 

 .ببینیم رو همدیگه

 .نیوفت راه من دنبال هم تو پس

ی برو ی ب 
 
  ...خودت زندگ

ینیم مگه .بردار من رس از دست اصال  ایران از خواسن 

ینیم مگه بری؟  بزرگ خییل تجارت یه بخوای اگه گفن 

، داشته   نیست؟ امکانش ایران تو بایسر

یم کشور کدوم نداره ربیط من به اصال ری؟نیم چرا خب

ی خوای ی قحیط ویل بموب   دیگه ییک با !نیست که دخی 

 شو آشنا
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۴۶پارت#

 

  !ببخش ومن لوا _

ی  ...بود بد خییل کردم باهات که کاراب 

 .دارم وجدانعذاب هنوز من

 

ی سالومه
 
 .رسید هاآن به تقریبا

 

ی روزا این _  از ترآروم خییل ...خورمیم قرص رم،یم دکی 

 .قبلم

 دست اصال وقتا خییل بدون واین کردم، هم اذیتت اگه

 .نبود خودم

ل رفتارم روی ی ...نداشتم کنی  ی وقن  نیم شدم،یم عصباب 

ی دارم فهمیدم  کنمیم کارچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی و مضطرب صدای با صحبتش، یادامه  سالومه عصباب 

 .شد قطع

 

ه چه _  مثل کردی فکر شد؟ پیدات باز تو جا؟این خی 

ی یه قبله ی مظلوم دخی   بخواد، دلت هرکاری و بیاری گی 

؟ ا این از دیگه نه بکن    !نیست خی 

 شدی، لوا مزاحم بفهمه اگه داره وهواش شوهرش االن

 !کنهیم تبیچاره

 

 .کرد نگاه سالومه به مبهوت و مات اهورا

 .باشد شنیده درست که کرد شک خود به

 :پرسید متعجب و چرخید لوا سمت

 

ی شوهر؟ _ ی ...چ    ...گهیم چ 

 

ون کالفه را نفسش لوا  .گرفت نگاه و داد بی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .رو گذشته کن ول اهورا، کنمیم ازدواج دارم من _

ی برو هم تو کردم فراموشش من ی ب 
 
 .خودت زندگ

 

ی .شدنیم باورش هنوز  .خندید عصن 

 

ییم الیک _
 
  !نپلکم برت و دور دیگه خواییم ...گ

 

ی هیچ _   !نیست کار در درویع 

 

 .کرد اشاره انگشتش به و آورد باال را دستش

 

ییم _  .کنمیم ازدواج راستت  ی با دارم من رو؟ حلقه بین 

 .خوبه کنارش حالم و دارم دوستش

ی  .بشه ترمیم تا کشید طول هاماه کردی باهام تو که کاراب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  تو برعکس اون رسوندی، آسیب و زدی زخم بهم هرچ 

 .بود

ی دیگه ببخشمت، خواییم اگه  !نیار واسمم حن 

 

 .نگفت هیچ دیگر و گذشت کنارش از کندی به لوا

 .کردیم نگاهش انزجار با سالومه

 

ی که شنیدی _  حاال و کردی خرابکاری نکن فکر گفت؟ چ 

ی رفته یادشون همه دیگه گذشته، ماه چند  !شده چ 

یهمه خوب من بره، یادش هرگ  .چشامه جلوی چ 

ینیم خوابتم تو دیگه  .پیشت برگرده لوا بین 

 

ی کیف با  به رسی    ع هایقدم با و زد او به ایتنه اشدسن 

 .کرد عبور او کنار از و رفت لوا سمت

 

ی اهورا، ی تا حن   .بود ایستاده جاهمان هنوز هم بعد دقایف 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 .بودند کرده خایل رویش یخ آب انگار

ی و داده تکیه دیوار به وارفته و شل  هیاهوی به توجهب 

ی و اطراف  از همیشه برای که چهآن به پاساژ، شلویع 

 ...کردیم فکر بود رفته دستش

 

  دیدخواهمخویشتورادربازوان#

 ۷۴۷پارت#

 

 

ی » ی؟ همسایه دخی    «!میایم داریم حارص 

 

 .برداشت را کیفش و زد عطر خودش به نوردخت

 .زد بلندی سوت و برگرداند جیبش به را موبایل راستت  ی

 

  !ندزدنت بپا بزرگ،مامان شدی خوشگل چه _
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .رفت غرهچشم همزمان و خندید

 

ی _
 
  شدم؟ خوب واقعا

 

 پرسته یخونه ریم؟یم کجا داریم مگه تازه بابا، آره _

ی حاال تا هزاردفعه .دیگه  .رفن 

 

  !کنهیم فرق نیت دفعه این ویل درسته، _

 !خواستگاری پرسمشاه م،دردونه ینوه واسه رمیم دارم

 .باشم همیشه از ترشیک و تررسیم باید

 

 .کرد وجب هم را راستت  ی پای تا رس

 آمدیم پیش کم که خصوصا آمد،یم او به شلوار و کت

ی چنت  ی یم توجه جلب هربار خاطر، همت  ی به و بزند تین 

 .کرد
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .آفرین خوبه، هم تو وضع و رس _

ی خان؟ ایرج  واال، خوبه ...شد دیر دیگه بریم شما؟ کجاب 

ی وگرنه رفته در بد زنا اسم ی مردا بعض  یم خودشون به بیشی 

  !من شوهر همت  ی یکیش رسن،

 

