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 آغوش تو دیدر تبع

 1_پارت#

 

  .گردنم يپام و سرشو فرو برد تو گود يرو نشست

  .کرد یخورد منقلبم م یداغش که به گردنم م ينفسا

  و اغوا گر گفت آروم

 

  .آقا خوشگله هیاسمت چ ینگفت-
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و دادم دستش و همونطور  ختمیبراش ر گهید کیپ هی

کردم  یم يباز شیلباس دکلته مشک يکه با لبه ها

 گفتم

 

  هم داره؟ یتیمگه اهم-

 

 و گفت دیخند مستانه

 

  ...نه! نداره-
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 شیدفعه تا ته رفت باال و به خاطر تلخ هی کویپ

سست  نیبه ا يتوهم. پوزخند دیکش فشویظر يابروها

  .بودنش زدم

 یم یدنینوش کیبه پ کیپ ایکه مثل حرفه ا ییزنا از

  .رفتن باال متنفر بودم

 

امشبو تحمل کنم. دستمو گذاشتم  هیتونستم  یم اما

 رون پاش و کم کم رفتم باال تر و گفتم يرو

 

  ؟يخوایم یدنیبازم نوش-
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دونستم کامال  یو منقطع شده بود. م دهیکش صداش

 ي. با چشماستیدست خودش ن ارشیمسته و اخت

 چشمام و گفت يشد تو رهیخمارش خ

 

روز بعدش  شمیمســت... م یلیخ ینـــــه! وقت-

  !مــونهینم ادمی يزیچ

 

ازش  کشوی. پخواستمیکه من م يزیچ قایبود! دق یعال

 گرفتم و دوباره پر کردم و گفتم
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 .یکن یهمراه اهامی دی. باخوامیمن م یول-

 

ضرب رفتم باال. اونم  هیخودمو که توش آب بود  کیپ

کنم.  کشیکردم تحر یکارو کرد. سع نیبه طبع من هم

به  یاجیاالنم کامل وا داده بود و احت نیالبته هم

  .نداشت کیتحر

 

 کردم. گفتم یشروع م دیبود، با وقتش
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 ستمیرئ ي. برادمیکه د یهست یزن نیجذاب تر-

  ؟یکن یم يدلبر نقدریا

 

 زد و گفت يبلند قهقهه

 

  ...زنه سمونی! رئستمیمن همجنس باز ن ؟یدونینه م-

 

سراغ آدم درستش  دونستمیسر نخ! از اولم م نیاول

 .اومدم
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 يرازو لو داده بود دستشو گذاشت رو هیکه  انگار

 دهنش و گفت

 

  !دادم یلو م دیاوپس! نبا-

 

 يلبا ينشوندم رو یکیشدم روش و بوسه کوچ خم

 رنگش و گفتم یزرشک
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 یحت ه؟یجذاب و سکس زشیاونم مثل تو همه چ-

شراره... مثل  ه؟یسکس یلیاسمت خ یدون یاسمش؟ م

 !. مثل خودت، تنت، لباتشیات

 

 حلقه کرد و گفت دستاشو

 

 يبهــتر يزای! چایآذرن ــــانیدا يگـــور بابا-

  !میهست که راجبش حرف بزن
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لو  سشونویرئ یاسم لعنت یسادگ نیشد! به هم تموم

  !دادم یبهش پاداش م دیداد! هه! با

پاهاش  ریدستامو انداختم ز دمشیبوس یکه م همزمان

  !و بلندش کردم و رفتم سمت تخت
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 آغوش تو دیدر تبع 

 2_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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کردم  یاول که به مشخصاتش نگاه م هیهمون ثان از

 .مات و مبهوت بودم

 نیداشته باشه که بتونه تو ا یفیذات کث دیآدم با هی

 .بکنه تویجنا نیسن کم ا

سر درس و مشق  دیساله با ستیدختر بچه ب هی 

  !باند قاچاق دختر هی سیدانشگاهش باشه نه رئ

 

. متولد تهران ایساله فرزند صدرا آذرن 20. ایآذرن انیدا

  .النیساکن گ

  .یتو رشته عکاس لیحال تحص در
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. احتماال دهید یآموزش م یاز همون بچگ احتماال

و  نداختهیدونه به دونه دخترا رو تو دام مخودش 

   !اون ور فرستادهیم

 

 هیکردم؟ آزارم به  یم کاریسالم بود چ ستیب من

  .دیرس یمورچه هم نم

  چند سالش بود؟ سایسالم بود گ ستیب من

شدم به عکس بزرگِ  رهیبغض تو گلوم خونه کرد. خ باز

 .وارید يرو شیمتر میو ن کیدومتر در 
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بلندش  ییطال يموها ش،یمعصوم و عسل ياون چشما 

شدم،  یبافتمشون و مست عطرشون م یکه هر شب م

االن کجا  یچیو به قول خودش جا سوئ زهیم زهیاندام ر

  بود؟

  نفسم؟ ییکجا سا؟یگ ییکجا

 

زد انتقام منو  یداد م یزبون یبا نگاهش با زبون ب انگار

  .زد یعکس با من حرف م ي. چشماش از توریبگ
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 يبه عکسش خشم از قلبم شروع شد، اومد تو رهیخ

داد بلند  هیبلند و از ته دل. شد  ادیفر هیحنجرم و شد 

کنه، اشکو از  یکه بغضمو خفه کنه، خشممو خال

  !چشمام ببره

  !کشم یم کنم،ینم هیگر من

 

ازم گرفت  سامویکه گ یصاحب دست مو،یبدبخت عامل

  .کشم یم

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

در افتاده. قسم  ید کسبدونه با ب دیدختر احمق با نیا

قسم  سامیمعصوم گ ياالن به چشما نیخورم، هم یم

  .رمیگ یخورم انتقامشو م یم

  .به پاش ندازمیکنم و اون دخترو م یم دایپ نفسمو

 

. اما ادیم شیپ یو چ شهیم یچ ندهیدر آ دونستمینم

  .تونستم دست رو دست بذارم ینم
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چنگ زدم و شماره گرفتم. همزمان بلند شدم  مویگوش

چمدونمو از تو کمد درآوردم و شروع کردم لباسامو 

  .توش انداختن

 

! دیریبگ یوقت قبل دیبه! پارسال دوست امسال ببخش-

  ....به امتیا ؟ییایچطور

 

دم خونه  ارمیم شگاهوینما يدایببند کارن! کل-

  .بسته نمونه ستمیمدت ن هی. دمتیم
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  ؟یستیچقدر ن قایدق ؟يریم يکجا دارعه -

 

ماه باشه، ممکنه  کیممکنه  دونمی. نمالنیگ رمیم-

  .سال کی

 

تو  شگاهیسال تو نما هیمن  کهیمرت الن؟یگ يریگور م-

  بکنم؟ یچه غلط

 

 گفتم یعصب
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  .بزن ششیکارن. آت دونمینم-

 

  .تخت يپرت کردم رو ویکردم و محکم گوش قطع

 یم یقربان زمویمن بودم! واسه هدفم همه همه چ نیا

  .کردم

 !مویزندگ یحت
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  آغوش تو دیدر تبع 

 3_پارت#

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .نیو بردم انداختمش تو ماش دمیچمدونو کش پیز

، a3 و a2 ویو لنزاش، آرش نمیدورب فیلپ تاپم، ک فیک

 دایپ يگوشه ا هیرنگا و قلم موهام رو هر کدومو از 

  .عقب یکردم و گذاشتم صندل

که هم رشته  يدختر يداشتم، برا ازیرو ن نایا همه

  .داشتم ازشونیخودم بود ن
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رو هم بکنم با خودم  سایتونستم عکس گ یم کاش

  .ببرم

بسنده کردم و با  زمیم يرو يبه قاب کوچولو اما

که  نیهام و بدون ا لهیوس نیگذاشتمش ب اطیاحت

که پر از خاطراتمون  يپشت سرمو نگاه کنم از خونه ا

  .رونیبود زدم ب

 

 .شگاهیراست از خونه رفتم نما هی

  .تونستم کارمو راه بندازم ینم 3مطمئنا با مزدا 
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ساله که پولش از پارو  20دختر  هیفکر کردم که  نیا به

 ینیعرب در ارتباطه چه ماش يخایو با ش رهیباال م

  دوست داره؟

 

از آلمان آورده  میکه مستق ینیماش نیمکث آخر بدون

 i8 هیبابتش پول داده بودم اومد تو ذهنم.  یبودم و کل

  .دیسف

که  يزیکردم، کم چ یضرر م یداشتم کل یاگر برش م 

  !نبود
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 يتار مو هی يبرداشتم. فدا چشویزدم و سوئ يشخندین

  ...سایگ

 

تک زدم  هیروندم سمت خونه کارن.  شگاهیاز نما بعد

 .رهیبگ دارویکل نییپا ادیتا ب

 زد و گفت یسوت دید نویتا ماش 

 

تو چالوس؟  یوفتیراه ب يخوایم نیزده به سرت! با ا-

 !کنن احمق یترورت م
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  .به حالش که انقدر زود فراموش کرده بود خوش

ماسک شاد زده بود که  هینه فراموش نکرده بود.  اما

اون ماسک مشخص نشه. تظاهر  ریز نشیچهره غمگ

ذره هم شده  هیتونستم  یکرد. کاش منم م یم

  .باشم هشیشب

 

و خونه رو سپردم  شگاهینما يدایشدم و کل ادهیپ 

 دستش و گفتم
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بار برو و به گال آب  هیو خونه. هر چند روز  شگاهینما-

  .شته بودکه نو یبده طبق همون دستورالعمل

 

  .ماتم زده شد یهر دوتامون به آن افهیق

 .نگام کرد یچارگیبا ب کارن

 .خواستمیازش م نویا دیدونستم نبا یم 

 بودن سایاون گال مال گ 

 

با عشق  گذروند،یاز وقت هر روزش رو با اونا م یکل 

 یم وندشونیپ گهیکرد، با هم د یم يازشون نگه دار



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

بارون و بلبل و آبشار  يبراشون صدا یحت وونهیزد، د

 ی. معتقد بود گال به اندازه آدما زنده ان، مذاشتیم

  .فهمن

 

  .تونستم رهاشون کنم به حال خودشون ینم 

 یبیهاش آس يادگاریکدوم از  چیبه ه خواستمینم

  .برسه

 کس هم معتمد تر از کارن نبود چیه

 ياما چاره ا شهیدونستم که داغون م یرو هم م نیا

  .نداشتم
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  .چشمام نگاه کرد يتو کمیگرفت و  دارویاکراه کل با

. از شدت ارهینگاهمو تاب ب ینیکه نتونست سنگ انگار

قدم اومد  هیو  رینگاهشو انداخت ز یشرم و ناراحت

 جلو. مردونه بغلم کرد و گفت

 

. اما مواظب خودت باش یکن یم کاریچ يدار دونمینم-

  .داداش
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رو  دنمیگلوم و نفس کش ونیاومد م یبغض لعنت نیا باز

تفاوت باشم، دست انداختم  یمشکل کرد. نتونستم ب

  .دمشیپهنش و به آغوش کش يدور شونه ها

 

  .کنه یدونستم اونم مثل من بغضش رو سرکوب م یم

 

مردونه داداشم رو از  يانتقام اشکا چ،یخودم ه انتقام

  .خوردم یگرفتم. قسم م یاون دختر م
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  آغوش تو دیدر تبع 
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 4_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

نبود. از کارن  زیتهران جا يموندن تو نیاز ا شتریب

  .کردم و راه افتادم یخداحافظ

 

  .بود و مه سطح جاده رو پوشونده بود یبارون هوا
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که  یتونستم از رانندگ ینم یحالم بد بود که حت انقدر

  !نیماش نیبودم لذت ببرم اونم پشت ا وونشید

 

  .رو کرده بود سایگ يهوا دلم

 میو سر ن میکرد یبود که با هم قهر م ییتنگ وقتا دلم

  گفت یزد به کمرش و م یدستاشو م ومدیساعت م

 

  !یبا من قهر من یکن یتو اصال غلط م-
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 ینشست و دستاشو حلقه م یپاهام م يرو ومدیبعد م 

 .دیبوس یکرد دور گردنم و محکم و صدا دار گونمو م

 

 بار گفت هی ادمهی

 

وقت باهاش قهر نکن.  چیه يعاشق شد يروز هیاگر -

 !یباهام قهر نکن یول رمیبده، حاضرم بم یلیقهرت خ

 

قهر کردم و  ایبا کل دن ینیبب ییمن! کجا يسایگ يآ

  ...ستین الشمیخ نیع
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  .افتادم دمشیکه د يبار نیاول ادی

انبوه پارچه.  ونیالعاده کوچولو بود مموجود فوق هی

کنجکاوش  یعسل يکرد، فقط با چشما یهم نم هیگر

  .کرد یبه همه جا نگاه م

 

خودم  یرو ابرا بود، من تو همون عالم پنج سالگ بابا

  .خواسته یدلش دختر م شهیدونستم هم یم

از سر کار  ینبود که براش عروسک نخره و وقت يروز

  .دو ساعت تمام رو باهاش وقت نگذرونه ادیم
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اگه بگم، اما  هیانصاف یبود. ب فتشیهم مثل بابا ش مامان

  !منو فراموش کرده بودن باًیتقر

از همون اولشم تو دل برو بود مهره مار داشت. از  سایگ

  !ازش متنفر بودم یتا هفت سالگ یپنج سالگ

کردم محبت  یم کردم چون فکر یزور تحملش م به

  .مامان و بابا رو ازم گرفته

 !افتاد یکه اون اتفاق لعنت نیا تا
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تصادف جاده  يخونه زنگ زد و خبر آوردن بابا تو تلفن

  .شده يو مرگ مغز دهید بیآس دیشد یلیخ يا

 

  .رو به اون رو شد نیاز ا مونیزندگ یسادگ نیهم به

مامان  یادامه زندگ ياما برا مینبود يریفق خانواده

 نهیسخت کار کنه تا بتونه از پس هز یلیمجبور شد خ

  .ادیدوتا بچه بر ب يها

 

به منِ  سپردیرو م سایرفت سر کار گ یمامان م یوقت

  !هفت ساله
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 ذاشتشیصبح تا ظهرش که من مدرسه بودم م البته

رفتم از مهد برش  یم دیمهد اما من با اون سن کمم با

 .داشتم یم

 

من! مامان  یشد تموم زندگ سایکه گاز اون موقع بود  

شرکت ارتقا داد و شد  ایکم کم کارش رو از حساب دار 

عامل. بعدشم کم کم سهام همون شرکتو  ریمد اریدست

  .سرش شلوغ شد یو حساب دیخر
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  آغوش تو دیدر تبع 

 5_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 .ما نداشت يبرا یاصال وقت گهید

حساب  ریخونه باز درگ ومدیهم که م یمواقع یحت 

  .بود تشیریکتاب کردنا و گرفتن مدرك مد
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شد  یبا هنر رفتن من عصبان یانتخاب رشتم کل موقع

 یبکنه چون بالفاصله بهش م يتونست کار یاما نم

من  یمهم زندگ ماتیاز تصم یکیکدوم  يکفتم تو

. يریگ یم میکه حاال داره به جام تصم يبود

و  دیفهم یمورد رو م هی نیخداروشکر که حداقل ا

  !شد یساکت م
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که رفتم استعداد خودمو کشف کردم. شروع  هنرستان

 يو تابلو ها يو مجسمه ساز ینقاش قیکردم به تلف

 .فروختم یم نستایا يتو جمیپ قیخاص خودمو از طر

  

 یکرد و مشوقم بود. حت یم قمیتشو شهیهم سایگ

داد که باعث  یتازه بهم م يها دهیا يسر هیوقتا  یگاه

  .شد یم شترمیب شرفتیپ

 

کنم تا  يبود برام منبع الهام، حاضر بودم هر کار شده

 .رفاه باشه يکنه، تا تو شرفتیپ
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رو  زشیرسما رهامون کرده بود و همه چ گهیمامان د 

  .شرکت يگذاشته بود برا

 

گرفته بود، در  یکه شد کار و بارم حسابسالم  ستیب

باهام قرار داد  ونیشرکت بزرگ دکوراس هیکه  يحد

بزرگشون  يسفارشا يبست تا باهاشون کار کنم و برا

  .کنم یتابلو طراح

 

اون موقع پونزده سالش بود. انقدر  زمیعز يسایگ

و از سر و کولم  دیپر نییخوشحال شد تموم روز باال پا
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بود که مامان هنورم که هنوز  یدرحال نیرفت باال. و ا

  .بود یبود از من و رشتم نا راض

 

جا بود که شروع کردم به جمع کردن پوالم و  اون

 .شغل دوم هی يبرا يگذار هیسرما

به گوشم خورده بود، مامان انگار دنبال  ییزایچ هی 

گذرنامه و مدارك بود تا شرکتش رو منتقل کنه هلند و 

  .اونجا توسعش بده

سهامسو بفروشه و بره اون  خواستیم دمیشا دونمینم

  .کنه يگذار هیطرف سرما
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عنوان حاضر  چیدونستم، به ه یرو م يزیچ هی فقط

 .برم رانینبودم از ا

تونستم به همه داشته  یجا جا افتاده بودم، نم نیمن ا 

 .هام پشت پا بزنم

  .با مامان بره سایمحال بود بذارم ک یاز طرف 

 نیب نیبمب محبت. ا سایربات بود و گ هیمثل  مامان

  !بود سایشد گ ینابود م یتنها کس
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 هی یسالگ کیو  ستیبیکم کم تو سن  نیخاطر هم به

به موقع بود  یلیجمع جور زدم. خ نیماش شگاهینما

 دیگفت جمع کن هویچون دو سه هفته بعدش مامان 

  !هلند میبر

داد و انتظار  ی! دستور ممیدستش بود ریانگار ز همه

  .میداشت اطالعت کن

 

اعالم  شویکه مخالفت قطع یکس نیاول خوشبختانه

بود! هم به خاطر من و کارم هم به خاطر  سایکرد گ

  .خودش و درس و دوستاش



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 یکشتنم هم نم یمشخص بود. م فمیکه تکل منم

  .رفتم

متوسل شد که با مارو هم با خودش ببره  یهر روش به

  ...از قهر و دعوا و التماس و محبت و

ولمون کرد و خودش  دستیفا یب دید یوقت آخرشم

  .رفت ییتنها
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  آغوش تو دیدر تبع 

 6_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 میکلمه تنها شده بود یواقع يبه معنا سایمن و گ گهید

درجه  نیواسه هم میرو داشت گهیو فقط هم د

  .شد شتریبه هم ب مونیوابستگ

 

که  یاون شرکت سیمتوجه شدم رئ شیسال پ پنج

کنم فوت شده و پسرش اومده به  یباهاش کار م

  .جاش

 

  .جا نقطه شروع رفاقت من و کارن بود اون
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 ادیز يسال اونقدر کیو آمدمون با هم بعد از  رفت

 نیمیمامان س میگفت یبه مادرش م سایشد که من و گ

  .زد یداداش کارن صداش م سایو گ

 

بود سال کنکور خودش  یرشته کارن مهندس چون

  .کنکور آمادش کرد يو برا ختیبرنامه ر سایگ يبرا

که دوست داشت رو آورد و  يراحت رشته ا یلیخ

  .راحت شد يادیز یلیحد خ هیتا  المیخ
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که پارسال کم کم رفتار  نیخوب بود تا ا زیچ همه

  .مشکوك شد سایگ

و  میدیمشکوك شدنش رو د نیا یو کارن با نگران من

  .میدم نزد

کدوم  چیفرق کرده اما ه سایگ میدونستیدومون م هر

  .میوردیبه زبون ن يزیچ

 

روز بعد از دانشگاهش  هیشروع شد که  ییاز جا فاجعه

و دخترونه قبلش رفته و  حیچهره مل دمیاومد خونه و د

  .و زنونه کیبار يجاشو داده به ابروها
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 .داشت یابروهاشو بر م رستانیاز همون دب سایگ البته

  !حد نیتا ا گهیاما نه د 

خواستم محدودش کنم تا  یگذاشتم آزاد باشه، نم 

  .ادیبه بار ب يبدتر جهینت

 شیب يکردنا شیسکوت کردم، مقابل آرا يطور نیهم

رفتناش و طبق مد روز شدن  دیتند تند خر از حدش،

 یب يگردنش، لباسا يلبش، تتو نگیپرس لش،یاستا

که هر روز تو  ییرفتناش، عکسا یو مهمون کریدر و پ

  .شد یآپلود م جشیپ
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 یزد. م یآخر دم از خونه مستقل داشتن م يروزا

خودش خونه داشته  يخواست از من جدا شه و برا

 یگاه یمرد، حت یکرد، قهر م یباشه، باهام دعوا م

  ...کنه یشد تا منو راض یوقتا متوسل به کارن م

 

اونم فقط  رشیهمه تغ نیا ریو کارن مات و متح من

  .میسال بود کی يتو

 يمن... خواهرکوچولو رِیآروم و سر به ز يسایگ

  .رو به اون رو شده بود نیسال از ا کی يمعصومم تو
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و بهمون انگ  ستهیمن و کارن با يکه تو رو يحد در

  .عقب مونده بودن بزنه

 

نبود که  يآخر اوضاع خونه افتضاح شده بود. روز هفته

  .میباهاش دعوا نکنم و با قهر از هم جدا نش

و مامان  ينبود که کارن با قربون صدقه و من جد يروز

با همون رفتار روانشناسانه و درك باال باهاش  نیمیس

  !ن دست آخر حرف خودشو نزنهو او میحرف نزن

رو اوپن جا مونده  شی... گوشادمهیآخرو خوب  شب

  .بود و خودش رفته بود حمام
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 هیصدتا  ياز دستش کالفه بودم از دست حرفا انقدر

که بهش  هیک نمیتا بب لشیغازش که رفتم سراغ موبا

احترام گذاشته  شیخصوص می. تا حاال به حردهیخط م

  .شد یم یداشت بحران تشیوضع گهیبودم اما د

به اسم ساحل  يدختر هیاز  امکیپ هیباز کردم.  قفلشو

 گفت یداشت که م

 

  .اون جا منتظرته نالیترم ایفردا همون ساعت ب -
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در حمام باعث شد فقط زود شمارشو حفظ کنم  يصدا

  .بذارم سر جاش ویو گوش
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  آغوش تو دیدر تبع
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 یم یبا ک نمیکنم بب بشیگرفتم فردا تعق میتصم

  .گرده

 

خواهر  نمیکنم و بب يریگیخواستم پ یم بالخره

  .کنه یم کاریکوچولوم داره چ

جواب  شهیبودم سازش و محدود نکردن هم دهیفهم

  .ستیگو ن

  .کرده بودم يکم کار من
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 هیمثل  رهیداره راهو کج م دمیخواستم اگر د یم من

  .رمیبرادر خوب جلوشو بگ

  ...شده بود رید اما

 ...یلعنت

  !شده بود رید یلیخ

 

با  خوادیچند روز م هینامه گذاشته بود که  هی برام

  .خچالیدوستاش بره مسافرت و چسبونده بود به در 
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چمدون و  يبود تو ختهیرو جمع کرده بود و ر لشیوسا

  .رفته بود

 

ول کرده  زشویمنو... برادر عز سایگ یسادگ نیهم به

 ...بود

  ...قهر و دعوا با

  ...يدلخور با

  !...یخداحافظ بدون
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 ينایاز چک کردن دورب نویزود رفته بود ا یلیخ صبح

  .دمیفهم یتیامن

  .رو هم نبرده بود نشیماش

 

  ...من و کارن شروع شد ياون روز جهنم برا از

و برش  میکن داشیتا پ میبه در دنبالش گشت در

  .میگردون

 گفت یم کارن
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با کنترل همراه باشه... ما  دیبا ي. آزادمیاشتباه کرد -

به حال  میرهاش کرده بود م،یآزادش نکرده بود

  .خودش

 

  .حق با اونه دمیبدبختا فهم مثل

 دمیهوا رفتم خونه و د یروز ب هیو دار  ریگ نیا يتو

و چشماش  سایشده به عکس گ رهیپروا خ یکارن ب

  .هیبارون
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چشمام و اعتراف کرد  يروز با خجالت زل زد تو همون

 یبوده و م ریخواهر من گ يبرا شیسالهاست دلش پ

 يصبر کنه و بعد جد سانسشیخواسته تا گرفتن ل

  .اقدام کنه

 

جاش  یشدم به خاطر غلط ب یرتیکه چقدر غ میبگذر

گوش داداشم که به جاش قلب  دونه زدم تو هی یو حت

  .خودم درد گرفت

اسن طرفا  گهیو گفتم د رونیاز خونم کردمش ب بعدشم

  !نشه داتیپ
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ها خودم رفتم سراغش و ازش  وونهیمثل د فرداش

 هیگر سایواسه نبود گ ییهم دوتا یکردم و کل ییدلجو

  .میکرد

 

نه تلفنش رو جواب داد  سایدو هفته گذشت و گ یوقت

 هی میدیبود فهم رانیا يکدوم از شهرا چیه يو نه تو

  .لنگه یکار م يجا
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خودش  زویگفت همه چ سیو پل میگفت سیبه پل میرفت

 .کنه یم يریگیپ

  !یسادگ نیبه هم 

خواهر من دو هفتست خونه  یتیگفتم لعن یم یچ هر

گفتن چون خودش قبال برات نامه گذاشته  یم ومدهین

 میتونیمسافرته ما نم ینامش که چه مدت يو نگفته تو

  .میهست رشیگیاما پ میبراش پرونده بساز

 

گوش داد و منتظر شد تا بالخره  سیبه حرف پل کارن

  !بده اما من نتونستم جهینت سیتالش پل
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نقشه  هی نیشماره ساحلو حفظ بودم واسه هم من

  ...دمیکش گهید
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 يبایشدم به منظره ز رهیزدم کنار و خ نویماش کالفه

  .جا نبود نیرو به روم اما فکرم ا

  .بود که با ساحل قرار گذاشتم يروز شیپ فکرم

 

زبونش  ریرو هم و از ز زمیبود که باهاش بر نیا قصدم

  .کجاست سایحرف بکشم که گ
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گروه تو واتس  هیزنگ زدم و گفتم شمارشو از  بهش

 .کردم دایآپ پ

  .بود که تعجب نکرد يعاد یلیبراش خ انگار

 يخوشم اومده و اگه بخوا یلیگفتم از عکست خ بهش

  .مینیرو تو فالن کافه بب گهیهم د میتونیم

 

گفت عکسمو بفرستم براش! هه به  یحرف چیه بدون

  گفت دیعکسمو د نکهیمحض ا

 

  ام؟یب ی! کزمیعز یاوک-
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 یعوض هیبا  سایگ دمیفهم دنشیقرار به محض د نیاول

 .دوست بوده

نگاهو تو  نینگام کرد که چندشم شد! ا يجور هی 

 ينایماش یبودم وقت دهید امیمشتر يچشما

 نیخودشون تخم شیکردن و پ ینگاه م شگاهوینما

 شتریتره، راحت تره، ب عیسر نیزدن کدوم ماش یم

  !باهاش پز داد، صفر تا صد کدوم کمتره شهیم

 .بود نگاهش دارانهیخر

  !کنه ینگاه م ستمیس نیآخر نیماش هیانگار به  
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بود که جلو  دهیتا نوك پاش پوش دیبلند سف يمانتو هی

 .نازك ریباز بود و جنسش حر

بود.  دهیپوش 80شلوار  هیناف و  يتاپ تا رو هی رشیز

 .هم معلوم بود نشیخط س یحت کلشیکل ه

 