ون خانه از را پایشان کهاین از قبل کرد حس راستت  ی  بی 

ی باید بگذارند،  .باشد داشته نوردخت با صحبن 

 

 :داد جواب بلندی صدای با اتاق، از ایرج

 

 تو .کردمیم اتوش داشتم بود چروک لباسم آم،یم االن _

 !نکردی کمکم که

 

 :زد پچ آرام نوردخت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی تونهنیم شلوار یه گنده، مرد _ یم کمک کنه اتو تنهاب 

  !خواد

 

 .کرد کم را فاصله و رفت نوردخت نزدیک راستت  ی

 [AMی4:24ی6/20/2022,ی]�🌺�تویرایدریبازوان،ویپ

 دیدیخواهمخویش#تورادربازوان

 ۷۴۸#پارت

 

 خواستمیازتیتشکریکنم!ی_ییم

 

یزده.ی یحرف  یچنت    نوردختیمتوجهینشدیبراییچهیراستت  

 

 _یواه...یازیمن؟ی

 

یرسشیرایبهی  تأییدیتکانیداد.یراستت  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

_یآره...یتویتنهایکسیتویاینیخونهیبودییکهیازیهمونیاولی

 باهامیخوبیبود.ی

کسینهیازیمنیبدشیکتایونیویشوهرشیهیچاالنیبهیجزیعمه

آدینهیمشکیلیداره،یویلیبرخوردایویدیدیقبلیشونیهمییم

یمونده.ی  همیشهیتهیذهنمیباف 

...یتنهیهواممنییادمهیکهییه  ویداشن 

یسیع ...ییمیتنهاب  یکن   کردییبراییمنیاوضاعیرویبهی 

 

هاییگذشته،یدریچندثانیهیپیشیچشمانشینقشیتمامیسال

 بست.ی

یدریجمعیخانوادهیکردهیویتمامیسیع اییکهیجایدادنیراستت  

ی  نتیجهیماندهیبود...یالبتهیب 

 

یانداخت.ی یزدیویرسشیرایپایت    لبخندیتلچ 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کارییازیدستمیبرنیومد.ی_یچهیفایده؟یهیچ

 زدم.یخودمیحرفییمیانگاریبای

 

یویچروکیمادربزرگشیرایباالیآوردیویروییآنیبوسهی دستیپی 

 زد.ی

 

_یفایدهیداشت!یشایدیهیچیاثرییروییاوناینداشتیامایبایاینی

یشدهییهینفر،یتویاینیکارتیبرامییادآوریییم کردییکهیحن 

 ده.یویدوستیدارهیویبهمیاهمیتییمساختمونیمن

 منیتایابدیمدیونتم...ی

 

 انشیپریازیاشکیشدهیبود.ینوردختیچشم

ینگرانیویناراحتیبود.یسال  هایبراییراستت  

 

 تونمیبرمیرسیخاکیکیان...یترییم_یحاالیدیگهیراحت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یرومینیم
ا
کردمیازمیناراحتهیویلیمطمئنمیشد...یحسییمقبل

ینیم ییرویدلمیسنگین  تونمیبایکنهیوییماینیدفعهیبرم،یچی  

یگریهیکنم.ی  خیالیراحت،ییهیدلیسی 

دیدمیدلواپسیتوانیویلیمطمئنمیروحیکیانیخوابامییمیقبالیتوی

 ویریحانهیاالنیدیگهیتویآرامشه.ی

 

 [AMی4:24ی6/20/2022,ی]�🌺�تویرایدریبازوان،ویپ

 دیدیخواهمخویش#تورادربازوان

 ۷۴۹#پارت

 

یم»ی یحارص 
 

 «مایهمیک

 

 ییسومیرایهیشدند.یبایپیامیلوا،یبهیسمتیطبقه

،یایرجیخانیویمامانینوردخت،یبهیاتفاقییک  دیگر!یراستت  

یبود؛یخوشحایل!ی  دریتوصیفیحسش،ییکیکلمهیکاف 

یبود.یدریآنیلحظات،یخوشحال  ترینیآدمیروییزمت  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی
 
دستهیگلیرایدریحایلیدریدستیگرفتهیبودیکهیلبخندیبزرگ

 روییلبیداشت.ی

یدریواقعیتیاتفاقیافتاده.یشدیهمهباورشینیم  چی  

 

ی یوقن  دریخانهیبهیرویشانیبازیشدیویداخلیشدندیهم،ییحن 

یییاتفاقاتیازیآنهمه چهیکهیخیالیکردهیبودیزیباتریویبهی 

 پیشیرفت.ی

 

اشیهمیرسیویسامانیایرجیخان،یگفتهیبودیاگریاینیدوینوه

یکیانیراحتیشدهیویآسودهیرسیبهی ند،یخیالشیازیامانن  بگی 

ییم  گذارد.یبالت  

 

یچایی بهیدستیجلویآمد.یلوا،یخرامانیخرامانیویسین 

 درخشید.یهایشیگلگونیبودندیویچشمانشیازیشادیییمگونه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یکهیرسید،یزیرچشیمینگاهشیکردیویاویهمیازی جلوییراستت  

 فرصتیاستفادهیکرد.ی

 پچیزد:ی

 

 _یچهینازیشدی...ی

 

 لبیگزیدیویرساغینفریبعدییرفت.ی

یبعد،یبهیاتفاقیهمیدریاتاقیلوایبودندیتایکیمیدونفرییبای مدب 

 صحبتیکنند.یدیگرییک

 

یپیشیآمده،یخوشحالیبود.ی یفرصن  یازیاینیکهیچنت    راستت  

 لوایدریرایبستیویسمتشیآمد.ی

 

یداریمیبزنیم...یببخشیدی _یموندمیدیگهیمایدوتایچهیحرف 

م؟ییم سمیرنگیموردیعالقتونیچیهیآقاییمحی   تونمیبی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یخندیدیویلوایرایمحکمیدریآغوشیگرفت.ی  راستت  

 

یویهم یواقعیه...یخدایرویشکریه_یخدایرویشکریکهیهسن  چ 

.ی  کهیبازمیییکیازیاونیرویاهاییقشنگیتویخوابامینیسن 

 

 [AMی4:24ی6/20/2022,ی]�🌺�تویرایدریبازوان،ویپ

 دیدیخواهمخویش#تورادربازوان

 ۷۵۰#پارت

 

 

بانیتندی لوایهمیدستیدوریگردنشیپیچاندیویبهیصداییرص 

د.ی  قلبشیگوشیسی 

 

یفکری_ییم یدیشبیداشتمیبهیچ  ؟ییمیدوب   کردمیراستت  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یسوایلینگاهشیکرد.ی  راستت  

 

یچندیروزی_یبهیاینکهیمن ...یوقن  ویمعتادیخودتیکردییلعنن 

 شم.ینبینمت،یانگاریبدجوریینسخییم

ی وعییمب  ،یاذیتیکردنیخودماختیاریرسر ویکنمیبهونهیگرفت  

یحالم  آرهیجزیتویویآغوشت...یویجاینیمبقیه...یهیچ 

 

یاینیجمالت،ی یعاشقانهینبودند.یرصفایحرفبراییراستت    هاب 

یکهیلوایبهیزبانییمگرفتیازیتکجانییم  آورد.یتکیکلماب 

 

بانیقلبت،یییسینه_یبهیبدنت،یقفسه ت،یشنیدنیرص 

 پیچم،یعادتیکردم.یویبهیدورشییمبازوهاتیکهیمدامیدستام

یکشیدم،یواسهیاینیبودهیکهیقدریتوی یسخن  اصالیشایدیهرچ 

یویحستیبهیمن یویبیشی   بدونم...ییویبهی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ابتدایگونهیویدریادامهیکناریلبشیرایبوسیدیوینفسیگرمشیرای

 دریصورتیلوایپخشیکرد.ی

 

،یخوشبخت یشن  ینبود،یپسیاگریاویدریچنت   ترینیمردیزمت  

یکند؟ یادعاب 
 چهیکشیجرأتیداشتیچنت  

 

ییبرسنیگنیآدمایکمال_یدیدیییم گران؟یاگهیبهییهیچی  

یدیگهییم  گردن؟یبعدشیبازیرساغییهیچی  

.یهمیشهیتویویلیاینیشاملیمنینیم شه...یاوجیکمالیمنیتوب 

 خواستم،یبعدیاینمیوضعیهمینه.یروییم

یکردنی
 

قرارهیدوریتویبگردم،یعاشقیتویباشم،یدلیلمیازیزندگ

...ی  فقطیتویبایسر

 

تریشدهیبودند،یلوایکیمیفاصلهیچندلحظهیبعدیکهیهریدویآرام

 گرفت.ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

.ی_یراستشیمنییهیفکرییدارم...یالبتهیاگهی تویهمیموافقیبایسر

 ییازدواجمون.یدرباره

 

 _یچهیفکری؟ی

 

_یشایدیزودهیاینیحرفایویلیمنیخییلیفکریکردم...یدوستی

یسادهیباشه.یدارمیهمه  چ 

ی تونیمیباییهیخیالیمراسمیعرویسیبشیم؟ییمنظرتیچیهیب 

،یرسیویتهشیرویهمیبیاریم.ی یخودموب   مهموب 

یبایهیچ
ا
مدینداریمیبهیکدومیازیفامیلیرفتیویآمنیویتویاصل

 جزیچندینفریمحدود.ی

یدوستاییزیادییهمینداریمیکهیخبیهمهیروییم شهییهیحن 

 .یجاییکوچیکیدعوتیکنیم

یجورییَجویخییلیدوستاون  .یترهداشتن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

شیالزمینیستیکیکیچندیطبقهیسفارشیبدیمیویهمه

سیداشتهیباشیمیمراسمیچه رهیچونیهمهیطوریپیشییماسی 

 ان.یخودی

 

 [AMی4:24ی6/20/2022,ی]�🌺�،ویپتویرایدریبازوان

یقبولیکرد.ی  شانهیباالیانداختیویبهیراحن 

 

ینداره،یکالیمگهیچندینفرویدارمیکهیدعوتی براییمنیکهیفرف 

یویخانواده  شیوینهایتایدویسهینفریدیگه.یکنم؟یمرتض 

 کنه،یانجامیبده.یهرکارییخوشحالتییم

 

_یدریعوضیاونیهمهیخرجیاضافه،یمیشهیبریمیسفر؟یاصالی

 بریمیدنیایرویبگردیم.ی

 .یانیآدماییدیگه..یان،یچجوریببینیمیچهیشکیل

 

یینیست.ی  _یتویجونیبخواه،یسفریکهیچی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یکهیتوییم  خوای.یاصالیماهیعسلمونیباشهیهرجاب 