 یب یلیخ يصورتش بود و حرفا يرو یظیغل شیآرا 

  .زد یم ییپروا

  .دختره هیپسرم و اون  هینه انگار که من  انگار
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 !تو قرار دوم منو برد خونش هه

هرزه  یعوض هیبا  سایبود که به خاطر گ يدفعه ا نیاول 

  !دمیخواب

 

 که گفت میدید یدفعه هم نبود که همو م نیسوم هنوز

 

انجامش  يحاضر ياردیلیباشه با حقوق م يکار هیاگه -

  ؟يبد

 

  برده بود اما با پوزخند گفتم ییبوها هی. ذهنم دمیترس
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  کار؟ نیهست ا ی... چکشمیاوف! آدمم م-

 

پاهام و پاهاشو دور  يزد و اومد نشست رو يلبخند

  .کمرم قفل کرد

 ریرفت ز طنتیگذاشت رو لبام و دستش با ش لباشو

  .عضالت شکمم يو رو شرتمیت

 

 يکه االن دار هینیباالس! کارت هم یلیخ لتیپتانس-

 یب يدخترا دیمنتها هدفمند. فقط با يدیانجامش م
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و مثل االن ما باهاشون الس  یکن دایپناه و ساده رو پ

خوش  ،ی! تو جذابنی. همیو عاشقشون کن یبزن

خوشرنگه، صدات بم و  یلیچشمات خ ،یکلیه

که  یسی! هر کياون جور يمردونس... خوراك حرفا

  .به حسابت ادیم اردیمل مین یجور کن

 

داد تا  یمنو هول م شتریگفت ب یکه م يجمله ا هر

تخت و اونم کامل خودشو  يکامل افتادم رو ییجا

  !انداخت روم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  !اون موقع دمیفهم ینم یچیه اما

 .از تنم رفته بود جون

  .پناه بود یدختره ساده و ب هیهم  سایگ 

تو لباس بره  يگرگا نیافتاده بود نفس من؟ ا یک ریگ

  کرده بود؟ دایرو از کجا پ

 

من اومده و  يبال سر خواهر کوچولو نیکه ا نیا تصور

داده باعث شد دستمو  بشینفر به خاطر پول فر هی

انقدر مشت کنم و اونقدر دندونامو به هم فشار بدم تا 
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 ییدختره هر جا نیکه نکشمش ا رمیخودمو بگ يجلو

  .رو

 

 جاش ابروهامو انداختم باال و گفتم به

 

  با؟یز يها يدیل نیا رنی... بعد کجا مهیکه عال نیعه ا-

 

 و گفت دیخند مرموز

 

  !شونی! سوگولخایملکه قصر ش شنیم-
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 آغوش تو دیدر تبع

 9_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .خورم که اون موقع جون از تنم رفت یم قسم
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 هی يحرمسرا یمن کجا بود؟ شده بود سوگول يسایگ

  عرب؟ خیش

 

زد به  یزل م شیمعصوم عسل يهمون چشما با

  کرد؟ یم يصورتشون و براشون دلبر

 

  به خاطرش منو ول کرده بود؟ سایبود که گ يزیچ نیا

دست و پا بزنه و  یخبر داشت قراره تو چه کثافت یعنی

  .با چشم باز قبول کرده بود؟ امکان نداشت
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 گهیدونست... پس د یم سای. اگر گدمیفهم یم دیبا اما

  .خواهر من نبود

 یبده ن هیذلتو به من و خانوادش ترج نیکه ا يخواهر

  !خواستم

 

 دمیخود آگاه پرس نا

 

  برن اون جا؟ خوانیدخترا خودشون م-

 

 زد و گفت قهقهه
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دختره رو  يبهانه ا هیمعلومه که نه. تو به  ؟يا وونهید-

که مشخص  ییاون جا شیاریم رون،یب یکشون یم

 ژیییییییو و میکن یم هوشیو بعد ما دختره رو ب میکرد

  !یدوب میدیپرشون م

 

انداخت و در  شینیبه ب ینیو بعد چ دیخند مستانه

 ادامه حرفش گفت
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ندونستنه که حدود ده  نیاصال به خاطر هم-

 .کنن یم یدرصدشون خودکش

 .قلق مخصوص دارن هیان! عربا  وونهید 

 شهیم استیس کمیدستت با  ادیاون قلقه که ب 

 يو باهاشون وردار یو خرشون کن یبش شونیسوگول

 نیآخر نیماش هیعالمه لباس و  هی...ایتور دور دن يبر

! ما اونا هیخوشبخت تیبل! یمدل گوش نیو اخر ستمیس

  .که بدبخت بشن میفرست یرو نم

 

 مشتاقانه گفت بعد
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 یکن یکه روشون کار م ییسایحواست باشه ک دیبا-

دوست دارن،  یلیخ یخوشگل باشن. عربا چشم رنگ

. تازه فیرد کلیبور و ه يو درشت مو یچشم رنگ

ساله  یزن س هیپسندن!  یاکثرا کم سن و سال ترارو م

 ...خوره یبه درد نم

 

 و گفت دیخند طونیش
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که پولشون دو برابره  میپک مخصوص دار هیتازه... ما -

 یلیالکردار آك بند خ يباکره ان. عربا يو اونم دخترا

دوست دارن! دوست دارن پلمپشو خودشون باز کنن! 

  !یشیکاسب م اردیمل هیبرامون  یباکره جور کن

 

  .به هم خورد حالم

  .حتش عوق بزنموقا نیبود از ا کینزد

و از خونش زدن  چوندمشیپ يدونه که چجور یم خدا

  .رونیب
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تحمل کردم و نکشتمش به  يدونه که چجور یم خدا

  .من کرده بود يسایکه با گ يخاطر کار

 

 امیتا با خودم کنار ب دیطول کش یساعت جهنم دوازده

  .و خودمو قانع کنم

  .بود که جلوم بود یراه تنها

 

و خونه به خونه  یدوب ينطوریتونستم برم هم یم

  .دیکش یبگردم دنبالش اما طول م
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بود که  نیهم سایبه گ دنیتر رس عیراه سر تنها

  .قبول کنم شنهادشویپ

 

باند  نیا سیبود که با خودم عهد بستم رئ همونجا

  !کنم و بکشمش دایقاچاقو پ

خودم بکشمش و دودمانشو به باد بدم و بعد  يدستا با

  !با افتخار اعدام شم یبا افتخار برم زندان و حت

 

 یباال تر که به خاطر نجات زندگ نیاز ا يافتخار چه

  رم؟یبم سایهزارتا مثل گ
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 : ام دادم یاز دوازده ساعت به ساحل پ بعد

 

که با  ياما دختر هیوونیح یلیکه کارتون خ نیبا ا-

عضله خر بشه همون بهتر که شوت شه  کهیچهارتا ت

 بکنم؟ دیبا کاریعربا... منم هستم! چ شیپ
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 دی. اول اون باسمیرئ شیبرمت پ یگفت م ساحل

 کاریو چ يبر دیکجاها با گهیکنه و بعد بهت م دتییتا

  .يبد لیو بعد دخترارو کجا تحو یبکن دیبا

 

 !نبود جز شراره یکس سشونمیرئ
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 انیباند دا نیت یاصل سیکه لو داد رئ یآشغال همون

  .استیآذر ن

 

که  نیا ينداشت سر دووندن ساحل. فردا يکار برام

کاره  نیاطالعات الزمو جمع کردم بهش گفتم من ا

  .کارتم رو هم شکستم میو س ستمین

 

  !اون دختر نقشه ها داشتم يبرا اما

دچارش  یفرستاد دوب یکه م ییکسا هیسرنوشت بق به

  .کردم یم
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 یم هیکه خودش با بق يکردم ، مثل کار یم عاشقش

  !شوندمشیم اهیکنه! و بعد به خاك س

مردم  یم يچشماش و کار يجلو ووردمیم جهنمو

 !کنه یخودکش

  !کشتمش یکارو نکرد خودم م نیو اگر ا 

 

  .درهمم نگاه کردم يبه خودم و اخما نهیآ يتو

 دیق دیزد! با یچشمام فقط مصمم بودن موج م يتو

  .زدم یم زویهمه چ
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جاشو  یبار ناراحت نیاستارت زدم و راه افتادم. ا دوباره

  !عزم راسخ هیداده بود به خشم و 

 دیترس یاز من م دیبا ایآذرن انیمن بودم! دا من،

  

**** 

 

صاحب  يبه دندون گرفتم و با حرص به حرفا لبمو

 گوش دادم الیدندون گرد و
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! مال پدرم و بوده و قبل زهیعز یلیمن خ ياون جا برا -

که  تشمیاست! موقع هیاز اون مال پدرِ پدرم. ارث

داره و رو به  هیهمسا هیفقط  ن،یدیخودتون حتما د

متراژشم باالست و ! پشتشم جنگله. استیدر

  ....حدود

 

و  دمیداد کش بایتقر یوسط حرفش و عصب دمیپر

 گفتم
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 نیرو بهم بگ متشی! فقط قیطهماســـبـــ يآقــا-

 .نیو شماره حسابو برام بفرست

 

تونستم  ینم يزیشدم اما چ یحرص متشیق دنیشن با

  .بگم

 متسیمن به هدفم بود، هر ق دنیشانس رس الیو نیا

  .دادم یهدفم م يرو برا

 گفتم نیهم واسه
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بنگاه  دیایعقد قرار داد ب يممنون! فردا برا یلیخ-

  .زحمت یب دیاریرو هم ب الیو يدای. کلانیرفاه يآقا

 

  !بزنه و قطع کردم یحرف گهینذاشتم د و

 !کرده بودم دایرو پ ایآذرن انیدا ادرس
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .و پرت یساحل خصوص هی يداشت تو الیو هی

چند  گهید يالیو هیکرد و فقط  یم یتنها زندگ خودش

  .اون بود يالیمتر اون طرف تر از و
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 هویکنم و  دایرو پ الیتا صاحب و دیطول کش یلیخ

که  یمتیبه هر ق الشویو خامیبدم م شنهادیبهش پ

 .شده بخرم

 

 متیمن حاضرم با هر ق دیادا اومد و حاال که د یکل 

رو بخرم قشنگ چهاربرابر  الیو دهیکه بهم م يا ینجوم

  .کندش تو پاچم یداره م

 

  !سایگ يتار مو هی ينداره. فدا اشکال
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******** 

 

  !رونیب میبانک زد از

 يادیسرخوش بود به خاطر سود ز یحساب یصهماسب

  .باز بود ششیکه کرده و ن

 گفت یچرب زبون با

 

 يآقا میرستوران در خدمتتون باش هی میبر دییبفرما-

  .شهیکه نم يطور نی! اخه استگانیشا

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 گوشه چشم نگاهش کردم و گفتم از

 

انجامشون  دیدارم که با يکار ادار يسر هیممنون. -

  .بدم

 

خواستم از شرش  یگفتم! فقط م یسگ دروغ م مثل

  .الیخالص شم و زود تر برم و

 

غاز بالخره ولم  هیصد تا  يتعارف و حرفا یاز کل بعد

  .کرد و رفت
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برسونمش چون  نیبهش تعارف نزدم با ماش یحت

سند زدن و  يخودم رفته بودم دنبالش واسه کارا

  .محضر

 

 دمیکه ترس يمشتم فشار دادم ، به حد يتو دارویکل

تر شدم  کیقدم بهت نزد هیبشکنن.  ایکج بشن 

  .ایآذرن

 

  .الیو گاز دادم سمت و نیماش ينشستم تو فورا
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بود که مبله بود و الزم نبود باز سر  نیا شیخوب

  .وقتمو تلف کنم لشیوسا

 

خودمو به عنوان  دیشد. با یاجرا م دیاول نقشه با فاز

  .دادم ینشون م دیجد هیهمسا

 

 شهیگذاشتم و صداشو بردم باال. ش یآهنگ خارج هی

  .نییرو هم دادم پا

 يتو دمیچیرو زدم به چشمام و پ ورمیمارك د نکیع

 !الیبه و یجاده منته
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  .جا و مسخره یکار متنفر بودم! جلب توجه ب نیا از

. دوست نداشتم فکر کنه نییاهنگو بردم پا يصدا

 !میعقده ا

 

شد و بعد از  یجنگل رد م نیسنگالخ بود و از ب جاده

 يالیبه و دیرس یگذشت و م یاون م يالیو يجلو

  .من
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 نویخونش رد شدم و ماش يسرعت کم از جلو با

  .خونه خودم يگذاشتم همون وسط جلو

که پرده  دمیشدم د یرد م الشیداشتم از کنار و یوقت

  !تکون خورد

  !بود دهینقشه، منو د کیاز فاز  نمیا
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .رو بردم تو لمیو وسا چمدونم

تا  رونیب الیرفتم از و ینم دیروز کامل نبا کیتا  حاال

  کنجکاو شه یحساب

  !کردم یتشنش م دیبا
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 افشیکروم حدس بزنم ق یکاناپه و سع يدادم رو لم

  .تونه باشه یم يچجور

 

برق شرارت توش و  هیبا  یدرشت مشک يچشما دیشا

  .مثل ساحل دارانهینگاه خر هی

 

که مژه هاش به هم  يدر حد ملیعالمه ر هی حتما

  !یخط چشم کلفت مشک هیباشن و  دهیچسب
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  .رژ لب پر رنگ قرمز هی با

ساق پاش هم  ایتتو رو مچ دست  هی دیشا دونمینم

  .داشته باشه

 

شراره و ساحل و  نیبود که ب یمشترک يایژگیو نایا

  .بودم دهید سایاواخر گ نیا

 

 هیکه خودشو نشون بده هر روز با  نیواسه ا احتماال

  !رهیبخوابه رو ماسه ها و آفتاب بگ ینیکیب

  .االن شروع کرده باشه نیاز هم دیشا
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 ریحر يبلند شدم و از پشت پرده ها يکنجکاو با

  .نگاه کردم رونویرنگ ب دیسف

  !نبود يخبر چیه

 

االن بلند شم برم سمت خونش  نیخواست هم یم دلم

  .در بزنم و شروع کنم روش کار کردن

خواست مثل شراره زود ازش حرف بکشم و  یم دلم

باال بود و  یلیخ سکشیرو بفهمم. اما ر سایگ يجا

  .شد یمشکوك م
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گدار به آب  یشد ب یباند بود و اصال نم هی سیرئ اون

 نجامیا شیمن به قصد نابود دیهمف یاگر م یبزن

  .کرد یخودشو گم و گور م

 .فرستاد تا شبونه منو بکشن یآدماشو م یحت دیشا

 

 هیرو نگاه کردم.  الیفرصت استفاده کردم و و نیا از

بود و  ونیضلعش تلوز هیبود که  يمتر صدیسالن س

 یپف پف يرنگ با کوسنا یانوسیاق یراحت يمبال

  .یمرجان
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 یصندل هیکامل کتابخونه بود  وارید هیسمتش  اون

  .دیسف يانویپ هیراك و 

بودن با  دهیچ یسلطنت يا روزهیف يمبال گشید ضلع

  .کار شده ییطال يایعسل

بود و رو  يا شهیکامل ش وارشیهم د گشیسمت د هی

  .داشت ویو ایبه در
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 دیو سف یآب يرنگا بیخونه از ترک ونیدکوراس کل

 یداشت و حساب ایتم در ییجورا هیشده بود!  لیتشک

  .داد یبه آدم آرامش م

 

خورد به  یدر بود که م هیگوشه سالن هم  هی 

 یراه پله بود که م هیآشپزخونه. از کنار آشپز خونه هم 

  رفت طبقه باال و اتاقا اون جا بودن

 

  .متفاوت ونیتا اتاق بود با پنج تا دکوراس پنج
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و  يسرتاسر ياه شهیاتاق از همه بزرگ تر بود و ش هی

 ياز رنگا یبیترک ونشیداشت. دکوراس ایرو به در

  .کار زیم هیتخت بزرگ و  هیو سبز بود. با  يسدر

 

 يرو همونجا گذاشتم و شروع کردم لباسامو تو لمیوسا

  .دنیکمد چ

 

نبود و  ایاز آذرن يخبر چینگاه کردم، ه رونویپنجره ب از

  .شد یداشت اواسط ظهر م بایتقر
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  !یوفتی! بالخره که تو دام من مرونیب يایکه م بالخره

  !و زود داره... اما سوخت و سوز نه ری... ددرسته
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@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

. 

 

 

 

 

 

  آغوش تو دیدر تبع

 13_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 دنیبار د کیاز  غیگذشته بود اما در یروزِ لعنت سه

  !ایآذرن

زود سوار  ومدیاگر هم م ای رونیب ومدینم اصال

  .رفت یشد و م یم نشیماش

 

کردم حتما  یکه بر خالف تصور من که فکر م ینیماش

  .بود یساده مشک يایپرش هی ستمهیس نیآخر
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  .ترسوند یمنو م ییجورا هیتودار بودنش  نیا

داد که با ساحل و شراره فرق داره و رگ  یم نشون

  .خوابشم احتماال با اونا متفاوته

 

  .گرفت جهیشد رود نت ینم البته

 ومدیرفت و م یم ایکه با پرش ياون دختر دیشا

 رونیبود و خودش هنوز از خونه ب شیزیچ يخدمتکار

  .بود ومدهین
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سه  نیا يکه سه روز بود معطل شده بودم. تو خالصه

 يکه زدم رو ییروز به کارن گفته بودم تموم عکسا

جمع کنه و برام با پست  امویو تموم نقاش یشاس

  .بفرسته

 

کارتن بزرگ اندازه  هیاداره پست اومد و  نیماش روزید

  .در و رفت يغرغر گذاشت جلو یبا کل ونیکارتن تلوز

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

اتاقو کرده بودم  هیکه حوصلم سر نره  نیا يبرا منم

که کم هم نبودن زده  امویاتاق کار و تموم عکسا و نقاش

   .واریبودم به د

 هیبودم هم  دهیرو که تازه خر میها و بوم نقاش هیپا سه

  .گوشه از اتاق گذاشته بودم

 

بود و انتظار و انتظار و  نیکه کردم هم یکار مثبت تنها

 ...انتظار

 

 .اعصاب نداشتمغروب بود و منم اصال  يدما دم
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و مثال  رونیب يریحص يایلم داده بودم رو صندل 

 شیبودم اما ش یکتاب زبان اصل هیمشغول خوندن 

  .بود يکنار يالیدونگ حواسم به و

 

 جیگرفتم که اگر تا آخر امروز ه یم میتصم داشتم

 يجور هیو  الینشد خودم برم دم در و يخبر

  .رو باز کنم ییو باب اشنا رونیبکشونمش ب

 

و  گذروندمیکه من داشتم تو شمال خوش م نیا تصور

  ...عرب يخایش نیب سایگ
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  !کرد یم وونمید

  .رسوند یبه جنون م منو

 

 

 هیکه  دیخدا صدامو شن دیشد... شا یدونم چ ینم

  .حس کردم الیو يرو از تو یحرکت

 ریلباس حر هیدختر با  هیدر باز شد و  دمیبعد د و

لنز بزرگ از خونه زد  یعکاس نیدورب هیتابستونه و 

  .رونیب
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باد  يو بلند دختر مثل دامن لباسش تو یمشک يموها

  .به اطرافش نداشت یبود و اصال توجه شونیپر

 

 !دم به تله داده بود ایآذرن انیدا بالخره
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  آغوش تو دیدر تبع

 13_پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

  .زدم یرفتم و باهاش حرف م یم دیوقتش بود. با االن

 

شرت سبز  یت هینگاه به سر وضع خودم انداختم،  هی

  .یتنم بود و شلوار مشک یجنگل

 

 .شدم و رفتم سمتش بلند
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شدن  يماسه ا ایشدن لباسش  فیتوجه به کث یب 

ماسه ها بود  يکه رو نیموهاش سرشو مماس با دورب

که کف آلود  ییداشت از موجا یکرده بود و سع

  .رهیعکس بگ دنیکوب یخوشونو به ساحل م

 

سرش  ي. رفتم باالدیپامو نشن يخاطر ماسه ها صدا به

 دیکه با يمشکل فوکوس داره، لنزش اون طور دمیو د

  .کرد یفوکوس نم

 

 گفتم يدفعه ا هی
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  .دهینوع عکس با لنز ماکرو بهتر جواب م نیا-

 

چشمام  يو سرشو بلند کرد. چشماش تو دیکش ینیه

  .گره خورد

 

  !کردم خیشدم!  مات

  !من يخدا

 بود؟ نیا ایآذرن انیدا

  باند باشه؟ هی سیرئ ومدیم تیمعصوم نیبه ا 
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  گرفته؟ تیشوخ

 

  .نبود یخالف تصورم موهاش مشک بر

 دیتاب یاز پشت سرش م دیکه نور خوش نیخاطر ا به

 يوگرنه موهاش رنگ اشعه ها دیرس یبه نظر م یمشک

  !ییطال ییِبود... طال دیخورش

اندازه  ی. بیانوسیاق یدرشت آب لهیچشماش! دوتا ت و

  .بچه گربه هینافذ و معصوم. مثل نگاه 

  .مناسب صورتش ینیبدون رژ و ب یدرشت صورت يلبا
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جاش بلند شد و خجول موهاشو داد پشت گوشش و  از

 گفت

 

  .نیمنو ترسوند-

 

نازك و خوش  ف،یقشنگ بود، ضر یلیخ صداش

 يها تیشخص يآهنگ. خوراك دوبله پرنسسا

  سختش نبود؟ ییبایهمه لطافت و ز نی. ایکارتون
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نبود که من انتظار  یدختر اون نیاخم کردم. ا ناخوآگاه

 .داشتم

  .هم نداشت شیذره آرا هی یصورتش حت 

کرده بود و لباس  ریماسه گ شییطال يموها يبه ال ال

  .شده بود یگل يتا حدود رشیحر

 

پاش بود  يناخونا يکه رو یرنگ یبود و الك آب پابرهنه

  .کرد یم ییماسه ها خودنما نیاز ب یبه خوب

 

 زد و گفت يلبخند رشمیخ ينطوریهم دید یوقت
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... انمیخوشبختم! من دا د؟یهست دیجد هیشما همسا-

  .ایآذرن انیدا

 

کوچولوش رو که دراز کرده بود به سمتم گرفتم  دست

کردم لحنم  یو به زور لبخند نشوندم رو لبام. سع

 باشه. گفتم یمیصم

 

 !ستگانی... گرشا شادمیجد هیبله همسا-
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 آغوش تو دیدر تبع

 14_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

خواستم صحبت هامون زود تموم بشه واسه  ینم

 در ادامه حرفم گفتم نیهم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 يزویشونزدهم و ا کی افیروشو با لنز ماکرو و د نیا-

 کمی 18/135. لنز دهیحتما جواب م نیامتحان کن 100

  .نوع عکس نا مناسبه نیا يبرا

 

 زد و گفت لبخند

 

  د؟یلنز ماکرو ندارم. شما عکاس-

 

 کنندش گرفتم و گفتم رهید خزحمت نگاه از لبخن به
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 دیعکاسم . چند لحظه منتظر باش ییجوارا هیبله من -

  .ارمیلنزمو براتون م

 

  ...الیبزنه. عقب گرد کردم سمت و یحرف نذاشتم

قدر کارو برام سخت  نی... ممنون که اایخدا ایخدا

  !يکرد
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 خوردیدختر بچه که اصال بهش نم نیا يبه جا اگه

 یلیجا بود خ نیزن هرزه ا هیسالش باشه  ستیب

  .رمیانتقام بگ تونستمیراحت تر م

 

شم تو چشماش و بکشمش  رهیخواستم خ یکه م نیا

  ...کرد یکارو برام سخت م یلیخ

 

 يشد و به جا رهیچشما خ نیا يتو شهیمگه م اخه

به کشتنش و بسته شدن  تشیلذت بردن از معصوم

  فکر کرد؟ شونیشگیهم
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  ؟یکن یم کاریچ سایبا من، با گ يدار ایخدا

 

 .رونیزدم ب الیماکرومو برداشتم و از و لنز

ماسه ها و داشت با  يکه نشسته بود رو دمشیاز د 

  .رفت یور م نشیدورب

 

نگاهمو حس کرد که سرش رو برگردوند  ینیسنگ انگار

 من از جاش بلند شد و گفت دنیو به محض د

 

 .تو زحمت دیکه به خاطر من افتاد یببخش-
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 یبعدا برام جبران م ستین يخواستم بگم طور ی!مهه

 اما به جاش گفتم یمن

 

  ن؟یدورب يرو يلنزو ببند يبلد ؟یچه زحمت-

 

  !ينه فقط تو بلد یعنینگام کرد که  يجور هی

نگاهش باعث شد از حرص قهقهه بزنم. در واقع  نیهم

خواست کلشو بکنم اما اون خندمو گذاشت  یدلم م

  .یخنده معمول هی يپا
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 شیشد و بعد لنز قبل رهیلحظه با لبخند به من خ چند

جدا کرد و داد به من. به جاش لنز من رو  نیرو از دورب

  .نشیدورب يگرفت و بست رو

 

 

 

 

 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 [31.03.20 10:21] 

 

. 