 فقطیگفتهیباشم،یمنیتویرویبایدیتویلباسیعروسیببینم!ی

ییم یبدییاختیارشیبایبهیهرچ  یویتغیی 
خواییدستیبزب 

 رویکاریینداشتهیباش!ییخودت،یفقطیاینیییک

 

یلوایخنده یکهیدوستیداشتن  یکردیویبایخجالن  ین  ترشیییشی 

 کرد،یآرامیگفت:ییم

 

 ویکارییندارم،یاصالیخودممیدوستیدارم...ی_یاون

 

 [AMی4:24ی6/20/2022,ی]�🌺�تویرایدریبازوان،ویپ

 دیدیخواهمخویش#تورادربازوان

 ۷۵۱#پارت

 

ینشدیخودیویهمرسشیبهی کتایونیهمچنانیقهریبودیویحارص 

یرسیدیکهیبهیخانه یبهیگوشیراستت   ییبابایعرویسیبیایندیحن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ایرجیویکوروشیرفتهیویجداگانهیبهیهریکدامیتاختهیبودیکهی

ی یبهیاینیوصلتیشدهیبودند؟یاماینارضاین  چطوریحارص 

یدریحقشینکردهیویارتبایطیاییکهیهیچعمه وقتیمحبن 

یداشت؟یباهمینداش  تند،یمگریاهمین 

 

یروییدوریتندیپیشیرفت.یبعدیازیموافقتیکوروش،یهمه  چی  

یویلوایسختیمشغولیتدارکاتیعرویسیکوچکشانی راستت  

 شدند.ی

کهیقصدینداشتندیمراسمیشدیکهیباوجودیاینباورشانینیم

ند،یآن  قدریرسشانیشلوغیبشود.یخاضیبگی 

 

یآرایشیلوایسادهیامایجذابیب  ودند.یلباسیویموهایویحن 

یازی یاندامشیرایبیشی  لباسشیظرافتیخاضیداشتیکهیزیباب 

 کشید.یهمیشهیبهیرخییم

یگفتهیبودیکهیدوستیداشتیاویرایبایازیآن یکهیراستت   جاب 

 لباسیعروسیببینید،ینسبتیبهیآنیوسواسیگرفت.ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ینیمزون یبهیدنبالیبهی  هایهایویخیاطروزهایمشغولیگشت  

ییتنشیکندیکهی همیخودشیخوششیبیایدیبودیتایباالخرهیچی  

یرایشگفت  زدهیکند.یویهمیراستت  

 

 دریآینهیآرایشگاهیکهیبهیخودینگاهیکرد،یناخودآگاهیلبخندیزد.ی

هچشم ایویخی   کنندهیشدهیبودند.یهایشیگی 

 

 آرایشگریگفت:ی

 

 _یخییلینازیشدی...یماشاءهللا...ی

یآرایشیغلیظیویجیغینیم خوای،یهمونیموقعیهمیکهیگفن 

جورییبهتیخییلیدونستمیهمت  ییمیزودیقبولیکردمیچون

 میاد.ی

 

 [AMی4:24ی6/20/2022,ی]�🌺�تویرایدریبازوان،ویپ
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دیدیخواهمخویش#تورادربازوان

 ۷۵۲#پارت

 

ییقصدیداشتیازیآرایشگریتشکریکندیامایصداییگریه

 مادرشیبهیکلیحواسشیرایپرتیکرد.ی

 

 سمتیافشانیرفتیوینگرانیپرسید:ی

 

یمامان؟ی یشده؟یخوب   _یچ 

 

نیبایلباسیبلندیطویسیرنگیویآرایشیویموهاییشنیونیافشا

یبایهمیشهیپیدایکردهیبودیویالبتهیکهیبایشده،یچهره ییمتفاوب 

یگریه یبردنیتالشیارایشگرشیییب  هنگامش،یدریحالیازیبت  

 بود.ی

 

؟یریملتیدارهییم_یمامانیچرایگریهییم  .یها..یریزهکن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی یکند.یبین  باالیکشیدیویاشیرایافشانیصورتشیرایسیعیکردیتمی  

 اشیپاکیکرد.یهایرایبهیآرایمیازیگونهاشک

 

 آلودیبود.یصدایشیبغض

 

 _یخییلیقشنگیشدی...یبزرگیشدی،یخانمیشدی...ی

 .یبینمت..یشهیتویاینیلباسیدارمییمباورمینیم

 

ی  اختیاریبغضیکرد.یمادرشیرایدریآغوشیگرفت.یخودشیهمیب 

 

 _یقربونتیبرم...یگریهینکنیخب؟یخوشحالیباشیبرام.ی

 

 _یبهیخدایخوشحالم...یاشکیشوقه.ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

کنم؟یبهیمن،یبهیبابات،یاصالیبهیهمهیگفتمیبهتیافتخارییم

یقوی .ییثابتیکردییخییلیدخی   هسن 

یبراتینبودمیویواستیخییلیجاهای ببخشیدیاگهیمامانیخوب 

؟یآره؟کمیگذاشتمیلوا...یمنوییم  بخشر

 

ی یکهیدریاینیمدتیکشیدهیبود،یجلوییتمامیسخن  هاب 

 .یچشمشیآمدی

پدریویمادرشیخییلیازیاوقات،یبدونیاینکهیبدانند،یبهیاوی

بهیزدهیبودند.ی  رص 

خوایهیکاریییم دانستندیچهیبهیکردندیوینیممثالیازیروییخی 

یعوضیشدهیبود...یآوردندیامایحاالیهمهروزیلواییم  چی  

 ایینداشت.یهایهیچیکینهدیگرینسبتیبهیآن

 