 

 

 

 

 

 آغوش تو دیدر تبع

 15_پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .حرکاتش رو با چشم دنبال کردم تموم

که مورد توجه  نیبودم خانوما از ا دهیشن ییجا هی

  .ادیباشن خوششون م

 دمیپرس
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راحت تر صداتون  تونمیخانم؟ اممممم... م انیدا-

  کنم؟

 

 ماسه ها گفت ينشست رو یکه م همونطور

 

  .نیالبته! راحت باش-

 

 ارمیسرت ب ییچه بال خوامیم یدونست ی! اگه مهه

چه برسه به  ياومد یمن هم نم یفرسخ کی يتو یحت

  !راحت صدا کردن
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و دستامو دور زانوهام  نیزم يخودش نشستم رو مثل

 حلقه کردم و گفتم

 

  جسارت نباشه شما چند سالتونه؟-

 

زد و همونطور که دکمه دکالنشور رو  یخجول لبخند

 داد گفت یفشار م

 

  !ستیب-
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که جلوم نشسته بود  يدختر نیکردم. اگه ا سکوت

کشنونده  دیساحل االن شا ایبود مثل شراره  یکی

  !بودمش تو تختم

 

 شیکم کم پ دیکه جلوم نشسته با یآدم نیبا ا اما

  ...برم... گاماس گاماس
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قدر  نیا تونهیداره که م استیس یلیکه خ مشخصه

رو  یخجالت يدخترا يخودشو معصوم جلوه بده و ادا

 .ارهیدر ب

 

  .شناسمیجماعت رو من م نیاما ا 

  .شونهیباز نایا

  .خوابه يدونه پشت پرده روزانه با چند نفر  یم خدا
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کرد که  ریتعب یخودش چ شیدونم پ یرو نم سکوتم

آروم  يکرد و سرخ و شد و با صدا ییخنده دندون نما

 گفت يو خجالت زده ا

 

 یلیخ نیدور و برم معتقد يشما هم مثل همه آدما-

  سم؟یف یبیب

 

 گفتم یچرب زبون با
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بودنتون به  سیف یبیو ب دییبایز یلینه! شما فقط خ-

که  نهیبه خاطر هم دیچشماتونه. شا تیخاطر معصوم

  .دارن ينظر نیهمچ هیبق

 

 .خورد یاز خودم به هم م حالم

کردم که خواهرم  یم فیتعر یکه داشتم از کس نیاز ا 

  .عرب بشه يحایرو فرستاده بود تا عروسک ش

 

 دید یمشت شدم رو م ياالن دستا نیاگه هم دیشا

  !لنگه یکارم م يجا خی دیفهم یم
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و  تیفیبود و به خاطر ک یسرگرم عکاس یحساب اما

  .نشست یلبش م يراه رو یفوکوس لنز لبخند راه و ب

 

 

 

 

 

 

 

 [01.04.20 10:04] 
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  آغوش تو دیدر تبع

 16_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 دمیپرس دوباره

 

  کنه؟ یم تتونیبودن من اذ-

 

دوخت بهم و موهاشو داد پشت گوشش و  نگاهشو

  گفت

 

  .دینه راحت باش-

 

 دمیپرس باز



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  ن؟یکن یم یتنها زندگ-

 

  !اوهوم-

 

مزاحمتون  یکس ست؟یدختر جوون سخت ن هی يبرا-

  شه؟ینم

 

 گرفت و گفت گهیعکس د هی
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هم  یطهماسب يآقا .ادینم یکس ه،یجا خصوص نینه! ا-

  .اومدن یکم م یلیخ

 

 يمکث کرد و سرشو تکون داد تا موهاش از رو کمی

  .صورتش برن کنار

 

کنار زدن اون طره  ينا خود آگاه حرکت کرد برا دستم

  ...دمیسرکش و براق اما به موقع دستمو کش يمو

  کردم؟یم یچه غلط داشتم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 دوباره ادامه داد انیدا

 

تمام  ییجورا هیعادت کردم.  يمن به تنها یثان در

بهم  ادیجا و به دور از خانوادم بودم. ز نیعمرم رو ا

  .گذرهیسخت نم

 

 دمیپرس ي! جالب بود. با کنجکاوهومممممم

 

  با دور بودن شما ندارن؟ یخانوادتون مشکل-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

در آورد و  نیتوهم. لنزو از دورب دیکش فشویضر ياخما

 گرفت سمتم و خشک گفت

 

ندارن. ممنون  یمادرم فوت شدن و پدرم هم مشکل-

باااتون  ییبه خاطر لنزتون. از آشنا ستگانیشا يآقا

اما  ذارمیکه تننهاتون م دیمنو ببخش دیلذت بردم.با

  .کار دارم یکل

 

مبهوت و متعجب من بلند شد و با  يچشما يجلو

  .رفت الشیبه سمت و عیسر يقدما



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 [02.04.20 10:40] 

 

. 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

  آغوش تو دیدر تبع

 17_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  !یلعنت



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .کرده بودم مشیج نیس عیضا یلیخ

ول کرد و  يجور نیبرده بود که ا ییبوها هی دیشا

  .رفت

 

هم و همونطور اون جا نشستم و  يتو دمیکش اخمامو

  .ماسه ها نگاه کردم يموندش رو يپا يبه جا

 

نبود که بشه با  یآدم دمیکه من د یآدم نیا مشخصا

  .مثل ساحل رامشون کرد ییروش دخترا

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

بود؟  يچجور دختر ایآذرن انیآورده بودم. دا کم

  بود؟ یکردم؟ رگ خوابش چ یرامش م دیبا يچجور

 

 يبود که همون جا جلو ریاعصابم خورد و خاکش انقدر

 هیکه  یو به آسمون دمیماسه ها دراز کش يرو الشیو

رفت کم  یکه م ایبود و به سمت در رهیت یسمتش آب

  .شد نگاه کردم یم یکم نارنج

 

بود بهم. مستاصل بودم  ختهیکل برنامه هامو ر انیدا

  .رو بفهمم سایگ يکم کم جا دیبا يکه حاال چجور



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  .دونستم خواهر کوچولوم کجاست ینم

جا  نیمن ا یدراندشت بود؟ وقت يایدن نیا يکجا سایگ

زدم اون کجا داشت  یالس م شیبدبختداشتم با عامل 

  کرد؟ یسر م

 

که  يادیز ينقشه ها ندم؟یآ شد؟یم یمن چ فیتکل

  داشتم؟



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

هم که  شگاهویرو به کل گذاشته بودم کنار، نما یطراح

قاتل  يداده بودم کارن. خودمم که قرار بود به زود

  ...شم

 

  که منتظرش بودم؟ يا یآرمان یبود اون زندگ نیا

بهتر از  رانیبه مامان ثابت کنم ا خواستمیم يجور نیا

  هلنده؟

  شد؟ یم یآرزو هام چ فیتکل پس

 

  دونه داداشت؟ هی یبا زندگ يکرد کاریتو چ سایگ



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

که در  یقدر منو دگرگون کن نیدلت اومد ا يچطور

  سال قاتل بشم؟ کیعرض 

  من؟ يبود جواب زحمتا نیا

 

 نیقدر اون جا موندم و فکر کردم و فکر کردم تا ا ان

فرو  یکیتار يسرم و همه جا تو يکه ماه اومد باال

  .رفت

  .اول روم بود ياز همون ساعتا ینگاه هی ینیسنگ

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 یتر و مخوف تر بود. ماه فقط م کیتار شهیاز هم ایدر

 یکه به ساحل م يکف آلود يموجا يدیتونست سف

  .بود اهیس ریمثل ق ایاومدن مشخص کنه و خود در

 

 یم یزدم. هه! منو از چ ایدر یکیتار نیبه ا يپوزخند

  ترسوند؟

 ی. آدمدمیترس یم يزیاز چ دیقاتل بودم، نبا هی من

 يزیچ گهیرو بکشه د یخواد کس یدونست م یکه م

  .از دست دادن نداشت که بخواد بترسه يبرا

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

شرتم  یت يدستمو بند لبه ها یآن میتصم کی یط

  .کردم

 یاهیو س یکیبه عمق تار ا،یبزنم به دل در خواستمیم

  ...انتهاش یب

 

 

 

 

 

 

 [03.04.20 10:23] 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

. 

 

 

 

 

  آغوش تو دیدر تبع

 18_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

و خودم به  نیلنز دورب يشرتم رو پرت کردم رو یت

  .قدم برداشتم ایسمت در

 

  .کردم یهوا رو حس نم يسرما

  .دونستم چه مرگم شده ینم یحت

  .تر اهیبود و پشت سرم س اهیبه روم س رو

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 ریها ز یخوردن به ساق پام و گوش ماه یم موجا

  .شدن یپاهام خورد م

  .جلوتر، آب اومد تا زانوم رفتم

  ثابت کنم؟ ویخواستم چ یم

 

شنا بلد . البته دیفهم یکس نم چیشدم ه یغرق م اگر

غرق  شتریب یتقال کن یجاها هر چ یبودم اما بعض

  .یشیم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

فکرا هم  از جلوتر رفتن  نیا یدونم چم بود که حت ینم

  .کرد یمنعم نم

شد آدم  یکه مومد باعث م یمیسرد بود و باد مال اب

 .لرز کنه اما من سردم نبود

 

  .شکمم اومده بود يتا رو ب

  ...نگام کن سایگ

  ...به خاطر تو کجام نیبب

  ...يکرد کاریکن باهام چ نگا



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

دوست دختر هم  یوقت حت چیکه ه یخاطر تو من به

  .دمینداشتم با دوتا هرزه خواب

 

 اه،یس يآبا نیا نیجام، ب نیخاطر توعه که من ا به

که تو عمرم  ییکثافت تر از همه کثافتا یکیکنار 

 .دمید

 منو؟ ینیب یم

 

سرش قسم  يهستم که رو ییمن همون داداش گرشا 

  مونده ازم؟ یچ نی... نگاه من ببيخورد یم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  ...سایگ برگرد

 ایکه توشم نجات بده... ب يو منو از لجن زار برگرد

 هیبا گر دمیدوباره بزن تو گوشم و بعد که از خواب پر

رو هزار بار ببوس و بگو غلط کردم  تیلیس يجا

  ...نفسم

 

  نفست نبودم مگه؟ یلعنت دِ

 ...همه فشار نیا ریز شهینفست داره خفه م نیبب ایب



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 ینفر آماده م هیدارم خودمو واسه کشتن  نیبب ایب 

  .کنم

نفرو  هیجون  يچجور زمیر یدارم برنامه م نیبب ایب

  ...رمیبگ

 

کجام! تو دل خطر، تو قلب  نیپس؟ بب ییتو کجا ایخدا

  مرگم... کجاست اون فرشته نجاتت؟

 

بردارم و برم جلوتر که  گهیقدم د هیبلند کردم که  پامو

 از پشت سرم هراسون گفت ییصدا هی



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 !نــــــــــــــــــه-

 

 

 

 

 

 

 [04.04.20 09:56] 

 

. 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 

  آغوش تو دیدر تبع 

 19_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

بود که  انیکردم، دا یسمت صدا، اشتباه نم برگشتم

  .به سمت من ومدیم یداشت به سخت

  کنم دوباره با داد گفت یدارم نگاهش م دید یوقت

 

  ...نیعقب. برگرد نیایب-

 

و دستمو  میقدم هی يتو دیقدم رفتم عقب، رس هی

اومده بود و  نشی. آب تا سدیگرفت و محکم کش

  .بود یبارون یچشماش حساب

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 الشیدونم انگار که خ یسمت ساحل، نم میکه رفت کمی

صورتش و زد  يراحت شده باشه دستاشو گذاشت رو

  .هیگر ریز

 

 یم هیبه ابن رفتارش نگاه کردم، بلند بلند گر متعجب

  .دیلرز یکرد و شونه هاش م

 

  خودمو بکشم؟ خوامیکرد م یفکر م ؟یخاطر چ به

  داشت؟ ایشب فوب يتو ایاز در دمیشا



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

توش شنا  یشد به راحت یآروم بود و م یلیخ ایدر اخه

  .یکن

 زدم صداش

 

  خانم؟ انیدا-

 

نور ماه افتاده بود  یکیاون تار يگرفت باال، تو سرشو

  .و لبالب پر از اشک بود شییایدر يچشما يتو

بودم و باز با  ستادهیکه من قبال ا ییشد به جا رهیخ

  .هیگر ریزد ز يشتریشدت ب



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  !بابا يا

 

 ینه، دست ای شهیناراحت م رمیدونستم دستشو بگ ینم

انداختم و  رمیتا بازوش رو بگ کیکه برده بودم نزد

 مستاصل صداش کردم

 

 یدفعه چ هیبغلت کنم؟ اخه  يذاریجان؟ م انیدا-

  تو؟ يشد

 

 گفت دهیبر دهیبه نشونه نه تکون داد و بر سرشو



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  ...دفعه هی... صخره بود که... هینه!... اون... اون جا -

 

  .هیگر ریباز زد ز و

کرد و  یم هیگر يطور نیکه ا نیا داشتم از يبد حس

تونستم بغلش  یاما نم دیلرز یم سیمثل جوجه خ

 !کنم

کردم  یرو بغل م سایجور موقع ها انقدر گ نیا شهیهم 

  .تا آروم شه

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

. رونیب میزد ایگرفتم و گفتم و از در دستشو

 ماسه ها و گفتم ينشوندمش رو

 

 امیمن زود م نیجا بش نیهم-

 

 

 

 

 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 [06.04.20 10:09] 

 

. 

 

 

 

 

  آغوش تو دیدر تبع

 21_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

 

  .دمیکش یم یهم به سخت نفس

 نیا يتو یقدر جاذبه داشت؟ حت نیچشماش ا چرا

  .دیدرخش یزد و م یهم برق م یکیتار

 

. هر دو میزد میمسخ شده بود انگار. پلک هم ن اونم

  .هم يچشما يتو دمیبو رهیخ

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 سیموج بلند اومد و دوباره هر جفتمونو خ هیدفعه  هی

بود که هر جفتمون به خودمون  يتلنگر هیکرد. انگار 

  .میایب

  سرخ شد و گفت انیدا

 

  ست؟یسردتون ن-

 

و با باالتنه  ستیشرت تنم ن یمتوجه شدم ت تازه

  .برهنه نشستم جلوش



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 یاز دور صورتش برداشتم و  چنگ زدم به ت دستامو

  .شرتم

 

 یبند بند وجودم زبونه م يمثل خشم تو يزیچ هی

  .دادم ینشونش م دیاما نبا دیکش

 

و و دستمو  دمیشرتم رو پوش یجا بلند شدم، ت از

 .گرفتم سمتش

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

حرف  ینگاه به چشمام کرد و ب هینگاه به دستم و  هی

  .دستمو گرفت تا به کمک اون بلند شه

 

 پتو رو از دورش باز کنه که گفتم خواست

 

تا  ستمیا ی. مسنیخواد... لباسات همشون خ ینه نم-

 .خونه يبر

 

به راه  الشیتکون داد و به سمت و يحرف سر یب

 .افتاد



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 یاز بسته شدن در که مطمئن شدم لنزمو که حاال کل 

  .شده بود رو برداشتم و رفتم خونه يماسه ا

 

  .شده بودم یدست خودم عصب از

 یساختگ تیجوره خام معصوم چیخواستم ه ینم

 .چشماش بشم

 

  .خواهرم بود یچارگیاون آدم عامل ب 

  !خواستم بکشمش یم فقط

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 .الیو يباز کردم و رفتم تو درو

کردن خشمم  یخال يمبل و برا يلنزو پرت کردم رو 

به  دمیبا تمام قدرتم کوب زویم يمشروب رو يبطر

  .وارید

 

کنارش رو هم برداشتم  یمربع وانینشده بودم، ل یخال

  .نیزم يکوبوندم رو يو با داد بلند

 باشه! داد زدم ایآذرن انیدا وانیاون ل انگار

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

مار  یفهم ی! مشمینم اتیمن خام و تو و مظلوم باز-

. یگول بزن یتونیرو نم یکیخوش خط و خال؟ من 

  !شمیتو نم میهرگز تسل

 

 

 

 

 

 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 [07.04.20 10:30] 

 

 

 

 

 

 

  آغوش تو دیتبعدر 

 22_پارت#

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 نکیع یچشمام و حت يافتاده بود تو میقیمست آفتاب

  .مانعش بشه تونستیهم نم یآفتاب

 

که  یرنگ دیراك سف یصندل يتراس طبقه باال رو تو

قرار داشت لم داده  یآپارتمان ياهایعالمه گ هی نیب

  .کردم یرو نگاه م ایبودم و در

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

بود تاحاال هزارتا از هر کدوم قلمه  نجایاگه ا سای! گهه

  !داده بود بهم وندیزده بود و پ

 

 ینم ایدن نیاز ا يزیچ چیه گهیجا بود د نیاگه ا سایگ

  .خواستم

 

 .رو نداشتم يکار چیو حس ه حوصله

 ایکنم اون قسمت از در یحاال که از باال دارم نگاه م 

تر بود و تا دوردست  رهیگفت از همه جا ت یم انیکه دا

  .ها ادامه داشت



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .کرده باشه یخط بود که کل ساحلو ط هی مثل

 

 يکار چیهفته بود که اومده بودم شمال و ه کی بایتقر

  !نبرده بودم شیرو از پ

  !یچیبه ه یچیه

 

 ی. حتدمیتا حاال که بعد از ظهره ند شبیرو از د ایآذرن

  .رونیبزنه ب الیاز و دمیند

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

سمتش من  رهیکه م یدفعه کس نیخواد ا ینم دام

  .بشه دهیخودش سمتم کش خوامیباشم. م

 

  .که حوصلش رو ندارم نهیعمدش هم ا لیدل

  .رو ندارم يزیچ چیحوصله ه اصال

 

  .تحت فشارم گذاشته و اصرار داره برگردم کارن

 .مونده رو هوا شگاهینما يکارا گهیم
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که خودش صالح  يبهش گفتم هر کار ست،یمهم ن برام

  .دونه انجام بده یم

 

 .ذاشتیراحتم نم يا هیثان سایطرف فکر و ذکر گ هی از

فکر  نیبه ا یشد وقت یو رخوت کوفتم م یراحت نیا 

  .کنه یم کاریاالن کجاست، داره چ یعنیکردم که  یم

 

  .شده بودم یرخوت و سست دچار
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دکمه  هیخواد  یمخواد برگردم. دلم ن یدلم نم یحت 

 هیباشه و بشه زمانو به عقب و جلو برد، در عوضش 

  .که زمانو متوقف کنه خوامیدکمه م

 

چشمامو بسته بودم و پاهامو انداخته بودم  نطوریهم

بردم که  یو خنک لذت م یشرج میو از نس زیم يرو

  .زنگ در به صدا در اومد

 

  ...چشمام باز شد یآن به

 بود؟ انیدا یعنینبودم،  یکس منتظر
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شرت  یو با همون ت موهامیرو زدم رو  یآفتاب نکیع

با قلم مو رنگ و  سایاونو گ يجا يکه جا میقهوه ا

شلوارك سبز از جا بلند شدم و  هیبود و  دهیروغن مال

  .نییاومدم پا یکیپله هارو دوتا 
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  آغوش تو دیدر تبع
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 23_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

  .با دست موهامو درست کردم و درو باز کردم کمی

 

  !بود خودش
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بود و  دهیپوش دیو شلوار سف يا روزهیبلوز ف هی

  .شونش يبود رو ختهیطرفش بافته و ر هیموهاشو از 

 

بودم دورش  دهیچیپ شبیکه د ییدستش پتو هی يتو

جعبه شکالت  هیاون دستش هم  يرو گرفته بود. تو

  .قرار داشت کیش

 

از ذره  غیدر شهیلباش بود و مثل هم يهم رو يلبخند

  !شیآرا يا

 زد و گفت لبخند
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 ؟يخوای! مهمون نمهیسالم همسا-

 

در رفتم کنار و  يزدم و از جلو يدستپاچه ا لبخند

 گفتم

 

  .شلخته ام کمیمن  دیداخل. ببخش نییبفرما-

 

داشتم  یمبل برم يکه انبوه لباسامو از رو همونطور

 لبخند زدم و گفتم
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. امیرو بذارم باال و ب نایراحت باش! من برم ا نیبش-

  .ختستیبهم ر کمیجا  نیاگه ا دیببخش

 

 سمتم و پتو رو داد دستم و گفت اومد

 

تر از  زیتم نیببر. اشکال نداره، خونه منم همچ نمیا-

  .ستیجا ن نیا
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 يپله ها رفتم باال و لباسا و پتو رو پرت کردم رو از

  .تخت

دست لباس خوب عوض  هیشرت و شلوارکم رو با  یت

نا به سامان  تیوضع نهیآ يکردم جلو یکردم و سع

  !سر و سامون بدم کمیموهامو 

 

بود که همون شلختشم بهم  يجور هیموهام  البته

  !ومدیم

از  یو جزئ ادیشلخته هم م يآدما مو يسر هی کال

  !از همونا بودم ییجورا هیمنم  شه،یم لشونیاستا
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  .نییزدم و از پله ها رفتم پا عطر

که تازه  یـــ 70در  50بوم  يبود جلو ستادهیا

پالت و قلم  ییشروعش کرده بودم و در کمال پر رو

  .زد یرو م ایرنگ در ریموم هم دستش بود و داشت ز

 

 ایکارام دست ببره  ای مینقاش ينفر تو هیکه  نیا از

  .کنه متنفر بودم تیعکسامو اد

  .مشت کردم و رفتم سمتش دستمو

 لبام و گفتم ينشوندم رو لبخند
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  ؟يعالقه دار یبه نقاش-
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  آغوش تو دیدر تبع

 24_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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@VIP_ROMAN 

 

 

 که برگرده سمتم گفت نیا بدون

 

 ،ینقاش ،ی! کال هنرو دوست دارم، عکاسیلیاره خ-

  ...رنگ، رنگ ون،رنگ،یدکوراس ،یطراح

 

 گفتم کیپشت سرش و از فاصله نزد ستادمیا
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 یلیجا خ نیصبح شروعش کردم، منظره ا روزید-

هنر  تیلیکه ثبتش نکرد. رشته تحص فهیقشنگه، ح

  بوده؟

 

 پالت و گفت يزد زد رو دیسف کمیسر رنگام و  رفت

 

 يهستم! رشتمم تو ییو درونگرا ییایاره، کال آدم رو-

 ایرو هم تازگ میعکاس سانسیبود، ل کیهنرستان گراف

  !گرفتم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

سن  نیا يچطور تو سانس؟یدرشت شد. ل چشمام

  گرفته بود؟ سانسیل

 

پالت و  يکرد رو یخال وپیت يهم از تو یرنگ آب کمی

 کرد گفت یم بیهمونطور که رنگارو ترک

 

خوندم. هر ترم هم  ی. دوسال جهشدینکنتعجب -

  .مونمیبرداشتم. البته االن پش ادیز يواحدا
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که درست شده بود  یکم رنگ یرنگ سبز به اون ب کمی

که درست  یقلم مو برداشتم و از رنگ هیاضافه کرد. 

 ریرفتم سر ز یکرده بود برداشتم و همونطور که م

 گفتم ایرنگ در

 

 هیخودت  يبرا مون؟یپش! اما چرا زهیبرانگ نیتحس-

  .يدیعالمه زمان خر

 

 انداخت باال و گفت يا شونه
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 چیه ی! آدم وقتهیخبر سانسیکردم بعد از ل یفکر م-

دونه کارش رو به نحو  هینداره همون  يا گهیکار د

فقط درس  یی. منم از همون ابتدادهیاحسن انجام م

شد که کل  نیتابستونا. ا یخوندم و درس خوندم، حت

تا االن حروم کردم. بخوام برم سراغ مدرك  گمویزند

 !و افتادن تو چاهه اومدناز چاله در ییجورا هیارشد 

 

پخته و  یلیو نگاهش کردم، خ دمیاز کار کش دست

  .پروا یحال ب نیزد، مودبانه و در ع یشمرده حرف م
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قدر خوب بتونه  نیخورد ا یساله نم ستیدختر ب هی به

  .حرف بزنه

کم سن و سال تر نشونش  یلیرتش خکه صو مخصوصا

  .دادیم

 

جذب حرفاش شده بودم. لبخند زد و بدون نگاه  کامال

 کردن به من گفت
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درس و درس  شه،یکنکور ارشد بخوام بدم باز همون م-

بذارم در کوزه و  دیکه واقعا فقط با ییو درس! مدرکا

 .آبشو بخورم
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 آغوش تو دیدر تبع

 25پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

و برگشت  دیدفعه سکوت کرد، دست از کار کش هی

 چشمام و گفت يشد تو رهیسمت من و خ

 

اجازه به  یدعوت اومدم خونتون و ب ی! بدیببخش-

کنم.  یم یکارتون دست زدم و حاال هم دارم پر حرف

فقط اومده بودم پتو رو بهتون بدم و بهتون خوش آمد 

  .بگم
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 لبخند زدم و گفتم نیخواستم بره واسه هم ینم

 

سر  یاشکال نداره. منم تنها بودم و حوصلم حساب-

. از صحبت هات يرفته بود. اتفاقا خوب شد که اومد

رو کامل کن  ایرنگ در ریز يلذت بردم. اگر عالقه دار

 ایقهوه؟  ای. نسکافه میبخور ارمیب يزیچ هیتا من برم 

  خنک؟ هوم؟ زیچ هی دمیشا

 

 همون لبخندش گفت با
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  !نسکافه-

 

آشپزخونه و آبو گذاشتم بجوشه. برام  يتو رفتم

پخته  دمیکه د ییرفتاراش جالب بود، از تموم دخترا

  .تر بود و آروم تر

 

سال سن  یبود، انگار که س يجور هی... سایاز گ یحت

  .داشته باشه و دوبرابر اون تجربه
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  .که همراه خودش داشت خوشم اومده بود یآرامش از

قدر آروم و ارامش  نیباندا هم يسایهمه رئ یعنی

 دهنده ان؟

 یلیسنش خ یحت دیخاص خودشه، شا استیس دیشا 

  .دهیباشه که نشون م يزیاز چ شتریب

 

 هی ياون هم تو يرنگمو برداشتم و برا اهیس ماگ

  .سالن يو بردم تو ختمیفنجون نسکافه ر
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الال  لمیلب آهنگ ف ریبود و ز دنیمشغول کش سخت

شدم  یم کشیکرد. همونطور که نزد یلند رو زمزمه م

 گفتم

 

کنم تو ورژن مونث  یالال لند؟ کم کم دارم فکر م-

 !یستگانیگرشا شا

 

 زد و گفت يا قهقهه

 

  .هیسبک زندگ هی ستین لمیف هیاومممم! الال لند -
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 آغوش تو دیدر تبع

 26پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

که رنگا روش بودن و  يزیم يرو گذاشتم رو ینیس

 .ماگمو برداشتم
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پروا زل زدم به حرکاتش و  یو ب واریدادم به د هیتک

 گفتم

 

  .موافقم. نسکافت سرد نشه-

 

 حسرت زل زد به ماگ من و گفت با

 

مثل  يکاش منم مال خودمو آورده بودم. مخدر-

ظرف مخصوص خودش مصرف  يتو دینسکافه فقط با

  .بشه
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 و گفتم دمیخند متعجب

 

 مخدر؟-

 

و خم شد فنجونو برداشت. از ته دل  دیخودم خند مثل

 بسته و لبخند گفت يبوش کرد و با چشما

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 یماگ گنده نسکافه م هیهفت بار با  يکه روز یکس-

 ینسکافه معمول هیباش  گهید یدنیخوره اون نوش

  ...! مخدره! موادهستین

 

  فرصت استفاده کردم و گفتم از

 

 دیخوردن داره! با یکن یکه تو مصرف م يپس مخدر-

  .یبار مهمونم کن هی

 

 انداخت باال و گفت ییابرو
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! ادینسکافه م نیاز سرزم میاوه اره! نسکافه من مستق-

 .نیامتحانش کن دیحتما! با

 

 دیسکوت کرد و بعد کنجکاو پرس کمی

 

 سوال بپرسم؟ هیتونم ازتون  یم ستگانیشا يآقا-
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@VIP_ROMAN 

قدم  هیکردم  یشلوارم و سع بیج يکردم تو دستمو

رم  شیمثل دفعه پ دوارمیشم. ام کیبهش نرد گهید

  .نکنه

 

باهام  یکه رسم ينجوری. اانیبا من راحت باش دا-

کنم شصت و پنج سالمه.  یاحساس م یزن یحرف م

  ...فقط بهم بگو گرشا

 

 مکث کردم و باز گفتم کمی
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  ؟یبپرس یچ یخواست یم-

 

  و گفت زیم يرو گذاشت رو شیخال فنجون

 

کنه مودب  یادب حکم م د،یشما از من بزرگ تر-

که من  ییجا؟ تا جا نیا نیباشم. و اما سؤال... چرا اومد

اصال قصد فروش خونش رو  یطهماسب يدونم آقا یم

  .نداشت
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 آغوش تو دیدر تبع

 27پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .مهم بود یلیسوال خ نیسوالخب ا نیا خب

  .باشه زیدادم که شک بر انگ یجواب م يجور دینبا

 فرو کردم تو موهام و گفتم دستمو
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کردم  یچند وقته حس م نیجا که بمونم. ا نیاومدم ا-

 !دمیرس یبه پوچ

تهران و کالهو از سر  یخورد از شلوغ یحالم به هم م 

  !یکیبرداشتن و گذاشتن سر اون  نیا

 هیو  ییدلم تنها ییجورا هی گم؟یم یچ یفهم یم

 کمیخواست که بتونم توش فکر کنم و  یم ییفضا

  .خودمو جمع و جور کنم

 

 مکث کردم و بعد دوباره گفتم کمی
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من کل ساحل خزرو گشتم اما خلوت تر از  یدون یم-