 [AMی4:24ی6/20/2022,ی]�🌺�تویرایدریبازوان،ویپ

 دیدیخواهمخویش#تورادربازوان

 ۷۵۳#پارت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 بخشم...ی_یمعلومه...یمعلومهیکهییم

 

 باالخرهیازیهمیکیمیفاصلهیگرفتند.ی

 

 آرایشگریوضعیافشانیرایکهیدید،یشایکیشد.ی

 

پودرت...ی_یخانممیچیکاریکردییبایخودت؟یریملت،یکرم

 چیویکهیخرابیکردییگلم...یهمه

 

ی ینایسر  ازیگریهیگفت:یافشانیبایصداییتویدمایع 

 

 کنم.ی_یاشکالینداره،یخودمیدرستشییم

 

 آرایشگریبایتاسفیرسیتکانیداد.ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

،یمنیخودمیاوگییم کنم.یاشکیعروسی_یشمایاگهیگریهینکن 

خانوممیدرینیارییها...یاونیکهیدیگهیآرایششیخرابیبشهی

 مکافاتیداریم...ی

 

یغرولندیآرایشگریافشانینبود.یهیچ  کدامیحواسشانیب 

 رفتیوینوازشیکرد.یدستیلوایرایگ

 

یزنده یم،یمراقبتم.یدرستهیداریییم_یتایوقن 
 
رییتوییهیزندگ

یبراتیپیشیبیادی یویمشکالب  جدیدیپایبذاری...یممکنهیسخن 

یویهمیازیقبلینیموقتیفکرشکهیهیچ کردی...یمسئولیتاب 

یقبلیروینداشتهیباشهیویلی یبراتیراحن 
 
،یکهیزندگ پیدایکن 

یباییوییادتینرهیکهیچقدریاولیاین یکشیدییتایبتوب  سخن 

یویبعدیهمیاینمردییکهییم یازدواجیکن  ویبدونیکهیمایخواسن 

 همیشهیهستیم.ی

ی یتنهایویب 
،یباشهیلوایجانم؟یهیدخی   پناهینیسن 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

،ییم .یروییهرموقعیکهینیازیداشن  یروییمنیحسابیکن  توب 

 طور...یباباتیهمیهمت  ی

 .یهروقتیبخوای،یمنیپیشتیمیام

 

دی ویقدردانینگاهشیکرد.یحالشیعجیبییدستیمادرشیرایفرسر

 .یویغریبیبودی

 خوشحالیویبغضیکرده،یبهیصورتیهمزمان!ی

 

یمامان!ی_یممنونیبهیخاطریهمه  چ 

 

 [AMی4:24ی6/20/2022,ی]�🌺�تویرایدریبازوان،ویپ

 دیدیخواهمخویش#تورادربازوان

 ۷۵۴#پارت
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

،یدریپوستیخودینمیگنجید.ی  راستت  

یباالخرهیفرشته اش،یمحبوبش،یدلدارشیویالبتهیییزمین 

 همرسشیرایدریلباسیعروسیدیدهیبود!ی

 

یکهیدریوجودشیفورانییمنیم کرد،یدانستیبایآنیحسیعمیف 

 چهیکند.ی

اشیخوابیویترسیدیهمهکرد.یانگارییمدستیلوایرایرهاینیم

 خیالیباشدیویکشیتکانشیدهد.ی

دیویبفهمدیهیچ یازیآنهراسیداشتیازیخوابیبی  چهیکهیچی  

 تجربهیکردهیواقیعینیست.ی

 

 _یامروزیگفتمیدوستتیدارم؟

 

ینیخندید.ی  لوا،یشی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

!یبعدییم_یفکریکنمیپونصدیدفعه یبراییاییگفن  یچ  دوب 

 خودمیجالبه؟ی

 

یدریهمانینزدییکیبودیویاینیدفعه ییاویلیکوروش،یجاب 

شدیکهیهردو،یتریسیازیلمسیکردنیهمیمقابلیاویحسابییم

 .ینداشتندی

 تریبود!یلوا،یحاالیازیهرکشیبهیاویمحرم

یچندیساعتیپیش،یخطبه ییعقدشانیخواندهیشدیویهمت  

 دادهیبودند.ی«یبله»یدیگریبهییک

 

؟  _یچ 

 

،یقندیتویدلمیآبیشه.یهرباریکهییمکهیبرامیعادیینیم_یاین
 
گ

 شه...ییم

 

ینیشخندیزد.ی  راستت  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 شه...ی_یبراییخودممیتکراریینیم

 

د.یاشیرایمگونه یانگشتانشیگرفتیویکیمیفرسر  ابت  

 

یدیگه؟یتوهمیکهینیست؟ی  _یواقیعیهسن 

 

 لوایخندیدیویصورتشیرایعقبیبرد.ی

 

 شه.ی_یآخ...ینکنیآرایشمیخرابییم

 

یگفت:ی  شمیمینزدیکشانیشدیویبایشوچ 

 

یعاشقییم شم،یویلیشامی_یببخشیدیمزاحمیدوتایکفی 

 ست!یآماده
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 دیدیخواهمخویش#تورادربازوان

 ۷۵۵#پارت

 

 آیم.ی_یباشهیاالنییم

 

 تره.یجا؛یخییلیدنج_یکجا؟یبمونیدیهمت  ی

 