 .نکردم دایجا پ نیا

ها از دو طرف  لومتریکنار هم و بعدش تا ک الیدو تا و 

 .ستیکس ن چیه

جا  نیخواستم. ا یبود که م يزیهمون چ قایدق نیا 

و تابلو  رمیخواد عکس بگ یتونم هر چقدر دلم م یم

  .به کارم نداشنه باشه يهم کار یبکشم و کس
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کردم  یبابا! سع يلبش بود محو شد. ا يکه رو يلبخند

 و دوباره گفتم ارمیبه خودم ن

 

کردم هم  یراض یرو با چه فالکت یطهماسب يآقا-

جا مال  نیبماند... از خجالتم در اومد اما خب بالخره ا

  .من شد

 

 شد به چشمام و گفت رهیکه تموم شد خ حرفم

 

  .تون شدم ییپس من مزاحم تنها-
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 ینگاهشو تحمل کنم. لعنت ینیتا سنگ دیطول کش کمی

کرد؟  یداشت چشماش که مثل آهن ربا جذب م یچ

  قدر رنگش قشنگ و ارامبخش بود؟ نیچرا ا

 خودم مسلط شدم، قلم مو رو برداشتم و گفتم به

 

از حد تنها بودن هم آدمو  ادی! زینه بابا چه مزاحم-

  .کنه یم وونهید
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 نیهم قایخواستم دق یاصرار نکردم چون م یلیخ

  !حسو داشته باشه

 نیمزاحممه بهتر بود تا ا ییجورا هیکرد  یاگر حس م 

که بفهمه من مشتاقم باهاش حرف بزنم و اطالعات 

 .رمیبگ

 

زنن خوششون  یکه پَسِشون م ییاصوال از پسرا دخترا

  .کشن یچون خودشونو به چالش م اد،یم
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با افکارم  دیخواستم بمونه. با ینم گهیاالن د یطرف از

با خودم چند چندم.  دمیفهم یاومدم و م یکنار م

 یهر چه زود تر م دیچشماش واقعا خطر ناك بود، با

  .کار احمقانه ازم سر بزنه هیکه  نیرفت قبل از ا

 

اره لبخند زد و . دوبزیم يقلم مو و پالت رو گذاشت رو 

 گفت
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 يبرم. از صحبت باهاتون لذت بردم آقا دیبا گهیمن د-

 یلیهم متاسفم، من خ شبی. به خاطر دستگانیشا

  .افتادم یتجربه خودم م ادیبودم و همش  دهیترس

 

 نگاه کردم و گفتم ایو به در دمیخند

 

تله مرگ اون جاست؟ من ازت  هیکرد  یفکرشو م یک-

غرق  ياگر نبود شبی. ديممنونم که نجاتم داد

  .شدمیم
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و رفت سمت در.  دینگاه کرد و خند ایخودم به در مثل

 که بگه خداحافظ گفتم نیقبل از ا

 

 يسر هی ی. هر از چند گاهیحس نکن مزاحم انیدا-

  .رهیوقتا سر م یبهم بزن، حوصله منم گاه

 

 به نشونه باشه تکون داد و گفت سرشو

 

 خداحافظبه خاطر لنز ممنونم. -
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  !هوففففففف
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@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 

 آغوش تو دیدر تبع

 28_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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  .مبل يکه بست آوار شدم رو درو

قدر مقابل دشمن  نیا دیچه وضعش بود، نبا گهید نیا

 .خواهرم ضعف داشته باشم

  !خودت مسلط باش گرشا به

  !جفت چشمه هیکه! فقط  ستین يزیچ

 

 

*** 
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فنجون قهوه کنار  هیشب بود و من با  ازدهی ساعت

نگاه  ییبد آب و هوا تیبودم و به وضع ستادهیپنجره ا

  .کردم یم

 

و بارون مثل  ومدیم ایاز سمت در يدیشد یلیخ باد

  .شهیخورد به ش یامان و محکم م یب یشالق چرم

 

بود که هر چند  نیکرد ا یتر م میکه اوضاعو وخ يزیچ

بعدش  کمیشد و  یم دیآسمون چند لحظه سف هیثان

  .نداختیهارو به لرزه م شهیبلند رعد ش يصدا
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باره کل خشمش رو داشت سرمون  هی عتیطب مادر

 .کرد یم یخال

 يتا جلو ایبود که من نگران بودم در دیباد چنان شد 

  !توش میکنه و کم کم فرو بر يشرویدر پ

 

لذت ببرم و  طیشرا نیتونستم از ا ینگران نبودم م اگر

 !کنم یعکاس یحت

 .ادیز یلیچرا نگران بودم اونم خ دونمینم اما
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 یو با هر رعد و برق دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلم

  .شد یم شتریزد ب یکه م

 

و  هیگر يصدا رونیواقعا از ب ایتوهم زده بودم  دونمینم

  .دمیشنیم غیج

 یزوزه باده اما دلم راض يگفتم صدا یبه خودم م یه

  .ترسناك بود حال و هوام يلمایشد، واقعا مثل ف ینم

 

 يصدا نمیو بب رونیکرد برم ب یم بمیترغ يزیچ هی

 رونیب ياز کجاست. با توجه به آب و هوا هیو گر غیج
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بود که  نیتر از ا يکار حماقت بود اما اون حس قو نیا

  .دست رو دست بذارم

 

  .رونیکوتاهم از خونه زدم ب نیشرت آست یهمون ت با

به خودم زحمت ندادم  یبردن حماقت بود پس حت چتر

 .برش دارم

 

لحظه همه  هیدور شدم،  الیبستم و چند قدم از و درو

 دیشد يبعد صدا هیجا مثل روز روشن شد و چند ثان
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گوشام و چشمامو  يرعد باعث شد دستامو بذارم رو

  .ببندم

 

شده بودم  دهیموش آب کش هیثان عرض همون چند در

  .و لرز کرده بودم

  !يکنار يالیسمت و دیکش یحسم منو م اما

 

و  ایامان در یب يموجا يصدا نیبود اما ب ینکردن باور

که به گوشم  يا هیگر يشر شر بارون و رعد و برق صدا

  .از همه واضح تر بود دیرس یم
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  بود؟ یک هیگر يصدا یعنی
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  آغوش تو دیدر تبع

 29_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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دفعه  هیشدم که  یرد م انیدا يالیو ياز جلو داشتم

  .رد و برق زد و همه جا روشن شد

 

پله  يکه رو دمیرو د یجسم هی هیلحظه  هیهمون  يتو

  .کز کرده بود يورود يها

به گوشم  یغیج يو پشت بندش صدا دیرعد غر 

  ...دیرس

 

آشنا بود برام. به طرف  غیج ينکردم، صدا درنگ

 و صدا زدم دمیدو الیو يورود
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  ...انیدا-

 

اون  يو خودشو جمع تر کرد، تو دیکش غیج دوباره

. دوتا پله رو رفتم باال و نمشیتونستم بب ینم یکیتار

 رو به روش نشستم و باز صداش زدم

 

 ... منم گرشانیلحظه... بب هیخانم؟ نگام کن  انیدا -

 

  .کرد یمدت نگاهم نم نیا تمام
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و دستاشو محکم رو گوشاش  نییانداخته بود پا سرشو

  .کرد یم هیداد و گر یفشار م

 

  جا نشسته بود؟ نیچرا ا اخه

  .شده بود سیخ سِیو خ دیلرز یبارون م ریز

گوشاش برداشتم.  يبلند کردم و دستاشو از رو سرشو

 به صورتشو دادم کنار و گفتم دهیچسب يموها

 

 ...نگا کن به من انیدا-
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 یمحکم بهم فشار م شیپ هیکه تا چند ثان چشماشو

  .داد باز کرد و دوخت به چشمام

 

لحظه دوباره رعد و برق زد و صورت هر  همون

  .جفتمونو روشن کرد

کرده  کیلحظه انگار که بهم با چشماش شل همون

  .باشه شوکه و مات شدم

االنم دست از سرم بر  یکه حت لهیدوتا ت نیبه ا لعنت

  .داشتن ینم
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معصومش گشاد شده بود و  پر از اشک و  یآب يچشما

  .بود دهیترس

 

  .بود و مثل روح شده بود دهیپر یرنگش حساب 

  ...زده بودن خیدستام بودن  يکه تو دستاش

که  هیمدت طوالن هیداد  یبودن چشماش نشون م پف

 .کرده یم هیداشته گر

 ...ومدیدر نم گهیزده بود د غیاز بس ج صداش

 

 بودم؟ دهیفهم ریقدر د نیچرا ا یلعنت 
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  بود؟ اخه چرا؟ دهیبارون لرز ریز يجور نیا یک از

 

جا  نیدونستم سالهاست ا یشناختمش و نم ینم اگر

ترسه اما  یکردم از رعد و برق م یکرده فکر م یزندگ

  .ممکن بود ریغ

 

گوش خراش رعد دوباره بلند شد. دوباره  يصدا

بازش تا  يگوشاش و چشما يدستاشو گذاشت رو

  .هم افتاد يحد گشاد شد و بعد کم کم رو نیآخر

   !من يخدا
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  شد؟ چش

 

  .صداش زدم جواب نداد یچ هر

بارون  یمهم نبود داره مثل چ گهیبودم، د دهیترس

  ...ادیم

 

رو  یکیزانوش و اون  ریدستمو گذاشتم ز هی فورا

  .شونه هاش بلندش کردم ریگذاشتم ز
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تن من  يزدشو چسبوندم به خودم و تا از گرما خی تن

  .دمیخودم دو يالیگرم بشه و به سمت و

  !یچیبرام مهم نبود... ه یچیلحظه ه اون
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  آغوش تو دیدر تبع

 30پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .از پله ها رفتم باال دمیبا پام باز کردم و دو درو

تونستم شوفاژا  یاتاقا گرم تر بود، م هیخودم از بق اتاق

  .رو روشن کنم

 

  .روش دمیتخت و دوتا پتو کش يگذاشتمش رو آروم

  کردم؟ یم کاریچ دی! حاال باپوووووووف
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تا  شیشونیپ يکنارش و دستمو گذاشتم رو نشستم

  .دستم سوخت بایمطمئن شم که تب نداره اما تقر

 

موند  یم نایشد اگر با هم یحتما عوض م دیلباساش با 

  .رفت باال تر یتبش م

 

دهنمو قورت دادم و آروم پتو رو از روش زدم  آب

  ...کنار
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بود به تنش و لباس  دهیچسب دشیسف ریحر رهنیپ

  .کامل مشخص شده بود شیمشک ریز

  .تب کرده یو معلوم حساب دیلرز یم

 

 .رهنشیپ يدستمو بردم سمت لبه ها 

لباساش عوض شده  دیفهم یشد و م یم داریاگر ب 

  .بکنه اما مهم نبود يا گهیممکن بود برداشت د

 

 

  ...رمی... بمیبم خوامی... مرمینه...! کاش بم-
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 فشویو عقب و نگاش کردم... اخماب ظر دمیکش يفور

حرفو  نیلب پشت سر هم ریبود تو هم و ز دهیکش

  .کرد یتکرار م

 

و  دیهاشو گرفتم و آروم صداش زدم پلکاش لرز شونه

 یشد و رفت قاط يقطره اشک از چشماش جار هی

  .قشیشق يموها
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سرش اومده بود که  ییچرا بغض کردم. چه بال دونمینم

 ره؟یکرد بم یقدر با درد آرزو م نیا

نخواد  گهید انیمثل دا يدختر شاد دیبا یچ يبرا 

  کنه؟ یزندگ

 

  بود؟ شیزندگ يتو يراز چه

که با دخترا  ییوجدان گرفته بود به خاطر کارا عذاب

  کنه؟ یم

 يبود که اونطور دهیبهش رس يخبر بد هی دمیشا ای

  .بارون نشسته بود ریز
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  قدر مهم شده بود؟ نیهمه مهم تر چرا االن برام ا از

 نم؟یحالتشو بب نیخواستم ا ینم چرا

دختر  نینداشت که هم تیموضوع اهم نیچرا برام ا 

تر از  زیخواهر عز سوزهیتب م يمعصوم که داره تو

  عرب؟ يخایش يجونمو فرستاده برا

 

 دیصداش زدم و شونه هاشو تکون دادم، پلکاش لرز باز

  ...و باز شد

 زده گفتم هول
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باشه؟  یلباساتو عوض کن دینخواب دوباره... با-

  ...ممکنه تبت بره باال ؟يشنویم

 

 دورگه گفت يبا صدا-

 

 گرشا؟-

 

که  نایلباساتو با ا نیجات امنه... بب گهی! دزمیاره عز-

  ...رونمیبرات گذاشتم عوض کن باشه؟ من ب
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اما دستش دور مچ  رونیجا بلند شدم تا برم از اتاق ب از

 جونش گفت یب يدستم حلقه شد و با همون صدا

 

  ...نرو-
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 آغوش تو دیدر تبع

 31پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 .کرد یبا چشماش التماس م داشت

کنه و  یبهم نگاه م يجور نیا یتونستم وقت یچطور م 

 نرم تنهاش بذارم؟ خوادیازم م

  چشما مقاومت کرد؟ نیا يشد جلو یم مگه

 سر تکون دادم و گفتم کالفه
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خب؟ من  یکن نخواب ی... آروم باش و سعرمیباشه نم -

 ؟یتونیتو لباساتو عوض کن...م شمیم ياونور

  کمکت کنم؟ يخوای... ميخوایم

 

  .به نشونه نه تکون داد سرشو

موهام و برگشتم  يدستمو فرو کردم تو یچارگیب با

  .سمت در

داد داره لباساشو در  یخش خش نشون م يصدا

  .ارهیم
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شم  یمواجه م یکه االن اگه برگردم با چ نیا تصور

  کرد. چه مرگم شده بود؟ یم وونمیداشت د

 

که نفسشو  دمید یزد م یکه رعد و برق م يبار هر

 یکنه.  مشخص بود که م یحبس م نشیس يتو

  .ترسه

 یلیکه بارون خ يشهر يدختر تک و تنها تو نیا اما

طاقت  يچطور شهیو اکثرا رعد و برق م ادیم ادیز

  آورده؟
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 زمیم يکه برگردم از رو نیجا بلند شدم و بدون ا از

 .یهدفونمو برداشتم و وصلش کردم به گوش

 همونطور که پشتم بهش بود گفتم 

 

  تموم شد؟-

 

 دورگه از بغضش گفت يصدا با

 

  .اره-
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 و نشستم کنارش. گفتم برگشتم

 

ظرف آب سرد  هیخوام برم برات قرص تب بُر و  یم-

 برگشتم. باشه؟ ي. تا پنجاه بشمرارمیب

 

 سر تکون داد و گفت مظلوم

 

 ایزود ب-
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زدم  میبودن رو مال سیکه هنوز خ شییطال يموها

  .پشت گوشش و سرمو به نشونه باشه تکون دادم

 یو آهنگ رو پلگوشاش  يرو گذاشتم رو هدفون

  .کردم

  ..دیشنیرعد و برقو نم يصدا ينجوریا حداقل

 

رو  سشیخ يراحت شد لباسا المیخ کمیکه  نیاز ا بعد

 .نییبرداشتم و با دو رفتم پا

  .و دکمشو زدم ییلباس شو يلباسارو انداختم تو 

  .کردم دایتب بر پ هیانبوه قرصام  نیب از
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پارچه  کهیت هیظرف رو هم پر از آب سرد کردم و با  هی

  .رفتم باال

 

 .انجام دادم قهیکم تر از پنج دق يکارا رو تو نیا همه

 يخواستم زود برگردم باال یزد و م یدلم شور م 

شده بود و االن  شتریسرش چون شدت رعد و برقا ب

  .دمیترس یمنم کم کم داشتم م یحت
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 آغوش تو دیدر تبع

 32پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .که در بزنم رفتم تو نیا بدون
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شدم به تخت همونطور که  کیآروم نزد يقدما با

  .گوشش بود خوابش برده بود يهدفون رو

 

 یداد هنوز تب داره وقت یگونه هاش نشون م یسرخ

  .مطمئن شدم شیشونیپ يدستمو گذاشتم رو

 

رو  شیشونیدستم پ یکردم خوابه اما وقت یم فکر

حدسم غلط  دمیلمس کرد و چشماش باز شد فهم

  .بوده
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آب و قرص رو  وانیهدفون رو از گوشش برداشتم، ل 

 گرفتم سمتش و گفتم

 

  .بخور و بعدش راحت بخواب نویتب بره. ا-

 

 .کردم بلند شه کمکش

تنش زار  يکه بهش داده بودم تو یپلماتید قهی رهنیپ 

 ...زد اما یم

مردونه به  يگفت لباسا یبودم که م دهیشن یاز ک 

  !اد؟یم شتریخانوما ب
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کردم تا بخوابه. حتما از  میکه خورد بالشو تنظ قرصو

رمق شده  یخسته و ب ستادنیبارون ا زیاون همه ز

  .بود

 

کردم  شیموندم و پاشو داریاما من ب دیزود خواب  انیدا

 .شد یکردم تبش قطع نم يچون هر کار

 

 کمیبدنش  يصبح بود که حس کردم دما يدما دم

  .بود 37/5شده با تب سنج اندازه زدم  يعاد
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  !ممکن بود بازم تب کنه اما... نشد دمیخواب یم دینبا

 

فقط چشمامو  هیثان هیدستام تا  يگذاشتم رو سرمو

  ...ببندم اما خوابم برد

 

 

** 

 

 

  .کرد یم تمیاذ ینگاه ینیسنگ

 .کرد یشده بود بهم و ول نم رهینفر بد رقمه خ هی
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کم کم چشمامو باز  ارم،ینگاهش تاب ب ریز نتونستم

 یدوتا چشم درشت آب يمتر میفاصله ن يکردم و تو

  .دمید

 

چه  شبیاوردم د ادیذهنم کم کم باال اومد و به  ندوزیو

  .افتاده ییاتفاقا

 

 رونیرفتم ب دم،یشنیم غیج يو من صدا ومدیم بارون

 .تو بارون نشسته انیدا دمیو د
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از هوش رفت آوردمش خونه و ازش مراقبت کردم تا  

بودم اما از  داریب قهیتبش قطع شد، تا پنج و چهل دق

  .ادینم ادمیاون به بعدشو 

 

و بدون  یهمون حالت چشمم افتاد به آسمون آب تو

 یلکه ابر، طوفان تموم شده بود. فقط م کی یحت

  .بکشه چارهیدختر ب نیخواست قدرتشو به رخ ا

 

شدم  رهینکردم، دوباره خ جادیا يرییحالتم تغ يتو

 دمیو پرس انیدا يچشما يتو
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  ؟یخوب-

 

 زد و گفت پلک

 

  !رمیبم یخواد از شرمندگ ینه! دلم م-
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  ش توآغو دیدر تبع
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 33پارت#

 

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .کردم بلند شم یزدم و سع لبخند
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بودم کل تنم خشک  دهیبه حالت نشسته خواب چون

 یفغانم به هوا م یکیشده بود و با هر حرکت کوچ

  !رفت

 

نداشت که  یظهر بود، البته تعجب ازدهی ساعت

  .میبود دهیساعت خواب نیجفتمون تا ا

 

 انیدا يمن و اون تب باال شبید يداریاون شب ب با

 .تازه زود هم بود

 به خودم اومدم انیدا يصدا با
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 اریاخت شبی. دستگانیشا يآقا دیتوروخدا ببخش-

 .کارام دست خودم نبود

 

  .گرفت یچشماشو بسته بود و لبشو گاز م وونهید

بردم جلو و لبشو از حضار دندوناش در آوردم و  دستمو

 گفتم

 

 ه؟یک ستگانیشا يآقا-
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 شرمنده گفت يهمون صدا با

 

  خوامیازتون معذرت م یلی! خدینکن تمیاذ-

 

  شرمنده بود؟ واقعا

از  شبویالبته به جا و درست بود حسش چون کل د 

 .داده بودم شیسرکار خانم مواظبت کرده بودم و پاشو

  .کرد یم يرو ادهیواشت ز کمی اما

 خودمو به اون در و گفتن زدم
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سقوط درجه  نیباعث ا یکه گرشا بودم! چ شبیتا د-

  شده؟

 

 گفت معترض

 

تو چشماتون  تونمینم ی! من االن حتستگانیشا يآقا-

 !نگاه کنم

 

 گفتم يجد
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به  میبهم بگو گرشا تا بعد برس يعاد یلیاول خ-

  ...گهیموضوعات د

 

شد بهم. مردد بود و  رهیچشماشو باز کرد و خ بالخره

به اصطالح گند  ایباشه  یمیدونست باهام صم ینم

  !شمینم یمیباهات صم لیدل یبهم بهم و بگه ب زنهی

شدم و  نهیدست به س دهیداره طولش م یلیخ دمید

 گفتم

 

  .خوره یداره بهم بر گ یکن یفکر م یلیخ-
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 کرد و زود گفت هول

 

گرشا... قول  خوامیمعذرت م شبازتینه...! به خاطر د-

  ...جبران کنم برات دمیم

 

  .به تپش افتاد قلبم

  .گم یکرد، اسممو م یتلفظش م قشنگ
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 یاسممو صدا م یوقت شییو جادو یمخمل ياون صدا با

اومدم  يفامتز يکردم از دل قصه ها یزد حس م

  .رونیب

 

 ونیاسمم از م دنیبار شن نیزدم تا از شوك اول پلک

 و گفتم رونیب امیاون لبا ب

 

 ادته؟ی يبار جونمو نجات داد هیمعذرت نخواه! تو هم -

  .به اون در نیا
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 آغوش تو دیدر تبع

 34پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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و حولمو برداشتم. بعد از اون همه  نییتخت اومدم پا از

مرده  یماه يکردم کل تنم بو یبارون بودن حس م ریز

  !دهیم

 

شرتمو  یاتاقه ت يکه هنوز تو نیو ا انیتوجه به دا یب

و رفتم  فایسبد لباس کث يدرآوردم و شوتش کردم تو

 .حموم يتو

 

  !هه
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خودمو دادم بپوشه، تموم  يکردم، بهش لباسا بغلش

 ده،یتخت خواب هی يکردم،  باهام تو شیشب پاشو

 يآقا گهیزنه و م یاونوخت صاف تو چشمام زل م

  !ستگانیشا

  !و...! اوفففففففف ستگانیشا يآقا

 

 

******** 

 

 *..:: ــانیدا ::..*
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درختا  نیب دیچیپ یو ظلمات بود، باد م کیجا تار همه

 يدارن تو يکردم موجودات ناشناخته ا یو حس م

  .زنن یبا هم حرف م یکیتار

 هیدفعه کل آسمون روشن شد و پشت سرش  هی

  .ترسناك يصدا

  !داد انگار یمرگ م يصدا

 

  خواستن منو ول کنن؟ یم یخاطرات بچگ نیا یک
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بارون از هوش برم و تا چند  يتو ییقرار بود تنها یک تا

  هفته رو به قبله باشم؟

 

 .اومد یشر شر آب از حموم م يصدا

  کجا اومده بودم؟ 

 به؟یمرد غر هی خونه

  پسر جوون؟ هی 

 کرده بود؟ بغلم

  انو؟یمنو؟ دا 

  بودم؟ دهیتخت خواب هی يپسر جوون تو هیبا  شبید
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  !هه

 

ها بهم کمک  بهیان غر یلیو طف میتیکه  ییکسا مثل

  !سرم يرو دنیکش یکردن و دست نوازش م یم

 

 دیرس یاز راه م یخانواده ها هر ک یها و ب میتی مثل

خواست  یکرد و م یسوخت، کمکم م یدلش به حالم م

  !هم ببره یثواب هی

 

  !که بابا ندارن ییمثل کسا قایدق
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  مگه دروغه؟ خب

 من بابا دارم؟ مگه

قدر  نیرو بابا گذاشت و ا یاسم هر کس شهیمگه م 

  مقدس صداش کرد؟

  !حرمت داشت یکلمه دو بخش نیبابا، ا اسم

 

حال شده بود و  یکرد، تنم کرخت و ب یدرد م گلوم

  .بود نیچشمام سنگ

  !مردم یم کاش
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زد و درجا خشکم  یقه بهم مصائ شبیهمون د کاش

 .کرد یم

کاشا برآورده شده بودن تا حاال ده هزار بار  يا نیاگر ا 

  !مرده بودم

 

کاش ها  يا نیکاش حداقل وجودشو داشتم خودم ا يا

 !رو برآورده کنم

 

به گرشا زحمت  یرفتم خونه خودم، بسه هر چ یم دیبا

 .بودم یاضاف شهیسر بار بودم، هم شهیدادم. من هم
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  !ام یواسه خودمم اضاف یحت من

 .مزاحم باشم هیخواست واسه گرشا هم  ینم دلم

 

  .تخت بلند شدم يرو از

زانوهام افتادم  يرفت و رو جیسرم به شدت گ بالفاصله

چشمام  يمانند جلو ریق یاهیتا س دی. طول کشنیزم

  !حاد یکم خون جهینت نمیرفت. ا

 

دختر اون جا  هی. نهیآ يبلند شدم و رفتم جلو دوباره

 !بدون شلوار دیسف پلماتید قهی رهنیبود با پ
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  !هه 

 یکیکه صبح از بغل  ییهرجا هیهرزه ،  هیمثل  قایدق

و  دهیطرفو پوش رهنیو پ رونیاومده ب اشیاز مشتر

شدنش  داریکنه و قبل از ب شیزود دوباره آرا خوادیم

  !بره

 

 

گونش. موهاش  يرو دیاشکش چک نهیآ يتو دختر

  .بود ختهیشونه هاش ر يصورتش و رو يشلخته تو
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  ! نقش بسته بود نهیآ يسربار تو هیمزاحم،  هی ریتصو

 

برگه  هیبود  زیم يکه رو یادداشتیدفترچه  يتو از

که کنار  يشده ا يو طالکار کیکندم و با خودکار ش

 برگه نوشتم يدفترچه بود رو

 

 ی. بستگانیشا يکه زحمتتون دادم آقا دیببخش-

  .نیازتون ممنونم که کمکم کرد تینها
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! برگه رو سمیکه بنو ومدیبه ذهنم ن یچیه گهید

از  مهینصفه و ن يو با همون لباسا نهیچسبوندم به آ

  .رونیاتاق زدم ب

  !زشت بود؟ به جهنم کارم

 

و به سمت خونه خودم  رونیهم زدم ب یدر خروج از

  !مییزندان، قفس طال يگشتم تو ی. داشتم بر مدمیدو
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 آغوش تو دیدر تبع

 35پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 یکاناپه و از پنجره به گرشا نگاه م يبودم رو نشسته

خونش و  يجلو يماسه ها يکردم که نشسته بود رو
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 یبود با تلفن حرف م رهیخ ایبه در قیهمزمان که عم

  .زد

 

اون شب گذشته بود و من هنوز  انیهفته از جر کی

نکرده بودم که برم ازش به خاطر  دایوجودشو پ

رفتم خواهش  ییهویمراقبتاش تشکر کنم و به خاطر 

 .کنم منو ببخشه

 

به جاش غرق شرم و خجالت  ذاشتمیکه م خودمو

  .شدمیم
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رهاش کردم و  يکارم زشت بود که همونطور یلیخ

  !نامه گذاشتم که از صدتا فحش بدتره هیرفتم و فقط 

 

! يکه کرد يبود که بهش بگم خب کمک کرد نیا مثل

  !مگه من ازت خواسته بودم

 

بودم و آماده شده بودم تا  دهیحاال هزاربار لباس پوش تا

کنم و هم لباسش رو  یبرم خونش و معذرت خواه

 .شدم ینود منصرف م قهیبهش برگردونم. اما دق
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  گفتم؟یم یچرفتم بهش  یم