 لوایبایتردیدیگفت:ی

 

 _یآخهیازیشمایدوریم...ی

 

_یعزیزمیامشب،یشبیشماست.یبهیمایچیکاریداری؟ی

 ویبخوریدیبعدیبیاید.یشامتون
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 جایرایترکیکردیویاجازهیدادیدوبارهیتنهایشوند.یشمیمیزود،یآن

یکردند.یطویلینکشیدیکهیشامیرایب  رایشانیحارص 

 

یبایوجودیکرواتیکالفهیشدهیبود.یعادتیبهیاینی راستت  

 تشکیالتینداشت.ی

 اشیرایشلیکردیویچشمانشیرایبست.یگره

 

 ای؟ی_یخسته

 

 چشمانشیرایبازینکرد.ی

 

 _یزشتهیاگهیبگمیآره؟ی

 

 لوایخندیدیویغذایرایجلویکشید.ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 میهست.ی_ینه،یخودممیخستهیشدم.یتازهیگرسنه

ینخوردم؟یازیاولیصبحیآرایشگاهیبودم.یباورتیمیشهی هیچ 

زیریدستشیفقطیبراییاینکهیزندهیبمونم،یدوتایقویطیآبمیوهی

 مامانیدادیبهم.ی

ییبذاریدهنت،ینیمیهییم  تونستم...یگفتییهیچی  

 

 چشمانشیرایبازیکردیویروییصندیلیصافینشست.ی

یرایکهیپریکردهیبود،یجلوییدهانشیگذاشت.ی  لوایقاشف 

 

 _یبخور.ی

 

ی  باالیداد.یابروب 

 

ی  خورم.ی..یخودمییمخیال.ی_یب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ویبخور.یشه،یهمت  ی_ینیم

 

 .یکنهیها..یمونییم_یاینیداداشتیببینه،یسوژه

 

.یبیخودیکرده،یبعدمیاونیاصالیمگهیحواسشیبهیمای_یوا..ی

شیویدعوتیکردهیخییلیهمیپررویهمههست؟یآینازیخانم

 چرخه!یبابایهمیدیدییچهیریلکسیبود؟دورشییم

 

 دیدیخواهمخویشبازوان#تورادری

 ۷۵۶#پارت

 

یبهیلحنیشایکیلوایخندید.ی  راستت  

 

_یآره!یباباتیدیگهیکالیروشنفکریشده.یفقطیبزرگوارییهیدورهی

 مونیرویجریدادیتاییکمیشلیکنه.یهمه
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  ادب.یبخوریدستمیدردیگرفت.ی_یِا...یب 

 

 قاشقیرایبهیدهانیبردیویتشکریکرد.ی

یبهیچهرهقاشقیبعدییرایلوایخودشیخورد،ی ییزیبایشیراستت  

 نگاهیکرد.ی

 

 _یلوا؟ی

 

 دهانشیپریبود.ی

 

 _یهوم؟ی

 

 داریشیم؟ی_یمیگمیمیاییامشبیبچه

 

یپشتشیزدیویبایخندهیگفت:ی یکرد.یراستت    غذایدریگلویشیگی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 تیشد؟یهولینکنیحاال...ی_یچه

 

 قدریرسفهیکردیکهیچشانشیقرمزیشدهیبودند.یآن

 بایصداییگرفتهیپرسید:ی

 

 کنیم؟_یچیکاریی

 

یآبیریخت.یبایخودیفکریکردیچهیخوبیکهی برایشیلیواب 

داریبراییشامیراحتشانیگذاشتهیبود.ی  فیلمی 

 توانستندیباالخرهیباهمیصحبتیکنند.ییم

 

_یبهتینگفتهیبودمیمنیبچهیخییلیدوستیدارم؟یداشتمی

،فکرییم یبایسر چندتایبچهیداشتهییکردمیاگهیتویهمیراض 

 باشیم.ی

یمثالیسه،یچهارتا!ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دیدیخواهمخویش#تورادربازوان

 ۷۵۷#پارت

 

دیگریفقطیخودشانیدریخانهیماندهیویتمامیمهمانانیرفتهی

 بودند.ی

یه یکردهیویخانه،یبهیلطفیجهی   ییلوا،یتایحدودییتغیی 

 رسید.یجدیدتریبهینظرییم

 

 _یاینمیازیاین...یتمومیشد!ی

 

یکشید.یپاشنه هاییبلند،یلوایکفششیرایدریآوردیوینفسیراحن 

 شبیدماریازیروزگارشیدریآوردهیبودند.ییتمام

 

 پاهایشیرایکهیمالید،یازیدردیصورتشیدریهمیشد.ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ینیشبیزندگیمیبودیبدونی _یخییلیخوشیگذشت...یبهی 

 اغراق.ی

 واییانقدریرقصیدم،یپاهامیدیگهیجونینداره!ی

 

یشبیرایکهیمروریکرد،یبهیلوایحقیداد.ی  راستت  

 دائمیآنیوسطیبود.یخندیدیویبهیسمتشیآمد.ی

 

...یی_ی  عروسیقرب 

 

 کنارشینشستیویپاهایشیرایدستیگرفت.ی

 

 _یبذارییکمیماساژشونیبدم.ی

 

یویگران ءیقیمن  کردیویمایهیلمسییمپاهاییلوایرایمثلییکییسر

 داد.یباحوصلهیماساژییم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یرایبهیروییخودشیحسیلواینگاه هاییگرمیویملتهبیراستت  

 کرد.ییم

 ...یطبییعیبود؟یکشیدیدانستیچرایهنوزیخجالتییمنیم

 

 اییخودتیهم.ی_یولشونیکن،یخسته

ییماالنییم م،یبهی   شم.یرمییهیدوشیبگی 

 

یامایحواسشیجاییدیگرییبود.ی  راستت  

یباریبودیکهیبهیجسمیلوایدقیق  شد.یترییماولت  

 

 _یچهیپاهاتیکوچولوئن...ی

 

یاین
 
؟یطوریفکرییم_یواقعا  کن 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تأییدیتکانیداد.یرسییبهی

 

 _یبایپاهاییمنیمقایسهیکن!یانگاریدوبرابریمالیمنه...ی

 

 ییکیازیپاهایشیرایباالیآوردیویتکانشیداد.ی

یچسباند.ی  لوایخندیدیویکفیپایشیرایبهیکفیپاییراستت  

 

 _یآره،یدریبرابریتو،یمنیکوچولوام...ی

 

 دیدیخواهمخویش#تورادربازوان

 ۷۵۸#پارت

 

یصورتشیرایجلوی  بردیویپچیزد:یراستت  

 

ه  م!ی_یمنیعاشقیتوئهیریزه،یمی  
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

هاییلوایگذاشتیویبایولعیمشغولیبوسیدنشیلبیروییلب

 شد.ی

 اییزاللیرسیده.یاییبودیکهیبهیرودخانههمچونیتشنه

یکهییم ابینوشید،یآنآب  قدریبرایشیگوارایبودیکهیبهیجاییسی 

 کرد.یشدن،یبیشیازیقبلیاشتیاقیپیداییم

 

یخوردیویعقبیرفت.یدستشیکهیبهیدوریلوایپ  یچید،یتکاب 

،یسوایلینگاهشیکرد.ی  راستت  

 

ه...ی  _یام...یچی  

 

 دستپاچهیخندیدیویبلندیشد.ی

 

یاینیموهامیویآرایشمیخییلیدارهیاذیتمی _یحموم!یمیدوب 

 کنه.ییم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یدربیاد...ی
 

میسبکیشم،یتنممیازیکوفتیک  یهیدوشیبگی 

 

یهنوزینفسینفسییم  .یزدیراستت  

 ادیویپرسید:یتاییابرویشیرایباالیدیک

 

 _یخبیفردایبرو،یانقدریواجبه؟ی

 

 لوایدوریشدهیویخودشیرایبهیحمامیاتاقیخوابیرساندهیبود.ی

 جایجوابیداد:یازیهمان

 

 شهیعشقم!ی_ینیم

 

یکشیدیویبایقدم یپوف  حوصله،یبهیسمتیاتاقیهاییآرامیویب 

 رفت.ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

سپسیرساغیبازیکردنییکتیرایدریآوردیویکرواتیرایبازیکردی

اهنیسفیدیرفتیویآنیرایهمیازیتنیخارجیکرد.یهاییدکمه  پی 

 

دریحالیپیدایکردنیلباسیخوابیبودیکهیدریحمامیبازیشدیوی

یافتادهیبهیچشمشیخورد.ی  لوایبایرسییپایت  

 

 آرامیویزیریلبیگفت:ی

 

 شه...ی_یاینیلباسه،یزیپشیبازینیم

 

 دیدیخواهمخویش#تورادربازوان

 ۷۵۹#پارت

 

رویشینیاوردیکهیفهمیدهییکوتاهیخندیدیویبهیسمتشیرفت.یبه

 ازیدستشیفراریکرده.ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _یبچرخیبراتیبازشیکنم...ی

 

یییبرهنهلوایکهیرسشیرایباالیگرفت،یبایباالتنه ییراستت  

 مواجهیویرسجایشیمیخکوبیشد.ی

 

یتک  اییزدیویگفت:یرسفهراستت  

 

؟ی_ینیم  چرچ 

 

 گیجیرسیتکانیدادیویپشتیکرد.ی

یابتدایگردن  کرد.یییبندیرایازیگردنشیبازیراستت  

 

 مهربانانهیتوبیخیکرد.ی

 

 _یاینایرویاولیدربیار،یبعدیبرویحموم.ی
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 جورییفراریکردییازیدستم؟یمگهیخرسیدیدی،ییهویاون

 

کرد،یقلقلکشینفسیگرمشیکهیبهیگردنیلوایبرخوردییم

یدریوجودشیپیچیدهیبود.ییم  گرفتیویهمزمانیحسیخوب 

 

 بهیروییخودشینیاوردیکهیچقدریهولیکرده.ی

 

 .یخرسیچیه؟یدوریازیجونت.یبابا..ی_ینهی

خواستمیزودیحمومیبرمیحواسمیبهیجزئیاتیمنیفقطییم

 .ینبود..ی

 

یدریادامه،یسمتشیخمیشدیویگوشواره هایرایهمیدریراستت  

 آورد.ی

شانیکمیشدهیبودیکهیقلبیلوایکمیماندهیبودییقدریفاصلهآن

د.یییسینهازیقفسه ونیبی   اشیبی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یاما،یبایمکثیرساغیگوش ییدومیهمیرفتیویدریوارهراستت  

یروییشانهیییلوایزد.یآخر،یبوسه  اییطوالب 

 

 نفسشیبندیآمادهیویچشمانشیرایبستهیبود.ی

 ییخوشایندییفرویرفتهیبودند.یدریخلسه

یخودیرایکیمیعقبیکشیدیویپرسید:ی  باالخرهیراستت  

 