  کس اعتماد کنم؟ چیتونم به ه یکه نم دیببخش

 د؟ینجاتم بد دیکه مجبور شد دیببخش

هستم که  یو پست یاما من آدم عوض خوامیمعذرت م 

  ارتباط نداره؟ يبرقرار ییتوانا

 چیاما صدرا به من گفته به ه ستگانیشا يآقا شرمنده

 نشم؟ کینزد یاحد الناس

ماه دوبار تا مرز سکته  کی يتو بایاما من تقر دیببخش

 ترسم؟ یچون از رعد و برق م رمیم
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  گفتم؟ یرو بهش م نایا

  کرد؟ یسالمت عقلم شک نم به

  !محال بود نه

 دمیتمرگ یدادم و م یصدرا گوش م هیبود به توص بهتر

 !دادم یبه فاك م مویخونه و کارت بانک يتو

 

 ينشم، من تو کیکس نزد چیبهتر که به ه همون

نفر  کیدور افتاده که فقط  رهیجز هیساحلم اما ساحل 

 !ساکن داره و اونم منم
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 .گونم يرو دیچک اشکم

کنار گرشا و  نمیزد بلند شم برم بش یدلم پر پر م 

باهاش مثل اون دفعه از هنر بگم و از هنر بشنوم و 

 ستین لمیف هیکه الاللند فقط  میدوباره به توافق برس

 !هیبلکه سبک زندگ

 

  گفته بود؟ یچ صدرا

منافع خودشون  يکس اعتماد نکن، همه برا چیبه ه"

 یدر ارتباط یتو. اگر بفهمم با کس شیپ انیم

 " !عموت شیپ ایفرنیکال فرستمتیم
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  !هه

دهنمو  ينجوریهم شهیکرد! هم یم دمیتهد شهیهم

  !بشت یم

 نیکرد از شر ا یم بمیترغ شتریو ب شتریب شهیهم

  !خالص شم ینکبت یزندگ

 

  .خواستم به صدرا گوش بدم ینم گهیدفعه د نیا

  .دوستامو به خاطر صدرا از دست دادم کل

  .نشدم کیکس نزد چیه به
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 ...رفتم و آسه اومدم فقط به خاطر صدرا. و آسه

 !بسه گهید اما

  !نه گهید گرشا
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  آغوش تو دیدر تبع

 36پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

جا بلند شدم، رفتم تو آشپز خونه و آب گذاشتم  از

 .بجوشه تا نسکافه درست کنم

  .نرفته ادمیکه اون روز داده بودم  یقول 

 

دونم چرا  یشدم، نم یآماده م دیبا ادیآب به جوش ب تا

تونستم  یمثل گرشا نم یمرد خوش پوش ياما جلو

  .باشم یهپل
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جذب  نیو شلوار ج دمیپوش ینارنج ریحر زیشوم هی

  .شونه هام يرو ختمی. موهامو باز گذاشتم و ریخی

 

 !نرفت که نرفت شیدستم سمت لوازم ارا شهیهم مثل

کردم اال  یم یهم همه جا رو نقاش یهمون بچگ از

  !صورت خودمو

 

هم انداختم دستم و رفتم  مویفانتز یچوب يدستبندا

  .نییپا
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مثل من که معتاد نسکافه بود درست  یکس يبرا

 دیبا یدونستم ک یخوب م یلیکردنش سخت نبود، خ

  .داشته باشه يرینظ یکنم تا طعم ب کاریچ

 

و  کیفنجون ش هی يتو ختمیکه شد با دقت ر تموم

سر و صدا از  یتو ماگ خودم و ب ختمیمال خودمو هم ر

 .رونیزدم ب الیو
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و شلخته  دیرقص یباد م يتو شییلخت و خرما يموها

  .شده بود

بودم دو سال از عمرمو بدم اما بدونم االن داره  حاضر

 رهیخ ایبه در قیقدر عم نیکنه که ا یفکر م یبه چ

  .کشه یشده و آه م

 

  .شدم و نشستم کنارش کیسر صدا بهش نزد یب

عکس  چیدونستم حضور منو حس کرده اما ه یم

  .موند رهیخ اینشون نداد و فقط همونطور به در یالعمل
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 رهیرخش خ میحرف فنجونو گرفتم سمتش و به ن یب

  .شدم

سرد و  یلیماگو از دستم گرفت و خ ینگاه چیه یب 

  زمزمه کرد یمعمول

 

  .یمرس-

 

بودن آدما ناراحتم  یخیبه اندازه سرد و  يزیچ چیه

  .کرد ینم
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که  ییداشتم، کسا میزندگ يکه تو ییکسا تموم

دست هم کم تر بود باهام  ياز انگشتا یتعدادشون حت

  .رفتارو داشتن نیهم

 .مزاحم هیخشک، مثل  سرد،

 

  .خودم نبود اما بغض کردم دست

  .دونستم حق با اونه یم

رفتار کردم  يدونستم کار من درست نبوده و طور یم

 شیپ ییجا یب تیمیصم چیخوام ه یکه انگار نم

  ...ادیب
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 !شد ینم شیحال زایچ نیقلبم ا اما

 

 یپر از اشک شد اما نگاهمو نگرفتم. م چشمام

 یبودنمو از چشمام بخونه اما نگام نم مونیخواستم پش

  .کرد

 و پر بغض صداش کردم آروم

 

  گرشا؟-
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پلک زدن!  هینگاه،  هی یحت ایکلمه،  کی یاز حت غیدر

  .وارمی! انگار من دیچیه

  ...به من لعنت

 ...به صدرا لعنت
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   آغوش تو دیدر تبع 

 37پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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گلوم که صدامو لرزوندکرده بود  يهمون بغض تو با

 گفتم

 

شوك زده و  یلی. اون شب خخوامیمن معذرت م-

  ...بودم. من دهیترس

 

نافذ  يدفعه صورتشو برگردوند به سمتم و با چشما هی

  .شد به چشمام رهیرنگش خ یتونیو ز
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 دایپ یخودمو در حال هویکالم از دستم در رفت،  رشته

امروز  ایکنم،  یکار م یدونستم کجام، چ یکردم که نم

  !هیخیچه تار

 

  .جذاب لهیشد به اون دوتا ت رهیتنم شد چشم و خ کل

  .رفت ادمیبهش بگم  خواستمیم یهرچ

 

 زد و گفت يسرد لبخند
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 ستم،ی! من ازتون دلخور نایخانم آذرناشکال نداره -

  .ادیم شیپ یگیبالخره تو عالم همسا

 

  ا؟یگفت آذرن بهم

 يا گهیاز هر روز و ساعت د شتریلحظه ب نیتو ا چقدر

 !منزجر شدم لمیاز فام

 

بودم! کاش  انیکه براش دا ایگفت آذرن یبهم م یکس

داد و  یفحش م یحت ایکرد  یم يباهام بد رفتار

  .زد یحرفو بهم نم نیاما ا اقتمیل یب گفتیم
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 یبود که به خاطر صدرا از خودم م یآدم نیچندم نیا

  روندم؟

ماسه ها و با همون  يماگ نسکافمو گذاشتم رو 

 که معلوم بود پر از بغضه گفتم ییصدا

 

ترسم، از  یبس کن گرشا! من... من از رعد و برق م-

باهام بوده. از همون  شهیترس هم نیا یهمون بچگ

 یباهاش دست و پنجه نرم کردم. م ییهم تنها یبچگ

ماه هوا  کی يچند بار تو یکن یفکر م ؟ییتنها ؟یفهم
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بار؟ دوبار؟ ده بار؟ صد بار؟  هی شه؟یم يطور نیا

 نیمتنفرم از ا نه،یبب فمونفر ضع هیکه  نیمتنفرم از ا

باشم... اون شب... تو هم ضعفمو  یکه مزاحم کس

سرد  يجور نیا يو هم مزاحمت بودم! به جا يدید

  !یکن درکم کن یرفتار کردن سع

 

 زد و گفت پوزخند
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! نیدیم حیمن توض يرو برا نایا دیفهمم چرا دار ینم-

. بابت ایبه من ندارن خانم آذرن یکدوم ربط چیه

  .نسکافه ممنون

 

ماسه ها  يفنجونو گذاشته رو دمیخودم که اومدم د به

  .رهیو داره م

  !یسادگ نیهم به

  ...بود برام یمهم یلیکه بگم آدم خ نه

 ...فرق داشت اما
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   آغوش تو دیدر تبع 

 38_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 *..::( گــرشـــا )::..*
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ساحل رها کردم و  يتو انویکه دا يهفته از روز سه

  .برگشتم خونه گذشته بود

 

بودمش که هر از  دهیسه هفته فقط از دور د نیا يتو

زنه و  یم سیاسک ایکنه  یم یعکاس رونیب ادیم یگاه

  .رهیم

  !مونمیکه اون روز کردم پش يسگ از کار مثل
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گرفتمش تا فکر نکنه کارشو به  یم دهیاون روز ناد از

 يبرخورده بود که اون طور . واقعا بهمرمیگیم یشوخ

  .ول کرد و رفت

 

 خوردیکرد مزاحمه به هم م یکه فکر م نیاز ا حالم

  !چون واقعا نبود

هم  رمیخواستم ازش انتقام بگ یکه م یمن يبرا یحت

  .مزاحم نبود یبحران تیاون وضع ياون لحظه تو
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 یکنه ب یبرم سمتش، عقل حکم م دهیاجازه نم غرورم

  .نبره یپ میکنم تا به افکار انتقام یمحل

 

خوره ساحل  یکه سُر م ییجا نیاول شهینگاهم هم اما

  .هیخونه بغل

رسه  یکه به ذهنم م يزیچ نیاول ادیکه م ییصدا هر

  .هیخونه کنار

سمت  رمینگران م شهیکه تصادفا رد م ینیماش هر

  .نباشه يکنار يالیمراحم و نمیتا بب شهیش
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 یه یحس لعنت هیتونم،  یکنم اما نم يازش دور دیبا

عاشقش  دیبا ان،یدا شیپاشو برو پ"زنه یم خونکیس

 "بلند شو ،يریرو بگ سایانتقام گ دیبا ،یکن

 

 دمیفهم میاز تو گوش شیپ قهیاالن که چند دق مثل

  .و باز قراره رعد و برق بشه هیامشب دوباره هوا طوفان

 

جا بوده و  نیچند سال تک و تنها ا انیکه دا نیا تصور

و از ترس  رونیب ومدهیشده م یکه هوا بد م يهر بار

 .ارهیقلبمو به درد م دهیلرز یم
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اون شب  يمعصومش تو يچشما ریتصو همش

  .نگام کرد دهیکه چقدر ترس ادیادمدمی

 

 يشده بود و ابرا کیبه آسمون افتاد، هوا تار چشمم

رعد و برق که زد  نیآسمونو گرفته بودن. اول یمیضخ

  .انیسمت دا دیدلم پر کش

 

  رون؟یدوباره اومده بود ب یعنی

 د؟یلرز یبازم داشت م یعنی
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. بعد از ارمیرعد و برق فقط تونستم طاقت ب نیپنجم تا

دسته کاناپه برداشتم و  ياز رو ورمویاون بالفاصله پل

  .دمشیرفتم پوش یهمونطور که بهذسمت در م

 

 نیبه حساب ا ایدربارم فکر بد بکنه  انینبود دا مهم

  !کنار دمیبذاره که کش

  .فقط خودش مهم بود و خودش االن
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در و خواستم بازش کنم که  رهینشست رو دستگ دستم

 .زنگ ذر بلند شد يصدا

منظره رو به روم غرق  دنیدرو باز کردم و از د متعجب

 .تعجب شدم
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   آغوش تو دیدر تبع 

 39_پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 يو لبا سیخ يبود، باز دوباره با موها و لباسا انیدا

  .لرزون

 جون گفت یمن ب دنیمحض د به

 

  ...گرشا-
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  !شد یچ دمیدفعه نفهم هی

  .حلقه شد دور کمرم فیدست ظر دوتا

 هیداد به قلبم و شروع کرد به گر هیتک قایدق سرشو

  .کردن

 

بودم  ستادهیباز ا يبا دستا ریهمونطور مات و متح من

  .بدم صیرو تشخ تمیموق تونستمیو نم

 

قدر محکم بقلم کرده  نیکه ا سیجسم لرزون و خ نیا

  بود؟ انیکرد دا یم هیبود و از ته دل گر
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 شیاون شب نذاشت بغلش کنم دلدار یکه حت یانیدا

 بدم؟

  گرفت؟ یم شترمونویشدن ب یمیصم يکه جلو یانیدا

  همون دختر بود؟ نیا

 

خودم اومدم و دستامو نرم حلقه کردم دورش و  به

  .سشیخ يموها يسرمو گذاشتم رو

 

راحت تر شده بود، استرس  یلیخ المیخ گهید حاال

 .نداشتم و به جاش آرومِ اروم بودم
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  .آروم یبیجور عج هی

 

  .که تو بغلم بود درو بستم همونطور

 موهاش و گفتم يرو دمینوازش وار کش دستمو

 

... جات شتمی... من پزمی! نترس عزششششششیه-

  ...امنه... آروم باش

 

خمار از  يبرداشت و چشما نمیس ياز رو سرشو

 گفت دهیبر دهیدوخت به چشمام و بر شویگر
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  .... من باز... مز... احمتدی... یببخش-

 

ادامه حرفشو بزنه، سرشو باز چسبوندم به  نذاشتم

 و گفتم نمیس

 

کلمه  هیاز دستت!  می. هنوز عصبانیحرف نزن دا-

 یکن یازم عذرخواه ای یراجب مزاحمت حرف بزن

  .زنم یوقت باهات حرف نم چیه گهید
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  .و دستاشو دورم محکم تر کرد هیگر ریزد ز دوباره

در آغوش  دادیم یچقدر حس خوب ایخدا آخ

  .گرفتنش

آغوشم  يبود که کامل تو زهیم زهیو ر یقدر تو بغل نیا

 .جا شده بود

 

و  نیدونم چه مرگم شده بود اما با ارامش بخش تر ینم

 لحن ممکن گفتم نیمطمئن تر
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 یدونیهوم؟ م ؟یمزاحم یکن یآخه چرا فکر م وونهید-

 یدون یشدم؟ م یچه حال یستین دمید یاون روز وقت

سرت  ،یچقدر نگرانت شدم؟ اون روز هنوز تب داشت

 يچقدر جلو یدون ی. ميحال بود یرفت و ب یم جیگ

  دم خونت و حالتو نپرسم؟ امیخودمو گرفتم تا ن

هان؟ حقته  يبود گذاشته بود یچ ادداشتیاون  

  !سرت داد بکشم دختر بد

 

  .دوخت به چشمام سشویگرفت باال و نگاه خ سرشو
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زد و بارون مثل شالق خودشو  یمام قوا مهنوز با ت رعد

  .میاما ما آروم بود دیکوب یم شهیبه ش

 ...میجفتمون آروم بود هر

 

 

 

 

 

 

 

 [25.04.20 10:35] 
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   آغوش تو دیدر تبع 

 40_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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که دستامو  دیباز کرد تا احتماال بگه ببشخ لباشو

 لباش و گفتم يگذاشتم رو

 

 دنیاز شن د،ی! حرف نزن! نگو ببخشششششششیه-

  ؟يحرف از زبون تو متنفرم. آروم شد نیا

 

و دستاشو از دو تنم باز  ریخجالت سرشو انداخت ز با

  .کرد
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  .نشونه اره سر تکون داد و لباشو گاز گرفت به

 

 .و رو شد ریز دلم

 دهیند یکه تاحاال دختر خجالت نیبه خاطر ا احتماال

  .بودم

 یمواقع ینبود، حت یوقت خجالت چیهم ه سایگ یحت

خواست براش  یازم م ییشد با پرو یکه ماهانه م

  .بخرم لهیوس
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که باهاشون ارتباط داشتم هم که اصال  ییدخترا هیبق

  .بحثشونو باز نکنم بهتره

 

انداخته،  ریسرخ شده سر ز يبا گونه ها انیحاال دا اما

 یو موهاشو با خجالت م دیگز یکه لبشو م یدر حال

تر شده  یخواستن يزیداد پشت گوشش برام از هر چ

  !بود
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بزنم که  یکار دست خودم بدم و حرکت نکهیاز ا قبل

کردم سمت پله ها  تشیشونه هاشو گرفتم و هدا د،ینبا

 و گفتم

 

باال موهاتو  میبر ای! بیقدر سرخ ش نیا خوادیحاال نم-

  .خشک کن و لباس خشک بپوش

 

که به سرم زد به سمتش برگشتم و  يدفعه با فکر هی

  .شیمتر یتو چند سانت ستادمیا
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هم  کیکوچ يزایچ نیکردم، از هم یعاشقش م دیبا

  .کردم یشروع م دیبا

  

مواج چشماش و دستمو  انوسیشدم تو اق رهیخ

  .شیشونیپ يگذاشتم رو

 ییهویزد و معلوم بود از حرکت  یدو دو م چشماش

  .من هول شده

 

تر  ییخمار تر و تماشا هیبه خاطر گر شیلعنت يچشما

  .شده بود شهیاز هم
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  .کردم هرم نفسام بخوره تو صورتش یسع

 

 شیشونیکه گذشت با لبخند دستمو از رو پ کمی

  .برداشتم و رفتم عقب

 . گفتمرونیکه نفس حبس شدش رو لرزون داد ب دمید

 

از خونه  ی. کيدفعه تب نکرد نینه خدا رو شکر ا-

  ؟یبارون ریوقته ز یلیخ رون؟یب يزد
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که ولومش  ییبه نشونه نه تکون داد و با صدا سرشو

 تر گفت نییاومده بود پا

 

 ...رونیرعد و برق از خونه زدم ب نی... اولنینه، با اول-

 

 کردم و گفتم تشیبه سمت پله ها هدا دوباره

 

جور وقتا تنها تو  نیبه بعد ا نی! از ايکرد یکار خوب-

بهم زنگ بزن تا خودمو  ایمن  شیپ ایخونه نمون، ب

  برسونم. باش؟
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   آغوش تو دیدر تبع 

 41_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 خودم گفت مثل
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  !باش-

 

 .زدم و در اتاقم رو باز کردم لبخند

  .سر کمدمآروم هولش دادم تو و رفتم  

بلند بود رو با  بایکه تقر دیکاله دار سف يهود هی

 پرت کردم سمتش و گفتم طنتیش
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! فکر نکن یبهم برگردون دیرو هم با رهنمیپ یکیاون -

...! من پشت درم، ایدودرش کن یتون یم ستیحواسم ن

  ...تو امیکارت تموم شد بهم بگو ب

 

بار از لحظه  نیاول يهوا گرفت و برا يرو تو يهود

 اومدنش لبخند نشست رو لباش و گفت

 

 !خان سیبرات خس ارمشیم-

 

  .دادم بهش هیلبخند درو بستم و تک با
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دختر  یعوض هیتونستم به عنوان  یلحظات نم نیا تو

  !نمشیدزد بب

 

دختر  هیقانع کردم که اون االن  يطور نیا خودمو

بشه پس  ضیو ممکنه مر سهیو خ دهیتنهاست که ترس

  .که طوفان تموم بشه یبهش پناه دادم تا وقت

 

فکر کنم که  یخواستم حت یعنوان نم چیه به

  .احساساتمو قلقلک داده

  !ممکن بود محال
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خواستم  یکه م یازش متنفر بودم، من عاشق کس من

  .شدم یبکشمش نم

 

بود و فرستاده  دهیکه اون خواهرمو دزد نیاز ا يجدا

 خایبود واسه ش

  ...باند قاچاق دختر بود هیکه سر دسته  نیاز ا يجدا 

 

مورد  ياون اصال از اون دسته دخترا نایاز همه ا يجدا

  .عالقه من نبود

  !خواستم ینم یوقت مو بور و چشم رنگ چیه
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 یم یپر کالغ يبا موها یدختر لوند شرق هی دلم

قلبمو به تپش  اهشیو س ییآهو يخواست که با چشما

  .بندازه

دوست داشتم قد بلند باشه و موهاشو تا کمرش  تازه

  !بلند کنه

 

دختر  يمن برا ينقطه مقابل استانداردا قایدق انیدا

  .مورد عالقم بود
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  گرشا؟-

 

 اهامیخل شده بودم که داشتم با دختر رو حتما

  .کردم یم سشیمقا

 

خوب  یلیدزد بود که خ هیو  یقاتل روان هیفقط  اون

  .ارهیمظلوما رو در ب يکنه و ادا يتونست رول باز یم

 

  .کارش تموم شده بود حتما



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .به نشونه نه تکون دادم و رفتم تو سرمو

 

 يبود، احتماال به خاطر چندبار دهیچشماش ترس بازم

شده  يطور نیبودم رعد و برق زد ا رونیب یکه وقت

  .بود

 

  .زد يشد و فانتز وونهیقلبم د دوباره

که  نیکردنش به من و ا هیخودم اعتراف کردم تک شیپ

و  نیریش یلیداشت برام خ تیکنارم حس امن

  .دلچسبه
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 [27.04.20 10:24] 

 

. 
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   آغوش تو دیدر تبع 

 42_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

زانوهاش بلند بود،  يکه بهش داده بودم تا رو یلباس

 .شده بود مهیمانگا و ان يایمثل نقاش

 

لبام و نگاهمو  يرو نهیباعث شد لبخند بش نیهم 

و به قصد سوء بهش  میزیبدزدم مبادا فکر کنه ادم ه

  .شدم کینزد

 

 عقب و بهش گفتم دمیدراورو کش یصندل

 

 جا نیا نیبش ایب-
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  .یصندل ياطاعت کرد و نشست رو یحرف چیه یب

  .موهاش يزدم به برق و گرفتم رو سشوارو

 

 سایگ يموها ادیمنو  شونیادیو صاف بودن ز یلخت

  .نداختیم

دوست داشت من موهاشو  ومدیاز حموم م یوقت اونم

  .بخشکونم و ببندم

 

  .مو ببافم يگرفته بودم چجور ادی یحت سایخاطر گ به
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  .گلومو گرفت بغض

دام  يکردم اما تو یاحساس م نهیرو از آ رشیخ نگاه

  .وفتادمیچشماش ن

 

موهاشو و با حرکت  يال به ال دمیکش یم دستمو

  .کردم یسشوار خشکشون م

  .جا بود نیا سایگ انیدا يبه جا کاش

 

گفت امل  یکرد... بهم م یم يبود... باهام بد رفتار قهر

  !.... اما بودچوندمیپ یو م



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

و  دهیکه موهاش کامل خشک نیاز ا نانیاز اطم بعد

عادت خوره سشوارو گذاشم کنار و به  یسرما نم گهید

 .بافتن ییشروع کردم موهاشو دوتا سایگ يموها

 

کرد، فقط با نگاه  ینم یکرده بود و اعتراض سکوت

  .کرد یم میهمراه نهیآ ياز تو رشیخ

 

 سکوت نباشه گفتم نمونیکه ب نیا يبرا
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  ؟یشیم ينطوریموقع رعد و برق ا شهیهم-

 

من از  یدون ینشده. م يوقت برام عاد چیاره! ه-

جام. هر دفعه که بارون اومده و  نیا یدوازده سالگ

 .دمیرعد و برق شده به شدت ترس

 يکنم تو یامشب... فکر م نیمثل اون شب... مثل هم 

من  ذارهیکه رعد و برق نم ادیم ییصداها هیخونه 

  .بشنوم

هم  گهید ياز کسا ریخونه به غ يتو کنمیم حس

زنم  یکه توهم م شهیم يانقدر ترسم قو یهستن، حت
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اطراف  ییها هیسا ای شنومیپا م يوقتا صدا یو گاه

  .نمیب یخودم م

 

  .گفت یرو م نایداشت ا یوقت دیلرز یم صداش

 و باز ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 

 امیم نیبه خاطر هم رمیمیخونه م يکنم تو یحس م-

گوشام  يبارون و دستامو انقدر رو ریز نمیشی. مرونیب

  .تا زمان بگذره و تموم بشه دمیفشار م
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که تنهام بعد از چند  نیو به خاطر ا رمیاز حال م اکثراً

  ...امیساعت همون جا دوباره به هوش م

  ...من جهنمه گرشا یزندگ
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   آغوش تو دیدر تبع 

 43_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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  .ختیهم منو هم خودشو بهم ر یحرفاش حساب با

  چطور ممکن بود؟ اخه

  ؟یخانوادش چ پس

 

گونه هاش و  يشده بودن رو يجار دوبارهراشکاش

  .دیلرز یم زیر زیتنش ر

 

  .جلوش ستادمیموهاشو تموم کردم و رفتم ا بافتن
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 محکم گرفتم و گفتم فشویظر يشدم و شونه ها خم

 

... باشه؟ ینگران باش ستی. الزم ننجامیمن ا گهید-

و  ياز حال بر ستی. الزم نیبترس ستیالزم ن گهید

...! با ذارمی. من نميایجون دوباره به هوش ب مهیبعد ن

. میکن یمشاور، باهم به ترست غلبه م شیپ میریهم. م

  کنم خب؟ یمن کمکت م

 

  .سر تکون داد و نگاهم کرد مظلوم

 بلندش رو زدم پشت گوشش و گفتم يها يچتر
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. یزنه اما تو آروم یهنوزم داره رعد و برق م نگاه کن،-

 یکنارت م یبه ترسهات غلبه کن یمثل االن تا وقت

  .مونم

 

 پر شد و گفت چشماش

 

 ؟یگیراست م-

 

  دختر خوب؟ هیدوروغم چ-
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 نگام کرد و گفت قدردان

 

  ...ممنون گرشا-

 

 تکون دادم و گفتم سر

 

نداره. تو خونه من  دهیجا نشتن فا نیا میبلند شو بر-

  .شینیحتما بب دیهست که با ییجا هی
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 نگام کرد و گفت یسوال

 

  کجا؟-

 

 زدم و گفتم چشمک

 

  .برمت ینم يبد يسکرته! نترس جا-

 

که از دو  ییموها يرو دیجا بلند شد و دستاشو کش از

 .شونش يطرف بافته بودم و انداخته بودم رو
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 و گفت دیتلخ خند 

 

  ...ایمعلومه تجربه دار !یچقدر خوب بافت-

 

  نشونه بود نه؟ هیخودش  نیکرد؟ ا یم يحسود

شدم  يقدر موهاشو بافتم تا حرفه ا نیکه ا يدختر به

  .کردیم يحسود

  گفتم ییاستفاده کردم و با لبخند پر معنا تیموقع از

 

  !چه جورشم-
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  .رونیگرفتم و از اتاق بردم ب دستشو

کارگاه من خوشش  دنیاز د دیواقعا اهل هنر بود با اگر

  .ومدیم
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   آغوش تو دیدر تبع 

 44_پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 .کردم سمت اتاق ته راهرو شییراهنما

که از  امیاون جا بود و همه عکسا و نقاش کارگاهم

  .واریتهران آورده بودم توش زده بودم به د

 

که خودشم روش کار کرده بود رو هم تموم  ییتابلو

  .بود واریکرده بودم و حاال قاب شده و قشنگ به د
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 باز کردم، برقارو هم زدم و گفتم درو

 

  .بانو انیداخل دا دییبفرما-

 

جا تو چهارچوب در چشماش از تعجب چهارتا  همون

 دهنش و گفت يشد. دستشو گرفت جلو

 

  رو...؟ نایگاد...! گرشا ا يما-
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و رفت تو. من به  دیحرفشو نگفت. با ذوق خند ادامه

به کاراش  حیدادم و با لبخند مل هیچهارچوب در تک

  .کردمینگاه م

 

 یزد و صداش گوشمو کر م یم دیشد یلیو برق خ رعد

رو  ایو سر خوش تک تک نقاش الیخ یب انیکرد اما دا

  .کرد یکرد، لمس م ینگاه م

 يشد تا نما یازشون دور م ک،ینزد کِیرفت نزد یم

  .کرد یم فیو با ذوق از تابلو ها تعر نهیدورشونو بب
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که بهش دادم  یوجدان گرفته بودم به خاطر قول عذاب

  .قولم حساب کرده بود يو اون انگار واقعا رو

 

 بمونم ششیپ شهیهرگز قرار نبود تا هم من

رو لو  سایگ يعاشقم شد و جا نکهیقرار بود به محض ا 

 شد یکه م یید و به گناهاش اعتراف کرد تا جادا

  .تا دم مرگ شکنجش کنم 

 

و  زهیم زهیاندام ر ينشست از پشت سر رو نگاهم

 دشیاز حد سف شیپوست ب
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 شییطال يموها 

 یکه تابلو ها رو لمس م فشیکوچولو و ظر يدستا

  .کرد

  تونستم؟ یم

 

  اومدم؟ یاز پس شکنجه دادنش بر م واقعا

  ؟یپس کشتنش چ از

 

معصومش رو  یآب يبود تا چند روز کابوس چشما قرار

کنه و گشاد و گشاد تر  یکه با ترس نگام م نمیبب
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خاموش  شهیهم يفروغ و برا یب تایکه نها نیتا ا شهیم

 بشه؟

 

 انیاون همه ظرافت بستم. دا يبا درد رو چشمامو

  .مهره مار داشت مطمئن بودم

 

بود که  یلمیترس از رعد و برقشم ف نیمطمئنم ا یحت

 یاالن نم ن؟یکرد وگر نه بب یم يمن باز يجلو

  ...ترسه
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  خنده، مدله؟ یچه ناز م ه؟یدختره ک نیگرشا ا-

 

که بهش  یباز کردم و نگاهمو دوختم به عکس چشمامو

  .کردیاشاره م

 

بود که موهاشو فر  سایعکس چهل در هفتاد از گ هی

 ونیکاله بزرگ دخترونه پاپ هیماهه کرده بود و  شیش

سرش، چشماشو  يگذاشته بود رو یدار به رنگ آب

  .دیخندیبسته بود از ته دل م
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 زدم و گفتم یدردناک لبخند

 

 !مهیهمه زندگ-

 

 

 

 

 

 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 [30.04.20 09:52] 

 

. 
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

گفت و رفت  یزد و آهان کوتاه يلبخند سرد انیدا

  .يسر عکس بعد

 

از ته  يهاکنم، حاال که به خنده یکه بهش فکر م حاال

 یکنم و به خودم م یعکس نگاه م يتو سایدل گ
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 هیدختر نیقشنگ هم يخنده ها نیقبولونم که قاتل ا

  ...ستادهیکه رو به روم ا

 !ادیسخت نم ادیدادنش و کشتنش به نظرم ز شکنجه

 

تو سوءتفاهم بمونه و فکر  ذاشتمیم دیمتش،نباس رفتم

 ایکه تو عکسه همسرم، دوست دخترم  یکس نیکنه ا

  !عشقمه

 و گفتم ستادمیبهش ا دهیچسب بایسرش و تقر پشت

 

  .گمیخوشگله؟ دختره رو م-
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 تکون داد و گفت سرشو

 

که خنده  ییخنده، من به آدما ی. قشنگ میلیخ-

  .کردم یم يحسود شهیقشنگ دارن هم

 

 دوختم به عکس و گفتم نگاهمو

 

  نه؟ میهیشب یلی. خواهرمه... بهم خساستیاسمش گ-
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 تعجب برگشت به سمتم و گفت با

 

اما حاال  دیبه هم نبود هی! خواهرت؟ اصال شبيوااااااااااا-

و  ینیکنم حالت ب یکنم نگاه م یکه با دقت نگاه م

 !...به همه هی... ام... لباتون شبزهیچ ینی... کمیلباتون 

 

کرد  یبه لبام نگاه م رهیخ یدست پاچه شدنش وقت به

  .لبخند زدم

نگاهشو از لبام برداره. دست آخر چشماشو  تونستینم

 و گفت سایبست و برگشت سمت عکس گ
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 سای... گسایاصال. گ دیستیهم ن هیلحاظ شب هیاما از بق-

 یعسل يچشما ه،یشرق یلیخ سایاسمش؟ گ گهیبود د

چشمات سبزه،  ،يفر. اما تو نه! تو بور يو موها ییآهو

 !...یزَك افرون ی. شبهیتونینه سبز نه ز

 

به لبام رو  رشیشده بود و داشت نگاه خ دستپاچه

  .کرد یم هیتوج

  !شده بود یجذاب و خواستن یلیخ

  ...لعنت
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که  ياز کنار شونش بردم کنار سرش و جور سرمو

 نفسام بخوره به پوستش گفتم

 

 یکه لبخند قشنگ دارن حسادت م ییچرا به کسا اما-

  ؟یکن

 

دهنشو قورت داد و پوستش چند درجه سرخ شد.  آب

  .عقب تا مثال بگم حواسم نبوده دمیزود خودمو کش

 گفت نییولومش اومده بود پا کمیکه  ییصدا با
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 .ندارم یمن لبخند قشنگ-

 

 زیگردوندم سمت خودم و دستمو گذاشتم ر برش

  .شدم به لباش رهیگرفتم باال و خچونش، سرشو 

 

بود، عرض لباش به شکل  يقلوه ا یکوچولو ول لباش

بدون  یو براق حت یاز طولش بود. صورت شتریب یجالب

  .رژلب

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

بار هم که  هی یداشت و دوست داشتم حت یقشنگ فرم

  .شده ببوسمشون

 

مثل  فشیو رد دیسف يدندونا دیخند یم یوقت

  .دنیدرخش یم دیمروار

  .نداره ییبایگفت لبخند ز یو پرت بود که م چرت

 

دونستم  یکه به لباش زل زده بودم و م همونطور

 دست پاچش کرده نرم و آروم گفتم یحساب
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 ییلبخندا نیتر بای! لبخندت جزء زیکن یاشتباه م-

  .دمیهست که تاحاال د

 

 زیاخم ر هیعقب،  دیشد که دوباره کش یدونم چ ینم

 کرد و برگشت سمت تابلو ها و گفت

 

 ییبایباشه منتها من از لحاظ ز یگیکه تو م ینیا دیشا-

 ...نگفتم

ندارم چون لبخند  ییبایمن لبهند ز ياز لحاظ معنو 

. به خاطر نمیب یزدن رو، شاد بودن رو حق خودم نم
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عذاب وجدان و حس نحس  یکه ب ییکه به کسا نهیهم

  .کنم یخندن حسادت م یبودن م

گرشا... اما من چون لبخندو حق  هیچ انشیجر نپرس

  .ندارم يا ییبایپس ز نمیب یخودم نم
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  !از تعجب گرد شد چشمام

کهذلبخند زدن رو  یچ یعنیدختر افسرده بود؟  نیا

  ؟یعذاب وجدان چ د؟ید یحق خودش نم

  ...نکنه
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 خایش يفرسته برا یدخترارو م ندکهیبه خاطر ا نکنه

  عذاب وجدان داره؟

 

و چند  پاشهیچند نفرو از هم م یزندگ دونهیم ینی

کنه و عذاب وجدان هم داره و باز به  ینفرو داغدار م

  ده؟یکارش ادامه م

 

و زدم و خدا رو شکر کردم که پشتش به منه  پوزخند

  .زنم یدارم پوزخند م نهیب ینم

 کنم گفتم چشیکه سوال پ نیذایبرا
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و شاد بودن حق  دنی. خندهیمنطق ریغ یلیخ نیا-

 ...همست

 نی. اون شب هم بیشیافسرده م يبه نظرم دار 

 يخوایکه م يکرد یم يپشت سر هم تکرار وناتیهز

 .يریبم

 هیجان. برات از  انینگران کنندست دا تیوضع 

  .رمیگ یروانشناس خوب نوبت م
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 ينگاهم کرد. چشما نیبه سمتم و غمگ برگشت

 یرو که اشک توش موج بر م شیانوسیدرشت و اق

  .سرگردونم يداشت دوخت به چشما

 

  ...هاش لهیبودن ت نیغمگ

  ...قلبم يرفت تو یکه انگار خار بزرگ نیغمگ يجور

 يبودم و نشوند رو دهیکه تاحاال د يخنده ا نیتر تلخ

 لباش و گفت
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منو  ی... کثافت زندگامیباز وونهیمن و د الِیخیب-

 .بهتره یکم تر هم بزن یهرچ

 

 ياز اون نگاهش... من تا چند ساعت اون گرشا بعد

  .شدم یسابق نم

عالمه  هیدلم باهاش  يو تو سایشدم به عکس گ رهیخ

  .حرف زدم

  .ازش گله کردم یو دل کردم و کل درد
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....دلم داره سایگ یانداخت یتیکن منو تو چه وضع نگا

کنم،  یسوزه... به دشمنت ترحم م یواسه دشمنت م

  ..لرزه ینگاه غمناك دشمنت م يدلم برا

 

  ...سایرسمش نبود گ نیا

 ...یذاشتیپر از رمز و راز تنها م يایدن نیمنو با ا دینبا

 

 دنیواسه د گعید د،یکش یپشت سر هم آه م انیدا

  .عکسا و تابلو ها شور و شوق قبلو نداشت
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داره آزارش  زیافتاده و اون چ يزیچ ادیبود  معلوم

  ...دهیم

 

باشه  دهیاومده باشه و فهم ادشیرو  سایگ افهیق دیشا

  !یفرستاده دب ایکه من برادر همون دخترم که تازگ

 ...نه محالِ ممکنه اما

 

تا دخترا رو نگاه کنه،  رونیب ومدهیاز خونش ن انیدا

  .خارج برنیو م کننیاونارو فقط جمع م
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همشونو نگاه کنه و به خاطر  یکی یکیکه  نیا وقت

  .بسپاره رو نداره

 

 تشیکه چهره و شخص انیمثل دا یضمن کس در

 دهیخودش رو لو نم هایسادگ نیسِکرِته به هم
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@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

درشت و  يو شکننده با چشما فیجسم ظر نیا ان،یدا

 نیبود بزرگ ترکرد شده یماك اوت م یکه آدم یآب

  .میمجهول زندگ

 

کنه و از  یهمه سال تنها زندگ نینفر ا هی شهیم مگه

  .رد و برق بترسه
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 فرستهیکه دخترا رو م یکس ،یقاچاقچ هی شهیم مگه

رو حق  دنیسوزه خند یو دلش براشون نم خایش يبرا

  خودش ندونه؟

 

 گفتم نیشدم واسه هم یم وونهید داشتم

 

 يایکنه. م ینسکافه درست کنم حالتو خوب م رمیم-

  ؟یجا بمون نیبازم ا يخوا یم ای
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  گربه شرك نگام کرد و گفت مثل

 

 اشونویلیاتاق؟ خ نیا امیب يذاری. بازم مامینه م-

  .دمیند

 

 زدم و گفتم لبخند

 

 نی. امیدر کن یخستگ کمی میبر ای. بارمتیاره بازم م-

  .حاال حاال ها تموم شه ستیطوفان قرارذن
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از پنجره  رونیترس به رعد و برق و شالق بارون ب با

  .نگاه کرد و جلو تر از من راه افتاد

 

عقب تا  دمیآشپزخونه رو براش کش يایاز صندل یکی

  !نهیبش

  .کردم یم یواسه دشمن خواهرم خوش خدمت هه

 زد و گفت لبخند
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 کاریچ دیبا يدونم اگر تو نبود یازت ممنونم گرشا. نم-

تر  یهستن، عال یعال یلیخ اتینقاش یکردم. راست یم

  ؟ي! هنر خونديکه گرفته بود ییاز اون عکسا

 

 ایکرد که بفهمه مشکوکم  یم ممیج نی! داشت سهه

ذهنم آماده کرده بودم  ينه؟ جمله هارو از قبل تو

  گفتم لکسیر نیواسه هم

 

خوندم. دانشگاه تهران  کیهنرستان گراف ياره تو-

گرفتم. ارشد  سانسشویقبول شدم و ل یعکاس یعکاس
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و گذاشتم در  واریهم قاب کردم زدم به د مویعکاس

  !کوزه

 

 گرد شد و گفت چشماش

 

  ر کوزه؟چرا د ه؟یکه عال نیا يوا-

 

دردم نخورد  چیدارم. به ه نیچون االن نماشگاه ماش-

  !اون همه مدرك

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 يتو یتونست ی... میهمه کار در رابطه با عکاس نیا-

  ...یبزن هیآتل ای ،یروزنامه مشغول کار بش هی

 

 دوتا ماگ و گفتم يتو ختمیرو با دقت ر نسکافه

 

 هی. آتلومدیو مستند خوشم نم يخبر یاز عکاس-

عکس خوشم  تیداشتن هم دوست ندارم چون از اد

 ادینم
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   آغوش تو دیدر تبع 

 48_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

  ؟يخوند یعکاس یچ يپس برا-
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چون عالقه داشتم. فقط چندتا از عکسامو فرستادم -

بود که  يکار نیبزرگ تر نی. اکینشنال جئوگراف يبرا

  .کردم میلیمدرك تحص يدر راستا

 

و خودم رو به  زیم يرو گذاشتم جلوش رو نسکافه

  .روش نشستم

و چشماشو  شینیب ریظرافت ماگو برداشت و گرفت ز با

 !با لذت بست

  .دهیکه بعد از سالها به معشوقش رس یمثل کس 
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 رهیاما هم چنان بهش خ شهیدونستم موذب م یم

  .موندم

من سرخ شده بود و دست و پاشو گم  رهینگاه خ ریز

  .کرده بود

 

 .زیم يقلپ از نسکافه خورد و ماگو باز گذاشت رو هی

 کشیبهش نزد اطیدستمو بردم جلو و نرم و با احت 

  .کردم

  .کنم یم کاریخورده بود که دارم چ جا
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لبش مونده بود رو  يکه باال يو آروم کف نسکافه ا نرم

  .پاك کردم و لبخند زدم

 

بود.  فیپوست صورتش مثل بچه ها نرم و لط یلعنت

  ست؟یهمه ظرافت سختش ن نیا

 

  .مینزد یکدوم حرف چیتا آخر نسکافمون ه گهید

 یشم فکر م کیکردم بهش نزد یم یسع شتریب اگر

  .داد یو اعتمادش بهم رو از دست م میکرد آدم دله ا

  .بود یامشب کاف يبرا
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 نسکافش تموم شه و بعد گفتم سادمیوا

 

  ؟یترس ینم گهید ه؟یاوک زیهمه چ -

 

 حواس گفت یکه نگام کنه ب نیا بدون

 

  !با تو نه-
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شد از حرفش. از سرخ شدنش معلوم  يجور هیقلبم  ته

 یبود خودشم حواسش نبوده که چه جمله قشنگ

 .گفته

 لبام که باعث شد هول شه و بگه ينشست رو لبخند

 

  .ترسم. ممنون ینم به لطف تو -

 

 زحمت يانداختمت تو دیببخش

 

 کردم و گفتم اخم
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 م؟یبخواب میجمله رو! بر نیا يباز که تکرار کرد-

  .شبه میساعت دو و ن

 

  .به نشونه باشه تکون داد و از جاش بلند شد سرشو

 اتاق و درو پشت سرمون بستم و گفتم يتو میرفت

 

فقط بلند صدام  یخواست يزی. چمیاتاق بغل يمن تو-

  کن باشه؟
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 گفت يوحشت زده شد و زود چهرش

 

  ...جا... توروخدا نینه نرو گرشا...! بمون هم-

 

نگاهش کردم و سرمو به نشونه باشه تکون دادم.  مردد

 نیزمیرفتم سمت تخت و بالشمو برداشتم گذاشتم رو 

 که گفت

 

  !باال ایب ؟یکن یم کاریچ-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

ذاشت  ینم ینگاهش کردم. نه به اون که حت متعجب

 خوادیآروم کردنش بغلش کنم نه به حاال که م يبرا

  .تخت بخوابه هی يباهام تو

 و گفت نییسرشو امداخت پا دیکه د نگاهمو

 

 رمیگ یگرشا. عذاب وجدان م یش تینمس خوام اذ-

تو اون ور  ایبره. ب ی. اصال خوابم نمیبخواب نییاگر پا

  ورش. خب؟ نیتخت بخواب من ا

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 دونمیچم ای ؟یشیندارم. تو ناراحت نم یمن مشکل-

  ؟یموذب بش
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. 

 

 

 

 

  آغوش تو دیدر تبع

 49_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

 التماس نگام کرد و گفت با

 

  نه فقط نرو خب؟-

 

که جاهامون عوض شده بود! قرار بود من  نیا مثل

  !کنه منو یاغواش کنم نه اون سع

 تکون دادم و گفتم سر

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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  .راحت بخواب الی. با خرمیباشه نم-

 

  .سیتو سرو رفتم

 یزدم، هم التهاب درونم کم م یهم مسواك م دیبا

  .افکارمو ساکت يکردم و هم غوغا

  !دونستم یمرگم شده بود نم چه

 

تخت من بخوابه و  يکه امشب قراره رو نیتصور ا از

و سرما نخورده و تب نداره و کامالً سالمه  ستین ضیمر

  .تنم داغ شده بود



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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  !بگذرونه ریبه خ شویبق خدا

 

زدم و صورتمو با صابون شستم و خالصه هر  مسواك

بمونم و  سیسرو يتو شتریکردم تا ب يغلط اضافه ا

  !لفتش بدم

 

باهاش رو به رو بشم رو که  نیا يدونم چرا رو ینم

  !نداشتم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

انگار من دختر بودم و اون پسر! من محجوب تر  هه

  !بودم انگار

 نیبود که حاال براش ا دهیپسر خواب هیتو تخت  چندبار

  ه؟یقدر عاد

  اره؟یجور کرده بود تا بتونه سر از کار من درب بهونه

 

شب  خوادیو م رمیازش انتقام بگ خوامیم دهیفهم نکنه

  سر و صدا کارمو تموم کنه؟ یخوابم ب یوقت

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

و به صورت خودم که  ییدادم به روشو هیتک دستامو

  .شدم رهیخ دیچک یآب ازش م

 

  !گرشا یبتون دیبا

 .يریرو بگ سایتا انتقام گ یزنده بمون دیبا

چالشه تا خودتو محک  هیبرات  رونهیکه اون ب یآدم  

  .یبزن

  ؟يبد هیرو به خواهرت ترج بهیغر هی مبادا

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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سر تکون دادم و بالخره  نهیآ يعکس خودم تو يبرا

  .رونیرفتم ب

 هیهزار ال ریقسمت تخت ز نیتر ییانتها يتو انیدا

  .کرده بود میپتو خودشو قا

  !هه

 

نشه  داریکه ب يبرقارو خاموش کردم و آروم طور تموم

  .پتو ریز دمیخز

دو هزار بود و خواب از چشمام  يقلبم رو ضربان

 .يفرار



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .قرار بودم یتاب و ب یب 

 یزد و کل اتاق روشن م یاز چند رعد و برق م هر

  .شد

  !پر بود یلیآسمونم امشب دلش خ انگار

 

  .بخوابم ایزود نیخواستم به ا ینم

طبق تصوراتم  نمییخواستم ب یمسخره ست اما م کمی

  !نه ایخوابم منو بکشه  یخواد وقت یم انیدا

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 چیه ایچاقو  ایاسلحه  چیکه ه نیچند به خاطر ا هر

  .شد ینداشت کارش سخت م یخطر ناک زیچ

 

تو خواب هفت  چارهینه ب دمیکه گذشت د کمی

کردك خودمم  یپادشاهه و نفساش منظم شده و سع

  .بخوابم

 

 میشگیهم و طبق عادت هم يگذاشتم رو چشمامو

  .سرم ریسمت راست و دستمو گذاشتم ز دمیغلت

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 یدفعه تخت تکون هیده بود که کم چشمام گرم ش کم

  !حلقه شد دور کمرم یدست هیخورد و 

  !حد ممکن باز شد نیتا آخر چشمام
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  آغوش تو دیدر تبع 

 50_پارت#

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

اون  يو برق باعث شد همه جا روشن بشه و تو رعد

صورت آروم و غرق خواب  يا هیچند ثان ییروشنا

 .دمیصورت خودم د يمتر یلیچند م يتو انویدا

 

پوست  ينشست رو یمنظم و غرق خوابش م ينفسا

  .صورتم و دستاش محکم حلقه شده بود دورم

  !یلعنت



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .از تحملم خارج بود گهید نیا

 

منم دستمو آروم حلقه کردم  یخودم نبود وقت دست

  .دورش و کامل تو آغوشم جاش دادم

 

که موهاشو نوازش کنم هم دست خودم  نیا یحت

  !نبود

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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صورتش، مژه  یبه پوست مهتاب یکیتار يکه تو نیا

 رهیبازش خ مهیو ن یلعنت يبلند و برگشتش و لبا يها

  !بشم هم دست خودم نبود

 

 يبا وسوسه لمس اون لبا هیخودم نبود هر ثان دست

  !بشم وونهیخودم بجنگم و د يباز با لبا مهین

 

 !انیبهت دا لعنت

از قبل تو سرم  یخاک هیتا  یبد خواب یگفت یم دیبا 

  !ختمیر یم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 ریازم سر زد تقص ییاگه کار خطا دمت،یاگه بوس حاال

  !خودته

 

  !رو گذروندم يا یکه تا صبح چه اوقات سَگ بماند

  .دمیصبح هزار با خودم جنگ دهیکه تا خود سپ بماند

 

بار خودمو قانع کردم ببوسمش و آخرش به خودم  هزار

  .دمیتشر رفتم و عقب کش

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

غلط اضافه بکنم اما  هیبار دستم هرز رفت تا  هزار

 .عقب دمینتونستم و کش

 

  .کلمه یواقع يکه سگ خواب شدم به معنا خالصه

آفتاب طلوع کرده بود که چشمامو بستم تا  گهید 

خفه و  نیا هساعتم که شده بخوابم که ب کیحداقل 

  .به خودم اومدم انیآروم دا

 

باز نکردم و گذاشتم فکر کنه که خوابم. آروم  چشمامو

 با خودش گفت



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

! يگند زد انیدا ي! گند زدییییییییامام هشتم! وا ای-

  تو چشاش نگاه کنم؟ ي... حاال چجوريوا يوا يوا

 

لبام که جلوشو گرفتم. دوباره  يرو نهیاومد بش لبخند

 خودش غر غر کرد شیآروم پ

 

 دهی! احتماال غرق خواب بوده و نفهمانیآروم باش دا-

حاال چه  ایخدا يبهش! وا يدیچسب شیریتو مثل س

  بکنم؟ یغلط



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

دستاشو کم کم از دورم باز کنه که اخم کردم  خواست

 و محکم به خودم چسبوندمش و گفتم

 

بخواب توروخدا وول نخور! تا خود صبح خواب  ریبگ-

  !ومدهینبه چشمام 

 

 و گفت دیکش يخفه ا غیج

 

  ن؟یداریشما ب ستگانیشا يآقا يوا-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 دو رگه گفتم يعالم خواب با همون صدا تو

 

  !و کوفت ستگانیشا يآقا-

 

 کرد و گفت ینچ

 

  .يجور نیعه گرشا! بذار برم زشته ا-

 

 به خودم چسبوندمش و گفتم شتریب



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

قرار بوده لمس کنم و  یهر چ شبیبخواب! از د ریبگ-

  !دمید نمیبب
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   آغوش تو دیدر تبع 

 51_پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 و گفت نمیس يآروم و کم جونش نشست رو مشت

 

  .گرشــا بذار برم ي! واایح ی! بنییییه-

 

 يچشما يشدم تو رهیباز کردم و خمار خ چشمامو

 و مست خواب گفتم شیآب



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

جان، بذار منم کپه مرگمو بذارم  انیبخواب دا ریبگ-

  هوم؟

 

 کرد و آروم گفت بغض

 

 ی! همش تو خواب قلت مینذاشتم بخواب دیببخش-

  .زنم

 

 و گفتم نمیس يبستم و سرشو گذاشتم رو چشمامو



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

تکون نخور بذار  یجبران کن يخوای! مشششششیه-

 !دختر گلم نیبکپم. آفر کمیمن 

 

انگار  ینه! تو طول اون شب کوفت ایقبول کرد  دمینفهم

  .خوابم برد دهینکش هیکوه کنده بودم که به ثان

 یقبل از ب هینه اما چند ثان ایدونم توهم بود  ینم

موهام  ينشست تو یدست هیکامل حس کردم  یهوش

  ...و

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

*** 

 

 یو همونطور که سرمو م دمیکش یبزرگ ازهیخم

  .نییخاروندم از پله ها رفتم پا

 

  .ومدیاز آشپزخونه م فیتق تق خف يصدا

بود و رعد و  یهوا طوفان شبیافتاد که د ادمیآن  هی

  .اومده بود خونه من انیزد و دا یبرق م

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

اومد بغلش کردم و گفتم جم نخوره تا من  ادمی

  !بخوابم

  .قبل از خواب میشگیهم يخمار نیبه من و ا لعنت

دارم که صبح  يزیچ يکنه من بهش نظر یفکر م حاال

  .اون داستانو راه انداختم

 

رفتار کنم که فکر نکنه من به  يبلد بودم چطور اما

  .باهاش پسرخاله شدم شبید يانایخاطر جر

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

رو زمزمه کردن و در  یآهنگ هیشب شروع کردم  ریز

  .اشپزخونه يهمون حالت رفتم تو

 

بسته بود و داشت با قاشق طعم  یمشک شبندیپ هی

  .دیچش یرو که درست کرده بود م يزیچ

 

  !گلوش دیو پر دیکش ینیآن ه هیسالم دادم که  بلند

  .یشده بود اساس هول

 گرفتم باال و گفتم میبه حالت تسل دستامو

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .منم بابا منم! نترس-

 

 دیسف بیس هی خچال،یازش گرفتم و رفتم سر  نگاه

زدم  یبهش م يبرداشتم و همونطور که گاز گنده ا

 گفتم

 

  ؟يندار یچیه جه؟یگلودرد، تب، سرفه، سرگ ؟یخوب-

 

رو شروع کرد تو  چارهیب شبندیشد و پ دیو سف سرخ

 دستاش چلوندن. و گفت



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  .نه به لطف تو-

 

 گفتم تیاهم یانداختم باال و ب يا شونه

 

 .نکردم که ينه بابا کار-

 

سالن  يرفتم تو یمعمول یلیکردم بهش و خبعد پشت  

حالش چطوره و اوضاع  نمیزنگ به کارن زدم بب هیو 

  .از چه قراره شگاهینما



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

گذشته بود  ریتق تق بلند شد، به خ يصدا دوباره

توجه نشون ندادن  نیرفتار کردن من و ا یانگار. معمول

و پسر خاله  میشد فکر کنه من آدم با جنبه ا یباعث م

  .نشدم

خواست که زود تر باهاش  یتک تک سلوالم م اگرچه

  ...بکشونمش يپسر خاله بشم و به نابود

  ...به نوبت خودش زیهمه چ اما

  ...گاماس گاماس
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. 
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   آغوش تو دیدر تبع 

 52_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 دمیآشپزخونه و پرس يبرگشتم تو باز

 

  ؟یکن یم کاریچ-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 نگام کرد و گفت خجول