ه یکهیتویموهاته،ییم_یگی   خواییدربیارم؟یهاب 

 

ییمثبتیرسیهینشانهلوا،یتوانیحرفیزدنینداشت.یتنهایب

یمشغولیشد.ی  تکانیدادیویراستت  

 

ترینیعرویسی_یامروزیخییلیقشنگیشدهیبودی...یخوشگل

 بودییکهیتویعمرمیدیدم.ی

یزنمه؟یمالیخودمه؟ییهیبایخودمییم
 
یواقعا گفتمییعن 

 م؟رهیتویشناسنامهاسمشییم
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 دیدیخواهمخویش#تورادربازوان

 ۷۶۰#پارت

 

یحالتیجایبیادیبرویعزیزی_یاگهییم
 
خواییبرییحمومیکهیواقعا

یکهیکاریتینداشتهیمن،یویلیاگهیفقطییم خواییفراریکن 

 باشم،ینکن!ی

 .یبیایبخواب،یقولیمیدمیدستممیبهتینخوره

 

مزدهیگفت:ی  لوایچشمیدزدیدیویرسر

 

 _ینه،یمن...ی

 

یاجازهیندادیصحبتشیرایکاملیکند.ی  راستت  

 .یهایشیگذاشتدستیروییلب
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 .ی_یهیش..ی

 

یکهیحاالیبازیویرهایشدهیبودند،یازیروییصورتیلوای موهاب 

 کناریزد.ی

 

یخودتینخواییکاریتیندارم.ی سیباشه؟یمنیتایوقن   _یازمینی 

.یاصالیمنیعزیزتریازیتویکشیرویتویزندگیمیویباوریکنحرفم

 خواییبهیجونیخودتیقسمیبخورم؟ندارم،ییم

 

یجوابیداد:ی  بایصداییضعیف 

 

 خواستمیفراریکنم...یفقطییکمیهولیشدمیوگرنهینیمی_ینه...ی

 

یزدیویگونه  اشیرایبوسید.یلبخندیمهرباب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

یمنه  .ی_یببخشید،یاصالیتقصی 

یسدرستیبلدینیستمیخودم لیکنمیکهینی   .یویکنی 

 

 .یزیپیرایبازیکردیویبهیزحمتینگاهیگرفت

یبهیجرمیلوایامایازیجایشیتکانینخورد.ینیم خواستیراستت  

د.یخطایینکرده  ،یعذابیوجدانیبگی 

یاعتمادیویعالقهیاصالیازیچهییم ترسید؟یمگریبهیراستت  

 نداشت؟ی

 

کهیبایدستیلباسیراینگهیداشتیبود،یسمتشیدریحایل

 چرخید.ی

 بایزبان،یلبیتریکردیویبعدیچندلحظهیگفت:ی

 

یتوینیست...ی  _یتقصی 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  
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براییکارییکهیقصدیداشتیانجامیدهد،یکیمیتردیدیداشتی

 دریایزد.یامایدلشیرایبهی

 

ینشست.ی  خودیرایباالیکشیدیویروییپاییراستت  

اشیکمریهمتیبستهیبودیکهیجانیبهیلبشیکند؟ییایخودداری

 رایبسنجد؟ی

 

یپیچید،یلباسیازیتنشیجدای دستانشیرایکهیدوریگردنیراستت  

یافتادی  .یشدهیویپایت  

 

یچشمانشیمیخیصحنه  ییروبهیرویشیبود.یراستت  

 

یبریمیحموم!یتونیمیبعدشید_ینظرمیعوضیشد،ییم  وتاب 
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و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

مستقیم،یخندیدیویگرمایرایحسییمازیاینیاجازه کردیکهیییغی 

 دریتمامیتنشیپیچیده.ی

لوایرایبایاحتیاطیروییتختیچرخاندیویلباسیرایکاملیازیتنشی

ونیآورد.ی  بی 

 

یشدید،یبوسهیویعشق بازییبودیبعدیازیآنیتنهایحسیخواست  

 شد.یکهیبینشانیردیویبدلییم

 

شب،یقبلیدریهمیآمیختهیویآنهایروحشانیکهیمدت

یبهیهمیپیوستند.یجسم  هاینی  

یفکرشیراینیم یدریلوایحن  یشوریویولعیخواستن  کردیکهیچنت  

 .یخودشیحسیکندی

 

یکهیکنارشیروییتختیفرودیآمد،یهنوزیهردوینفسی راستت  

 زدند.ینفسییم

 

https://t.me/VipRoman


و را در بازوان خویش خواهم دیدت   سامان شکیبا  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یکهیپیچید،یروییموهایشی لوایمیانیحجمیبازوانیراستت  

 بوسهیزد.ی

 کرد:یدمیگوششیزمزمهیی

 

جا،یصافیتویبغلمیوی_یمنیقبالیفقطیتویرویاهامیتویرویاین

یبازوهامیدیدهیبودمیلواییمن...ی  بت  

یرویاهامیبهیواقعیتیتبدیلیشه.ی  ازتیممنونمیکهیگذاشن 

ممنونمیکهیبهمیاعتمادیکردییویاجازهیدادی،یمردیاولی

 زندگیتیمنیباشم...ی

 

 پایان

 ۳۰/۳/۱۴۰۱تاری    خ:ی

 ۳:۴۷ساعت:ی

 شکیبایبهیقلم:یسامان
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