 

 دیکنم. اممم گرشا ببخش یدارم ناهار درست م-

خونت موندم اما هنوز هوا  يکه هنوز تو هییپرو دونمیم

کردن امروز عصر  ینیب شیاخبار پ ي... توشبهیمثل د

  .شهیهوا صاف م

 

 تو حدقه چرخوندم و گفتم چشمامو

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 نیخانم، ا انیدر سنگ! دا یآهن خیاووووف! نرود م-

بخوام  يمن هر کار یستیهزار بار: شما مزاحم من ن

. تا هر موقع که هوا بد تونمیبکنم در حضور تو هم م

من بدتره  يخونت برا يکه بر نیجا بمون ا نیبود ا

  . هوم؟شمیچون همش نگران م

 

  .مظلومانه به نشومه باشه تکون داد سرشو

 یم یکه داشت خودکش مویازش گرفتم و گوش نگاه

 کرد جواب دادم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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  جانم؟-

 

 .لحظه حرکت دستاش متوقف شد هیکه  دمید

 کارن پشت تلفن بود 

 

  .چالوسم يلومتریک ستیگرشا؟ من ب ییالو کجا-

 

 گفتم متعجب

 

  جا؟ نیا يایم يدار-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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که  شمیپ قهیچند دق نیتا هم یاره. قرارذنبود بفهم-

کنم منتها  زتیخواستم سورپرا یم يباهام حرف زد

و منم ادرس  یخودت نرفت يالیافتاد و ادمیاالن 

  .ندارم

 

 ختیر یو برنامه هامو م ومدی! کارن فقط میلعنت اه

  .بهم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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 يقدر آزادانه تو نیکه ا يدختر نیا دیفهم یم اگر

رو،  سایکه گ هیکنه همون یم يخونم داره آشپز

  !کشتش یمطمئنا م یعشقشو فرستاده دب

 

کرد.  یعمل م يفکر چیه یب شناختمش،یم کارنو

بشه که  چیلو بره، ممکن بود انقدر پاپ هیممکن بود قض

  .جام نیا یآخرش بفهمه واسه چ

 

 موهام و گفتم يفرو کردم تو دستمو

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

دو ساعت  یکیفرستم برات. تا  یم شنیاالن لوک-

  .پس نمتیب یم گهید

 

  .باشه داداش. منتظرم-

 

  .قطع کردم و چسبوندم به لبام ویگوش متفکر

  کردم؟ یم یچه غلط دیبا حاال

در  انیدا گفتمیخودم جلو جلو به کارن م دیبا دیشا

  .اون کارشو تموم کنه ذاشتمیو م هیاصل ک
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  ...خار به پاش بره یکه دلشو ندارم حت من

اجازه بدم  یعنیکارو بسپرم به کارن؟  نیا ستین بهتر

  اره؟یسرش ب ییبال

  تونم؟ یم

 

خودم  دیکار خودمه. با ستیکار، کارِ کارن ن نی! انه

  .بتونم دیتمومش کنم، با

  !تونم یم آره

 سوخت و سوز نه یو زود داره ول دور
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  ؟يمهمون دار-
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 و گفتم رونیاز فکر اومدم ب انیدا يصدا با

 

رسه. چه  یم گهیدو ساعت د یکیهان؟ اها! اره. تا -

  !...ادیداره م یخوب يبوها

 

بود فقط تونستم  نتایو کاب خچالی يکه تو ییزایبا چ-

 ینیزم بیس گیساده بدون قارچ و ته د یماکارون هی

 يفرصت بر نیکنم اول یم شنهادیدرست کنم! پ

  .دیخر
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 دونستم و گفتم متیغن فرصتو

 

  د؟یخر میو با هم بر میناهارو بخور يایم-

خونه  يتو يزیچ چیو من رسما ه ادیداره م دوستم

  .ستمیجاها آشنا ن نیبا ا ادمیز یندارم، از طرف

 يتو یوفتیکنما. اصال ولش کن م یمجبورت نم البته

  !رمیزحمت، آدرس چندتا فروشگاهو بهم بده خودم م

 

 زد و گفت لبخند
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شهر،  يوقته نرفتم تو یلیباهات! خودمم خ امینه م-

 .تو خونه دهیدلم پوس

که معطل  سیرو بنو يکه الزم دار ییزایاز چ ستیل هی 

  .مینش

طور که از شواهد معلومه تا دو ساعت  نیا دوستت

 نیآمادست. تو ا گهیربع د هیرسه. غذا هم  یم گهید

  !فاصله شما زحمت ساالدو بکش

 

و گوجه و گذاشت  ازیو پ اریظرف بزرگ و گود از خ هی

  جلوم
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 .گرد شد چشمام

 

  ساالد؟ 

 شهیبارم درست نکرده بودم هم کی یعمرم حت يتو

 میداد یسفارش م رونیاز ب ایکرد  یدرست م سایگ ای

  .اوردن یم

 :و گفتم اوردمیکم ن اما

 

  .بسپارش به من! دوسوته آمادست یاوک-
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و زود  یگوش يزدم تو رجهیکه کرد اون طرف ش روشو

  !ساالد هیتو گوگل سرچ کردم طرز ته

 

  !اورد زیم زیعالمه چ هی

 ،يرازیساالد ش ه،یسزار، ساالد فصل، ساالد الو ساالد

  !نوآیساالد باک ،یساالد بروکل ،یساالد ماکارون

  !ینوح نب ای

  بود؟ نایاز ا یکیکدوم  منظورش
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ساالد  هیکردم طرز ته یم پینبود و داشتم تا حواسم

قهقهه خنده  يبا صدا هویکه  ازیو پ اریبا گوجه و خ

  .دمیکه از  کنار گوشم بلند شد از جا پر انیدا

 

 یرو نگاه م یگوش يسر من تو يشده بود از باال خم

. انقدر خندش بامزه و قشنگ دیخند یکرد و هر هر م

 شده گفتم عیضابود منم لبخند نشست رو لبم و 

 

  .کوفت! نخند! آخه منو چه به ساالد-
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 دهیبر دهیقهقهه هاش بر نیشد و ب شتریب خندش

 گفت

 

ساالد... هم  ی... حتادیبود گرشا...! بهت نم ی...عاليوا-

  ....یدرست کن یبلد نباش

 

 غر کردم و گفتم غر

 

آورده  زیچ یکل نیبود خب؟ بب یمنظورت از ساالد چ-

  .جا نیا
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  .جستجو هام اوضاع بدتر شد جینشون دادم نتا با

کم و کم تر شد و  دشیخنده شد هیاز چند ثان بعد

 .ازش موند حیلبخند مل هیتهش فقط 

و نشست روش، ظرفو هول داد  دیکنارمو کش یصندل 

 طرف خودش و گفت

 

 اریخ دی. باهیرازی. اسمشم ساالد شستیاصال سخت ن-

 ای مویبعد بهش آب ل. یکن زیر زیر ازویو گوجه و پ

  .یآبغوره، نعناع و نمک و اضافه کن
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رو برداشت و شمرده شمرده شروع کرد برام  چاقو

 زیو گوجه هارو ر اریخ دیدادن که چطور با حیتوض

  .کرد

 

  !...کردنا زیر زیر نیسر ا میداشت یداستان

درشت درشت  ارارویانقدر غر غر کردم و خ آخرشم

مد و گفت اون ساالد بد خورد کردم که دادش در او

  .خودم بخورم دیشکلو همشو با
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 ...بد شکل نشده بودا ادمیز

ساالد  هیانگار بمب توش ترکونده بودن! اصال شب کمی 

  !نشده بود سایگ يایرازیش
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

رو گذاشت جلوم و خودشم نشست  یماکارون بشقاب

  .رو به روم یرو صندل

 

 یو به لودگ ایماکارون نیب چوندمیبرداشتم و پ چنگالو

 گفتم
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 یمارستانیرحم کن ب ای! خدامیبسم اهللا الرحمن الرح-

  !مینش

 

 نازك کرد و گفت یچشم پشت

 

دلتم بخواد! با طرز پخت مخصوص خودم درستش -

  !داره يکردم، فرمول سر

 

 و گفتم دمیخند
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دستور پخت  گهیساده که د یماکارون هیاوهوع! -

  !مخصوص نداره

 

  !کردم یم اشتباه

 يبود که تو يا ی. ماکاروننیجرئت خوشمزه تر به

جاتش همه به جا بود،  هیعمرم خورده بودم. نمک و ادو

طعم  هیخوب باهاش مخلوط شده بود و  یلیموادش خ

  .داشت يمحو یسیاسپا

  .دمیاز همون قاشق اول فهم نارویا
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 بشقاب گفتم يتو دمیکوب چنگالو

 

  ؟یزن ی! تو چرا رستوران نمانیدا يوا-

 

 زد و گفت یتلخ لبخند

 

دارم و  طشوینه شرا شه،ینه م خوام،ینه م تونم،ینه م-

  !نه عالقشو

 

 :رو گذاشتم دهنم و گفتم يبعد چنگال
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 يوقت بلد نبود آشپز چیه سای! گگمیم ي! جدهیعال-

دستپختش  یعالقه داشت اما طفل یلیکه خ نیکنه با ا

  .بد بود

ساله  ستیدختر ب هیکه  ستین يا یماکارون نیا

  .هییایتالیسرآشپز سه ستاره ا هیکار  نیدرست کنه، ا

 

 یتلخ تر شد و نگاهشو دوخت به بشقابش ب لبخندش

 بخوره گفت يزیاون که چ
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 جهینت یماکارون نیبغلم نذار! طعم ا ریهندونه ز ادیز-

 یخودت تنها باش ی. وقتهیده دوازده سال آشپز

 یلیرو هم خ يکه ازشون متنفر ییکارا یشیمجبور م

  .یتا زنده بمون يریبگ ادیخوب 

 

 به کار افتاد. تنها بود؟ شاخکام

 ؟یچ يبرا 

ذهنم باز به کار افتاد. پدر و مادرش  یشگیمجهول هم 

  ...کجا بودن؟ نکنه
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 لمایف يقاچاق تو يباندا يرفت به سرکرده ها ذهنم

 ایکشتن  یدشمناشون م ایکه پدر و مادرشونو 

  !ایفرستادنشون اون دن یخودشون م

 

 گرد شد و گفتم چشمام

 

 ؟يتنها بود ؟يکرد یم يآشپز یتو از ده سالگ-

  ه؟یمنظورت چ
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 دمیدورگه شدش فهم ياز صدا نویکرده بود ا بغض

 گفت یوقت

 

تنها بودم. اصال  یقبل تر از ده سالگ یلیاوهوم. از خ-

  .بودم بعد دست و پا در آوردم ییمن اول تنها

خواد راجبش حرف  یگرشا... اصال دلم نم الیخ یب

 .بزنم

  .که بخوام بازگوشون کنم ستنین یخاطرات جالب 

 

  !یلعنت



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 ایخواست حرف بزنه،  یواقعا نم ایداد.  یپس نم نم

که  دیدینم یمیهنوز منو در اون حد با خودش صم

 .بگه شویداستان زندگ

 

دوم باشه، حداقل راه حلش  نهیدوست داشتم گز من

  !مشخص بود

 

 گفتم عذرخواهانه
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راجب  ای. بگمینم يزیچ گهیخوام. د یمعذرت م -

 !میحرف بزن ییجادو یماکارون نیا يفرمول سر
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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نگه داشتم و  الیدر و ي. جلومیمن شد نیماش سوار

 گفتم

 

  ؟یتون یخودت م ایتو  امیب-

 

 يجلو سیخ يبود و نگاهش به پله ها دهیپر رنگش

که اون شب  ییهمون جا قایخونش گره خورده بود، دق

  .نشسته بود
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 یم یرعد و برق ک نیجواب خودمو گرفتم، ا خودم

  .دونست یخدا م ادیخواست بند ب

 

شدم. درو  ادهیپ نیباز کردم و از ماش رونیب چترو

 براش باز کردم، دستمو جلوش و گفتم

 

خوبه، من  زینترس همه چ ان؟یدا یش ینم ادهیپ-

  !...شتمیپ

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

سر  دشیچشمام نگاه کرد و با همون رنگ پر يتو

 یسمت خونش و ب میشد. با هم رفت ادهیتکون داد و پ

  .تو میسر و صدا رفت

قبل از روشن کردن برق  یحت کیستریبه طور ه انیدا

 يتو يکالم بلند یب کیموز يسمت پخش و صدا دیدو

  .دیچیخونه پ

 

. نمیخونه رو بب يروشن کرد و من تازه تونستم تو برقو

 يدو دیسالنش سف لینود درصد وسا بایبود! تقر دیسف

متفاوت، پارچه، چوب، پشم، خز، فلز،  يها الیمَتِر
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 يخونش مثل کوسنا لیوسا يمخمل، ساتن! تک و تو

 يا روزهیف یپرده آب يها رهیو گ ایزیروم ایمبل  يرو

  .بود

 

 انیشد، دا دهیکه دستم کش دمید یخونه رو م داشتم

 یکرد طبقه باال. حالتاش عصب تمیو هدا دیدستمو کش

و چشماشو  دیمس لرز فیبود، تنش خف کیستریو ه

  .اون که پلک بزنه گشادِ گشاد کرده بود یب

 

  .دیخر میلباس بپوشه که بعد بر میبود اومده
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از  شتریکجاست، اون ب انیمشکل دا دمیفهم یم حاال

 ي. چطور بود که تودیترس یخونه م نیرعد و برق از ا

کرد اما  یم ينداشت و راحت آشپز یخونه من ترس

کرده  ادیپخشو ز يو صدا دیلرز یم دیجا مثل ب نیا

  بود؟

 

پشت سر من  ییجا هیبرگشت و با ترس به  يدفعه ا هی

 یچیشد. سرمو برگردوندم به همون سمت اما ه رهیخ

  .دمیبجز پله، نزده ها و لوستر ند



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

قرارم کرد دو طرف صورتشو  یترسش ب نیا دنید

 گرفتم و گفتم

 

جام. هوم؟ بجز من و تو  نیمن ا زمی! عزشششششیه-

 ینم یکس شتم،ی! من پستیخونه ن يکس تو چیه

  .بزنه بیتونه بهت آس

 

  !...دمشیخودم... خودم د-
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 یشد. حت یم ياوضاع ترسش واقعا داشت جد نیا

بود  يبچه کدوم گور نیباشه... پدرِ ا ایممکن بود پارانو

 یم دیمثل ب ایگوشه دن نیکس ا یکه دخترش تنها و ب

  د؟یلرز

 

دستامو حلقه کردم دورش و تن  اوردم،ین طاقت

 نمیبازوهام. سرش نشست رو س نیب دمیلرزونشو کش

  .و دستم مشغول نوازش موهاش شد

 :گفتم
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 يساحل رو يبهش فکر نکن... خودتو تصور کن که تو-

  ... هوم؟يبر یاز افتاب لذت م يارو د یشنا نشست

 

 تکون داد و گفت سر

 

 یجان، م نیگرشا... اونا ا ارنیسرم ب یینذار بال-

 هیزنن، سا یزنه حرف م ی. رعد و برق که منمشونیب

  .... نذار منو ببرنوارهید يهاشون رو
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 هی شیپ میرفت یزود م یلیخ دیشدم، با نگران

 دادم نانیروانشناس. بهش اطم

 

جا  نیلباس بپوش و بعد از ا ياتاقت، زود يتو میبر ایب-

تو هم  يچند متر یحت یذارم کس ی. من نممیریم

  ...یکامل تیبشه.... تو امن کینزد
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 56_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .رونیب میکه بود از خونه زد يجور هر

 دهیحس کردم رنگ پر میشد یکم کم دور م یوقت

  .ادیو اشکاش بند م شهیم یعیداره طب انیدا
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**** 

 

 هی یآسمون صاف شده بود و حت میکه برگشت دیخر از

به شکل  دیآسمون نبود. خورش يکله ابر هم تو

کمون درست کرده  نیدور دست ها رنگ يتو یقشنگ

  .بود هدیچیهمه جا پ سیبارون و خاك خ يبود و بو

 

سقف پارك کردم و  ریز نویخودم ماش يالیو يجلو

 گفتم
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 يتو ،يکمکم کرد یبانو. کل انیدستت درد نکنه دا-

باشه تا آدمو  دیخانم با هیحتما  زایجور چ نیو ا دیخر

  .کنه یهمراه

 

 زد و گفت لبخند

 

هم  یدلم باز شد، کل یدست تو هم درد نکنه! کل-

  .خوبه یلی. روحم االن خمیدیخند
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شدم، تاحاال  رهیاون شال بنفش خ نیصورت نازش ب به

  .بودمش دهیبا شال و مانتو ند

 و گفت دیخند

 

  ؟یکن ینگاه م یبه چ-

 

زنگ خورد، کارن بود.  میاومدم جواب بدم گوش تا

 کردم و جواب دادم یعذرخواه

 

  جانم کارن؟-
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 يمور يخونتم. حور گهید قهیدق ستیداداش من تا ب-

  !...اگه هست ردش کن بره

 

 نگاه کردم و خطاب به کارن گفتم انیدا به

 

خانم کنارم نشسته! روتو کم کن  يپر هیاومممم! االن -

  !بچه پررو
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چشم درشت کرد و سرخ شد و باعث شد لبخند  انیدا

  .رو لبام نهیبش

 

سر خر  هیخانم سالم برسون و بگو  يعه! به اون پر-

  .کور کنه شتونویع ادیداره م

 

 کارن تنگ شده بود. مهربون گفتم يبرا دلم

 

  .قدمت سر چشم داداشم. منتظرم-
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 قطع کردم و گفتم تماسو

 

برادر ارزش داره.  هیاما برام فرا تر از  ستیبرادرم ن-

  ...مهیزندگ يشانس تو نیبزرگ تر

 

دور  دیهاله سف هیگرشا...  یهست یتو ذاتا آدم مهربون-

  .ادیم ریروزا گ نیکه کم تر ا ییاونا ... ازيخودت دار

 

تو وجودمه! البته اون  ییوالیچه ه دونستینم یطفل

دونستم  یرو خودمم االن گم کرده بودم. نم والیه
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تکرار کنه  یو ه رهینگاه و دلمو بگ يکجاست که جلو

  ...سایگ سایگ سایگ

 

خواست بره خونه  یم انیخونه دا يتو میرو برد دایخر

ترسه  ینم گهیبودم د دهیزش پرسا یخودش. وقت

 انیزنه ترساش م یرعد و برق م یگفت فقط وقت

راحت باشه و فقط به مهمونم  المیسراغش. گفت خ

  .فکر کنم

 

  .دم در بدرقش کردم تا
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بود و آفتاب کم کم اشعه هاش  یعال یلیخ یلیخ هوا

  .شده بود ینارنج

 

سکوت قدم  يکردم و تو شیرو همراه يریمس هی تا

 برگشت و گفت انیدفعه دا هی. میزد

 

  !بکنم خوامیم يکار هیاالن -

 

  ؟یچ-
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 ي! قول بده جوریکن یقول بده فراموشش م-

  .وفتادهیکه انگار اصال اتفاق ن یفراموشش کن

 

 انداختم باال و گفتم ابروهامو

 

 شهیمن هم یترس یکه م یبکن يخوا یم کاریمگه چ-

و  یبمونه؟ من آدم تو گرفتن و به رو آوردن سوت ادمی

  .ستمین نایا

 

 فقط قول بده-
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رو  یبکن يخوا یکه االن م يکار نیا دمیباشه قول م-

  .فراموش کنم

 

  .ستادیقدم اومد جلو و چفت تنم ا هیزد و  لبخند

دستشو گذاشت پشت  هیو  ستادیپنجه پاش ا يرو

  .موهام نیرو فرستاد ب یکیگردنم و اون 

 

 یلیصورتامون چند م نیاز لبم خشک شد، ب لبخند

 .متر فاصله بود
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موهام مشت کرد و  يچشماشو بست، دستاشو تو 

  .نییسرمو آورد پا

زدم رو حس کردم برق از  یکه حدس م يزیچ یوقت

  .دیسرم پر

 

  ...لباش

رو اون شب هزار  دنشونیبوس يایکه رو يا یلعنت يلبا

نرم  یلیلبام و خ يبار مرور کرده بودم نشست رو

  .کرد دنمیشروع به بوس
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   آغوش تو دیدر تبع 

 57_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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ذهنم  يتو هیثان کی ياون شب تو يصحنه ها تموم

  .مرور شد

قلبم رخ داده باشه،تحملم تموم  يکه انفجار تو انگار

شد و دستامو حلقه کردم دور تنش. مثل خودش آروم 

  .دمیبوس نشوییلب پا

 

  .متوقف شده بود برامون زمان

موهاش و پر شور تر  نیب دیشال خر ریاز ز دستام

  .کردم شیهمراه

  ایرو هی مثل
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 يبا طعم شور ان،یدا يکوتاه با طعم لبا يایرو هی

  ...موهام نیمعجزه گرش ب ياشکاش، نوازش دستا

 

  .که زود تموم شد ییایرو

  .ارهیتونست تا ابد دووم ب یوگرنه م مینفس کم آورد 

 

 يچشما يشدم تو رهیباز کردم و خ ریبا تاخ چشمامو

  .و اشک آلودش ییایدر

که  یلبام و با بغض در حال يرو دیشستشو کش انگشت

 لباش بود گفت يلبخند تلخ رو هی
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که االن افتادو فراموش کن.  ی! هر اتفاقيتو قول داد-

 یو بعد ازت خداحافظ يکرد یهمراه الیمنو تا دم و

  .ياریب ادیبه  دیکه با هیزیتنها چ نیکردم و رفتم تو. ا

 

 پاك کردم و گفتم اشکاشو

 

  .تو هم فراموشش کن -

 

 تلخ تر شد و گفت لبخندش



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

تو اما سر حرفت بمون. ندادم!  یقول چیمن ه-

  ...نمتیب یخداحافظ گرشا... بعدا م

 

پاشنه پاش فرود  ياز دور گردنم باز کرد و رو دستاشو

 .اومد

کرد تا  يقدم رفت عقب. سرفه ا هیاشکاشو پاك کرد  

 يزیچ چیکه انگار ه يصداش صاف بشه و بعد جور

 نبوده گفت
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 شبیخوش گذشت. به خاطر د یلیممنون گرشا! خ-

خوام. برو االن دوستت  یممنونم و معذرت م ایدن کی

  ...نمتیب ی. بعدا مادیم

 

  !نرفتم

که به هنوز نگام  یتا اون عقب عقب درحال سادمیوا

  .کنه دور و دور تر شه یم

 .شه دیخونش نا پد يدست تکون بده و بعد تو برام

 

 .وفتادهین یاتفاق چیبود انگار که واقعا ه رفته
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نبوده  ایشد باور کنم واقعا رو یکه باعث م يزیتنها چ 

امان  یو تپش ب فشیخف یسینبض دار بودن لبام، خ

  .قلبم بود

 

** 

 

 ..::(* ـــــانیدا *)::..

 

 

افتادم.  نیزم يبه در رو هیپشت سرم بستم و تک درو

  .خودم دیشد يها هیگر ي! صداومدیم هیگر يصدا
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  کردم؟ یم هیگر

  چرا؟

 

  بودمش؟ دهینبوس مگه

جامه عمل  میو چند هفته ا نیچند يبه فانتز مگه

 نپوشوندم؟

 يجذابشو حس کنم رو يمگه دوست نداشتم لبا 

  لبام؟

  االن چه مرگم بود؟ پس

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  قلبم؟ يدووند تو شهیر يحس موذ نیا یک از

  که باهاش صحبت کردم؟ يدفعه ا نیاول از

و  نمینتونستم مردنشو بب ایدر يکه تو يبار نیاول

  نجاتش دادم؟

 

بار  نیاول يبرا دمشیبارون د يکه تو ياون بار دیشا

  !آغوش گرمشو حس کردم یمرگ و زندگ نیب

 

  ؟یک ؟یک

  جفت چشم شدم؟ هی وونهید یک من
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خواد  یکه م یمتیباشه؟ به هر ق دیحس کردم با یک

  باشه اما باشه...؟

  !دونمینم

  بود؟ یحسم چ اسم

  سه کلمه معروف؟ همون

  عشق؟

 

  !دونستم ینم

کرد. لبام  یخودمو هم کر م يهام گوشا هیگر يصدا

  .دیکوب  انهینبض داشت، قلبم وحش
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  ...دمیفهم ینم یچی. اون لحظه هدونستمینم یچیه
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. 

 

 

 

 

   آغوش تو دیدر تبع 

 58_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 ..::(* گــرشــا *)::..

 

 يایکه بود کشوندم روص صندل یبا هر فالکت خودمو

  .شونیکی يو آوار شدم رو الیو رونیب يریحص

 

کرد، بند بند تنم، سلول به سلول  یزق زق م لبام

  .لمس دوباره لباشو داشت يوجودم تمنا

 

  بود؟ انیدا واقعا
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آروم کردنش بغلش  يبرا یحت ذاشتیکه نم يدختر

  کنم؟

  بود؟ دهیبوس منو

  منو؟

  قاتلشو؟ ستگان،یشا گرشا

 

 انیدا يلبا نیکه ب یهمون م،ییبستم و لب باال چشمامو

  .تو دهنم دمیشده بود رو کش ریاس
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بار، صد بار اون صحنه  یبار، س ستیچقدر، ب دونمینم

کردم. هر بارش  یذهنم دوباره و دوباره پل يرو تو

  .شد ینم يبرد تا هزار! تکرار یضربان قلبمو م

 

بخور... الو  یتکون هیگرشا داداشم... توروخدا -

  اورژانس؟

 

جا  نیزدم و گنگ نگاهش کردم. کارن بود؟ ا پلک

قاتل روح عشقش رو  دونستیکرد؟ م یم کاریچ

  دم؟یبوس
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که پشت  یاز کس دینگاهمو متوجه خودش د یوقت

دو زانو نشست جلوم و  يکرد و رو یخط بود عذرخواه

 گفت

 

 قستیده دق کهیمرت ؟يدیچرا جواب نم ؟یگرشا خوب-

  .کنم یدارم صدات م

 

  از لب باز کردم و گفتم لب
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  !گند زدم کارن-

 

 میشونیپ يدرشت شد، دستشو گذاشت رو چشماش

  !نه ایتب دارم  نهیکه احتماالً بب

نگاه کردم و دوباره  انیدا يالیگوشه چشم به و از

 گفتم

 

خراب ترش کردم. افتضاح به بار آوردم داداش! کارو -

  .کارن یکمکم کن دیبا
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به احتمال  یخواستم حت ینم ال،یو يتو کشوندمش

 ينشست رو ی. وقتگمیم یبشنوه چ انیدرصد دا میم

 و نگران چشم دوخت بهم گفتم ایراحت

 

 ....کردم دایشماره پ هی سایگ یگوش ياز تو-

 

کردن. هر  فیشروع کردم از اول داستان براش تعر و

که سرش  ییشد، تا جا یلحظه رنگش زرد و زرد تر م

تا بتونه  دیکش قیعم يو نفسا یداد به پشت هیرو تک

  .حرفامو ارهیتاب ب



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .براش رمیبم

  .خودم يبرا رمیبم

 

رو  یگرفتم و قسمت اصل یدر احساساتمو گل م دیبا

  .بهم توانشو بده ایگفتم. خدا یبهش م

رو، خواهرم  سایبهم کمک کن راه درست رو، گ ایخدا

  ...بهیغر هیرو انتخاب کنم نه 

 

دادم  یقیبستم و ادامه حرفو با نفس عم چشمامو

 :رونیب
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من  یبقل يالی.... تو وایآذرن انیکارن اون دختر... دا-

  .کنه یم یزندگ
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. 

 

 

 

 

   آغوش تو دیدر تبع 

 59_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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نگاهم  رتیگرد شد، چمد لحظه با بهت و ح چشماش

کرد و کم کم چشماش رگ زد، دستش مشت شد و 

 .فکشو بهم فشار داد

 

 قیعم يمشخص بود و نفسا شیشونیرگ دوشاخه پ 

نکنه که  يکه خودشو کنترل کنه و کار دیکش یم

  !دینبا

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

خواهر  سایگرفتم. گ یم دیبود که من با يچهره ا نیا

  .من بود

  .شدم یم یاز دست دشمنش عصب يطور نیا دیبا من

 

اون  نیخواهرمو ب یقصد جون هر ک ينجوریا دیبا من

  !کردم یلجن زار کشونده. م

 

 و آروم اسممو صدا زد. چند باز پشت سر هم یعصب

 

  !گرشا، گرشا، گرشا، گــرشــا-
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صورتش رو  ينگاه کردن تو ي. رودیداد کش شویآخر

  .نگفتم یچیو ه نیینداشتم، سر انداختم پا

 

خواست بگه پس چرا تا االن زندست؟ چرا هنوز  یم

  کشه؟ینفس م

 با همون لحن گفت باز

 

 یم کاریاون ج*** چ یبغل يالیجا تو و نیپس تو ا-

  !هان؟ گرشا بگو تا خودم و خودتو با هم نکشتم ؟یکن
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 بلند کردم و قاطع گفتم سر

 

باهاش  يشم، کم کم اونقدر کیخواستم بهش نزد یم-

شم تا عاشقم بشه و بعد انقدر شکنجش بدم  یمیصم

  .رهیتا بم

 

 .که زدم خندم گرفت یاز حرف خودم

 نویبره! تازه ا انیدا يخار به پا ذاشتمینم یحت 

  !بودم دهیفهم
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 وار،یبه د دیبودو محکم کوب زیم يکه جلوم رو یوانیل

 دیشد و کارن داد کش کهیصد ت وانیل

 

 تیول کردن کار و زندگ لیاحمق! احمق! پس بگو دل-

 !بوده یچ ییهویاونم 

 ؟یچ شیکشت یو م ومدمیاحمق اگه من نم 

 یکردن گرشا! از عذاب وجدان خودتو م یاعدامت م 

  !یکشت

  ؟يمگه پابلو اسکوبار ؟یتو مگه آدم کش بچه
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 نجایتونم خونتو هم یاز دستت شکارم که م انقدر

  .زمیبر

 

  !من حاال گرد شد يچشما

  گفت؟ یم یچ

  .دمیفهم یخواست من بکشمش؟ من که نم ینم

 

 و گفت دیکش قینفس عم چندتا
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 نیپشت ماش يزیریم یکن یآت و آشغاالتو جمع م-

. عجله کن... بدو مینزده تهران دهیمن و خودت. تا سپ

  !گرشا تا نکشتمت
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. 
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 60_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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  ره؟یرو بگ سایخواست انتقام گ یتته پته افتادم، نم به

 همون لحن گفتم با

 

  ؟یچ سایپس گ-

 

 دیکش داد
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 ؟یبرگردون يخوا یم ينجوریرو ا سایاحمق گ-

 آدم؟ هیبا کشتن  ؟ينجوریا

تو صورتت تفم  یکن یبرگشت فکر م سایبعد اگه گ 

  ندازه؟یم

  .تهران. زود باش میکن بر جمع

 

جا  نیجا بلند شدم و خودمو سپردم به کارن. ا از

  .کرد یموندن نابودم م

 

  .رمیمحال بود بتونم انتقام بگ گهید
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از اون بوسه که همه ابهامات ذهنم رو شسته بود و  بعد

قطره  هی نمیتونستم بب ینم یبا خودش برده بود حت

  .ادیساده از چشمش م اشک

 

 شونه هامو گرفت و گفت کارن

 

اداره  میر یم میتهران، مستق میریمنو گرشا... م نیبب-

 هیقض ازیتا پ ریس ،يدیم لیرو تحو سایگ یگوش سیپل

 .یکن یم فیتعر سایپب يرو هم برا
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 يگرد یو تموم! بر م يدیدختره رو هم لو م نیا يجا 

  !سر کارت

 

  !دختره اسم داره اما نگفتم نیخواستم داد بزنم ا یم

 

 سیبه پل انویدا يجا س؟یجاش فکر کردم که پل به

 بگم؟

گ  يباز سیآدم پل شناختمیکه م یفیساده و ظر دختر

  !دادگاه و پاسگاه نبود
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 باز گفت کارن

 

گها بخور تا نشونت بدم! فقط  نیگرشا از ا گهیبار د هی-

  !گهیبار د هی

االنشم ممکنه  نی! احمق همساسیکارا مال پلجور  نیا

  !رنتیپرونده بگ يبه خاطر دخالت تو

 

  .گهیم یکارن چ دمیشن ینم

 فیظر يدور مچا یدستبند سفت و آهن ریتصو همش

  .ذهنم يتو ومدیم انیدا دیو سف
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  .کردم یتمومش م دیبا

بود که  ينبود، نور قطار دیتونل نور خوش نیته ا نور

 .شد یتر م کیو نزد کیداشت نزد

  !کردم یفرار م دیبا 

 

 شد يچطور سپر ندهیچند ساعت آ دمینفهم

رو با کمک کارن که هنوز  لمیچطور کل وسا دمینفهم 

  !بود جمع کردم یاز دستم برزخ
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هر روزه  دنیجا موندن و د نیدونستم آدم ا یم فقط

  .ستمین انیدا

 

دست و پا بزنم که توش  یتونم تو برزخ ینم دمید

کرده اما من مثل احمقا  ستیخواهرمو سر به ن انیدا

  .زنه یقلبم براش تند تند م

 

خودم، قاب  نیخودم که اومدم نشسته بودم تو ماش به

  .عقب یعکسا و تابلو هارو گذاشته بودم صندل
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 ییجستجو چیه یب ،يکنار يالیبه و ینگاه چیه یب

 دمیچیجاده پ چیکه روم بود از پ ینگاه ینیدنبال سنگ

  ...و رفتم

 

  .نبودم يباز نیچون آدم ا رفتم

 انویدا ایکشتم  یخودمو م ایموندم  یچون اگه م رفتم

 تونمیکه تو قلبمه رو نم یحس نیا دمیچون د رفتم

  .افسار ببندم

  .ارمیکه با موندنم فاجعه بار ن رفتم

  ....که نمونم رفتم
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 [16.05.20 10:23] 
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 ..::(* ــــانیدا *)::..
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و  ییظرف شو يکردم تو یسرد شده رو خال نسکافه

  .ختمیخودم ر يبرا دیجد یکی

 رهی. نسکافه، خواب، خنیروز برنامم شده بود هم کل

  !هیگر هیگر هیگر وار،یشدن به در و د

 

  !کردم که لعنت بر خودم باد خودم

  .خودم بود ریتقص

  ...صدرا ریتقص دمیشا
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با همه  ذاشتیکرد، اگر م یاگر محدودم نم صدرا

  .شد ینم ينجوریاجتماع بتابم ا يبگردم و آزادانه تو

 

 ختهیکه تازه ر ينسکافه ا يتو دیاشکم چک قطره

  .بودم

  .کردم اشتباه

 

 !من بود ریکه گرشا ول کرد و برگشت تهران تقص نیا

هم ازش ندارم از  یشماره تلفن کوفت هی یکه حت نیا 

  .منه يسهل انگار
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که اون طور افسار احساسم از دستم در رفت  نیا

  .منه ریتقص

وقفه و محکم  یطور ب نیبار ا نیاول يکه قلبم برا نیا

  .خودم بود ریتپبد تقص یم یکس يبرا

  .صدرا ریتقص

که از راه  یتو اجتماع باشم عاشق هر کس ذاشتیم اگر

  .شدم ینم دیرس یم

 

  .نبود یهر کس یول گرشا
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نتونست تحمل کنه  دمش،یخودش بود. من بوس گرشا

  !و همون روز گذاشت رفت

 انیکه قبال بودم هم تنها ترم، دا یانیمن از اون دا حاال

  !ترم

 

و تار، از  یعکس هول هول هیو ندار من شده بود  دار

 دهیسپ يچهره غرق خوابش که همون شب دم دما

  .صبح گرفته بودم

 تیهمون موقع بود که حس کردم چقدر احساس امن از

  !چقدر عاشقم دمیدارم کنارش، همون شب فهم
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... چیگرشا دو هفته بود رفته بود تهران و من ه حاال

  ...من نگاه

 

 ستادمیا ریط با لباس زتموم لباسامو در آوردم و فق 

  .نهیآ يجلو

  .کردم یمن جذبش نم دیشا

  .خواست ینبودم که گرشا م یاون دیشا

 !ومدیقد کوتاه خوشش نم ياز دخترا دیشا
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که  یانیو خوار شده بودم. کجا بود اون دا چارهیب چقدر

 یتیکرد و ظاهرش براش اهم یم یخودش زندگ يبرا

  .نداشت

گونه هام روون بود رفتم سمت سبد  يکه رو ییاشکا با

  .شسته يلباسا

 

و با  دمیکه اون روز بهم دادو پوش يدیسف يهود

  .دستام خودمو بغل کردم

  ...خودم چارهیب

  ...عکس هیلباس و  هیبسته بودم به  دل
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  قرار بود خودم بشم؟ یک

  گرشا؟ یگشتم به قبل از سونام یبر م یک

  !دونستم ینم

 

 میکی نی. اییظرفشو يکردم تو ینسکافه رو خال وانیل

  ...سرد شده بود
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 62_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 

  ..::(* گــرشــا *)::..

 

 هیبخور،  یتکون هیگرشا! پاشو  ياعصابمو خورد کرد-

  ...بخدا يبرو حداقل! شورشو در آورد ییدستشو
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  .ادیآروم باش کارن. بذار با خودش کنار ب-

 

مامان! دو هفتست خودشو کرده  ادیکنار ب یچ یعنی-

گرشا نه  هیاداها مال هجده سالگ نی! ایتو اون قوط

  .گهید يکه نره خر شد ییتو

 

... برو ارمشیآب بخور. من م کمیکارن. برو  نییبرو پا-

 يدلخور یگیم يزیچی یهست یمامانم... االن عصب

  .ادیم شیپ
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کارن از پشت در اتاق  یمحکم و عصب يقدما يصدا

  .دور شد

  !! گندت بزننانیحال احوالمو دا نیزدم، بب پوزخند

  !دمتیکه د يبه روز لعنت

  ...که چشمم تو چشمات افتاد يبه روز لعنت

 

  داخل؟ امیگرشا جان؟ ب-
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 امیاز کنار پنجره ب ای رمیبگ رونینگاه از ب نکهیا بدون

 کنار گفتم

 

  .دییبفرما-

 

 یچیشونم و ه يداخل و دستشو گذاشت رو اومد

  .نگفت

 

 دو رگه گفتم يصدا با

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

مامان. شما رو هم ناراحت کردم و از  خوامیمعذرت م-

  .انداختم یکار و زندگ

 

صداش  سایمن و گ یزنه، وقت یدونستم لبخند م یم

دونست مادر  یمامان دوست داشت. م میزد یم

  .تر بوده برامون بهیغر بهیخودمون از صد تا غر

 

  .فشار داد و سکوت کرد فقط شونمو

  .کنهیبجز سکوت آرومم نم یچیه دونستیم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 یگذاره آتش فشان نم،یدونست جهنمم، هسته زم یم

  .شمیشم، خاموش نم یآب آروم نم وانیل هیام... با 

  .سکوت کرد تا کم کم خودم فوران کنم فقط

 

  !دونهیکارن نم-

 

 گفتم یو شرمندگ یچارگینگفت. با ب یچیه بازم
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مامان. بُتش از من  شهیم دیاگه بدونه به کل ازم نا ام -

که نتونستن  نیکنه به خاطر ا یشکنه... فکر م یم

  .برزخم يجور نیا رمیرو بگ سایانتقام... انتقام گ

 

  ...رفتارش نینگفت. چقدر خوب بود ا یچیه بازم

و  شهیش يدادم به سرما هیبستم و سرمو تک چشمامو

 گفتم

 

 خیداغِ داغ شدم و بعدش  هویشدم مامان!  ضیمر-

موج خروشان و  هیکردم... ترك خوردم انگار... مثل 
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... کم آوردم! دمیرفتم جلو اما به ساحل که رس یعصبان

  ...نتونستم، نشد، نخواستم

 

 

 نقطه ضعفم يدفعه دست گذاشت رو هی

 

  ان؟یموضوع اون دختره؟ دا-
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 63_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

  .شدم سر جام مات

 يچاره ا دونه؟یکارن هم م ینیدونست  یمامان م اگه

که توشم در  یجهنم نیمنو از ا دینفر با هینداشتم، 

  .آورد یم
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 دستام و گفتم نیرو تخت و سرمو گرفتم ب نشستم

 

 یلی. خستیکردم ن یکه من فکر م یاون انیدا-

غل و غشه، زود سرخ  یمعصومه مامان، سادست، ب

ترسه  یکسو نداره، م چیتنهاست، ه به،ینج شه،یم

 .مامان. از رعد و برق وحشت داره

 

  .کرد یبا لبخند نگاهم م مامان

  .گاف دادم یحساب دمیفهم
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  .گفتم يو نچ کالفه ا نییسرمو انداختم پا خجول

 يدستاشو انداخت دور تنم و نرم گرفتم تو مامان

 آغوشش و گفت

 

  !گمیم کی... تبرزمیعز ستیعشق که بد ن-

 

 گفتم کالفه
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نگو مامان. بهم راهکار بده فراموشش کنم.  کیتبر-

که ازش دور باشم رو  نی. تحمل اشمیم وونهیدارم د

  ...ندارم. کمکم کن ماکان

 

  ؟یفراموشش کت يخوایچرا م-

 

عرب! من از  يخایش يرو فرستاده برا سایاون گ-

 یتاب کس یب خوامی.نمدمیدستاش فهم ریز قیطر

  .آورده سایبال رو سر گ نیباشم که ا
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 با اخم نگام کرد و گفت مامان

 

کار اونه؟ مگه  یدونیمگه م ؟يدیمگه از خودش پرس-

  ؟یگیرو پشت سرش م نایبچه که ا نیچند سالشه ا

 

 کردم و گفتم ینچ

 

 انیدا دونهی. ففط ایآذرن انیگفت دا یزنه تو اوج مست-

  .هست. کار خودشه ایکل دن يتو ایآذرن
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 ازش بپرس-

 

فراموشش  خوامی. منمشیبب خوامینم گهی! دتونمینم-

 کنم

 

اتاق،  نیتو ا يکرد یدو هفته؟ خودتو زندان نیمثل ا+

  ؟یفراموشش کن يخوایم يجور نیا

 

  .ننداز، به دادم برس کهیکمک کن مامان! ت-
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 و گفت دیخند مامان

 

بندم و  یکنم. برات چمدونتو م یباشه کمکت م-

 یوفتیراه ب دی. فردا صبح زود بانیتو ماش ذارمیم
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 گفتم مسرانه

 

سخت  دیتونم فراموشش کنم نبا یگردم م ینه! بر نم-

  شناسمش؟یباشه، اصال مگه چند ماهه که م

 

 نگاهم کرد و گفت دلسوزانه
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گره با دست باز  نینکن خودتو گرشا جان. ا تیاذ-

  .یبا دندون بازش کن ستیالزم ن شه،یم

 

 تکون دادم و گفتم سر

 

بشم که خواهرمو سر  یعاشق کس دینه مامان. من نبا-

 یمطمئنم. اگر شما م ارمیکرده. طاقت م ستیبه ن

 ستین يازین گهیپس د دونهیپس کارن هم م دیدون

  .دم که فراموشش کنم یشرمنده باشم. قول م ششیپ

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

***** 

 

 ..::(*ماه بعد کی*)::..

 

 

! فکر نکن حواسم ستایاقا گرشا، حواست به من ن-

  ...ستین

 

 رنگشو دادم پشت گوشش و گفتم ییحنا يموها

 

  .رهیببخش سُرمه فکرم درگ-
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از  غیدر یحت ی. نداشتم حسچی. هدیگلومو بوس ریز

 ...کوچولو کیتحر کمی

که  یبودم اما نبود اون دهیبود که د يدختر نیلوند تر 

  .بود یم دیبا

 

 زدم و گفتم لبخند

 

رنگ  هیکه زردنا،  ناینه از ا ؟یموهاتو بلوند کن شهیم-

  .یو کاه یعسل نیب حیمل
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سکوت فقط نگام کرد. در ادامه  ينگفت و تو یچیه

 حرفم گفتم

 

 نیخاص ب یآب هی ،ییایدر یبذار، آب یچشماتم لنز آب-

. هوم؟ ادیز یمشک يبا رگه ها ،یتا سبز اب يا روزهیف

 ای شه،ینم دیکه با یاون يبد رییهر چقدر تغ یلباتو ول

  .قدت ای تینیب

 

 :تو چشمام زل زد و گفت سرمه
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نپوشم گفتم  ریوقت حر چیه یتو چته گرشا؟ بهم گفت-

 یبیکنم گفتم ع ییبلوندمو حنا يموها یگفت ،یاوک

 یکنم... حاال چ شیارا ظیبرات غل شهیهم ینداره، گفت

کنم و عوض بشم تا  ریتغ دیهوم؟ چقدر با ؟یگیم يدار

  ؟يخوایکه تو م یبالخره بشم اون

 

شد که من  ینم یوقت اون چیه د،یکش ریت قلبم

  .دور بود ازم یلیخ خواستمیکه من م یاون خوام،یم
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و  يقلوه ا يلبا يرو یحس چیه یبردم جلو و ب لبامو

  .رژ خوردش گذاشتم

 

کردم که نه با دور  یگوشم م زهیآو نویا دیبا شهیهم

تونم از  یم ندازهیاون م ادیکه منو  يزیشدن از هر چ

به  هینفر و شب هیدادن  رییخودم دورش کنم و نه با تغ

  .بغلم داشته باشمش يتونم دوباره تو یاون کردنش م

  ...هاست دیممنوعست! جزء نبا اون

 

 عقب و گفت دیوسط بوسه کش لباشو
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 يحس! سرد یانعطاف، ب یخشک، ب ،يا شهیمثل هم-

  .باهام ياول سرد بود هیگرشا... از همون ثان

 

کردم  یکه زدمو درستش کنم، سع يکردم گند یسع

 کیکه واقعا تحر یو داغ ببوسمش، مثل کس قیعم

  !شده منتها نشد

 گفت دوباره
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 ینم هیبودن متنفرم. بگو برم و بعد به ثان نیگزیاز جا-

کشه که رفتم! فقط بگو برو، سُرمه انقضات تموم شده. 

 شیبا دست پس زدنا و با پا پ نیبگو گرشا... من از ا

 .متنفرم دناتیکش

 

 گونش و گفت يرو دیچک اشکاش

 

و تو  شمیپارچه آت هیکه وسط رابطه من  ییاز زمانا-

 یم یتند قلبم وقت ياز تپشا زارم،یدستات سرده ب

. ادیبدم م يبند یچشماتو هم نم یبوسمت و تو حت
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کشم تا تو چشمت  یکه خودمو م ییالمصب از وقتا

نگاه ساده هم بهم  هی یاما تو حت امیخوشگل به نظر ب

  !یلیگرشا... خ یافانص یب یلیمتنفرم. خ یکن ینم

 

 

 

 

 

 

 

 [20.05.20 10:57] 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

. 
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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  .بود یشدم. گناه داشت، دختر خوب ناراحت

 یروز انقدر از دست خودم خودم و افکارم عصب هی

رو  دمیکه د يدختر نیگرفتم اول میشده بودم که تصم

 .میزندگ يتو ارمیب

 

گوشه،  هیو نشستم  یآنچنان یمهمون هی يرفتم تو 

  .کردم نییاسکنر همه رو باال پا هیمثل 
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 یمرکز توجه همه بود و اون نسبت به همه ب سرمه

  .توجه

ماه از اون  کیجذبم کرد و حاال  تشیخصوص نیهم

 .شب گذشته

 

دختر  نیاگر بهتر یشد، کنار من حت یم فیح داشت

  .شد یم فیح ومدیهم کنار من م ایدن

  ...به لعنت

  !ارمیاسمشو نم نه
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 و گفت رونیاز بغلم اومد ب سرمه

 

 یم شیکنم، آرا یم هیگر کمی ییتو دستشو رمیم-

 ینم گهیخونمون. از فردا د یرسون یکنم و بعد منو م

ضررو از  نیا يجلو شم،ی! دارم وابستت منمتیخوام بب

  .منفعته رمیهر جا بگ

 

  .راه دستشو گرفتم و اسمشو صدا زدم نیب

 

  سرمه؟-
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نگام کرد. از ته  شییآهو یشیم يو با چشما برگشت

 دلم گفتم

 

... تو یبینج ،ي،لوندیآل دهیا ،یهست یدختر خوبتو -

  .دی... ببخشگستید ي! اما من دلم جایکامل

 

 باال و گفت دیکش شوینیب
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که تو راجب عشقت حرف  ستمیاون قدر هم خوب ن-

 !نگات کنم. تمومش کن سمیو وا یبزن

 

  .و سر تکون دادم دمیکش یآه

  باشه؟ خوامیکه من م یتونست تون یچرا سرمه نم اخه

  نفر؟ هی يزده بود رو یقلبم قفل چرا

  کردم؟ یفراموشش نم جرا

  ادم؟یرفت از  ینم جرا

  !به من لعنت

  !به اون لعنت
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  !سایبه گ لعنت

 

 يتو هیبار با گر نیرو رسوندم خونشون، آخر سرمه

که  يجور ،یبار واقع نی. امیدیرو بوس گهیهم د نیماش

  .افتاد هیبه گر

 

**** 
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 یزندگ نایاز شمال برگشته بودم خونه کارن ا یوقت از

 یم ییکشت، از تنها یمنو م ییکردم، تنها یم

  .خورد یمثل خوره منو م دم،یترس

 

زدم و بعد از باز کردن در رفتم  فونویو خراب آ داغون

  .تو

 

 گفت دیاز همون دم در که منو د مامان

 

  ؟يخورد یدنینوش ه؟یچه وضع نیگرشا؟ ا-
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 تکون دادم و گفتم سر

 

 یدنینوش ومدیبدش م ساینخوردم، گ یدنینه! نوش-

 یجور موقعا حالش از من بهم م نیا سایبخورم! گ

  .خورد

 

توجه به کارن که از  یمبل و ب يرها کردم رو خودمو

 گفتم نییپا ومدیپله ها م
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! منو تنها ول کرد خایش شیکجاست؟ پ سایهه! حاال گ-

  !وسط جهنم و رفتو رفت... منو گذاشت 

 

  خورده؟ یدنیبه مامان اشاره زد نوش کارن

 

  .آشپزخونه يبا سر جواب داد آره و بعد رفت تو مامان

 و گفتم دمیخند

 

 سایگ یدون ینخوردم. مگه نم یدنینه کارن! نوش-

هرز بپره، بدم  سایگ ومدیمنم بدم م ومد؟یبدش م
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کنه، تتو بزنه.  شیدوست پسر داشته باشه، آرا ومدیم

گوش داد که  ومدیکه من بدم م ییزایمگه اون به چ

  نخورم؟ یدنیحاال من به حرف اون گوش بدم و نوش

 

 من داد زدم ینشست ول شمیاومد پ کارن

 

چرا کارن؟ مگه عشقت نبود؟ مگه  يهان؟ الل شد-

اون  گه،یعشق اولت نبود. بگو د رتیغ یخواهرِ منِ ب

به حرفم گوش نداد من چرا گوش بدم به حرفاش؟ اره 

  ...خوردم. تا خرخره غرق الکلم یدنینوش
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 شربت اومد تو سالن و گفت مویآب ل وانیل هیبا  مامان

 

  تو قربونت برم؟ يشد يجور نیچرا ا-
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 یندادم. به جاش به کارن که با تاسف و ناراحت جواب

 کرد گفتم ینگام م

 

برگرده و  سایگ دیخوردم شا یدنیکارن؟ نوشن ینیبیم-

. من به ومدین یجور وقتا متنفره. ول نیبگه از من ا

خاطرش زدم به دل خطر، به خاطرش با دوتا هرزه 

باند  سیرئ دمیشنقشه ک یبه خاطر اون لعنت دم،یخواب

کنم. کارن من به خاطر  دایکه فرستادتش رو پ یقاچاق
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... نگام کن؟ آدمم به شدم يجور نیا یلعنت يسایگ

  نظرت؟ زنده ام؟

 

کرد. تو  یکرد و کارن بازومو نوازش م یم هیگر مامان

که  یو هر چ یالیخ یزده بودم به در ب یعالم مست

 گفتم یذهنم رو داشتم م يزندان کرده بودم تو

 

از خودمو هم  کهیت هیکنم،  دایرو پ سایقرار بود برم گ-

و  ییایجفت چشم در هی شیپ ایجا گذاشتم کنار در

 !خودمم گم کردم چ،ینشد ه دایکه پ سایاومدم! گ



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 اشاره زد به کارن و گفت مامان

 

  .بچه چشه نیا نیزنگ بزن به سرمه بب-

 

 زدم و گفتم پوزخند

 

از منم بدتره،  یحال اون طفلهـه! کات کردم باهاش! -

نفس راحت  هی دیبذار ن،یراحتش بذار ن،یولش کن
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بکشه. من کثل سرطان افتاده بودم به جون 

  ...شیزندگ

 

 مامان متعجب گفت-

 

  کم داشت؟ یاخه چرا؟ مگه چ ؟يبا سرمه کات کرد-

 

 و گفتم دمی! خنديکار يکجا هه
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هم داشت، از سر  ادیز یکم نداشت، حت يزیسرمه چ-

 .گشتم که نبود یم یبود. توش دنبال کس ادیمنم ز

 

 گفت کارن

 

به مامان  شیماه پ کیخودتو جمع و جور کن گرشا، -

. کو ستیسخت ن یگفت ،یفراموشش کن یتونیم یگفت

  فراموش کردنت؟ نهیپس؟ ا

 

 توجه به کارن به مامان گفتم یب
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برام.  رایبه جاش نسکافه ب خوام،یشربت نم مویآبل-

عاشق نسکافه بود، به قول خودش معتادش بود!  انیدا

همراه با رعد و  یامشب شمالو بارون میگوش يآب و هوا

ترسه،  باز مثل اون شب  یم انیدا ده،یبرق نشون م

خوره، تب  یم دیشد يبارون، دوباره سرما ریز نهیشیم

مرگ خودشو از  ره،یاز هوش م گه،یم ونیکنه، هز یم

  .خوادیخدا م

 

 زدم و گفتم قهقهه
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کفتار بهش قول دادم  هیآدم آشغال، مثل  هیمن مثل -

 یکنم به ترسش غلبه کنه. گفتم خودم م یکمکش م

... امیدن يدروغگو نیمشاور! من بزرگ تر شیبرمش پ

به من اعتماد کرد  سای! گدیبه من اعتماد نکن ،يآهاااااا

و گند زدم، به کارن قول دادم انتقام  رمیگ یانتقامشو م

 رانیگند زدم، به مامان قول دادم ا و رمیگ یعشقشو م

 یگفتم کمکش م انیو گند زدم، به دا میخوشبخت بش

  !آشغالم... آشغال هی! مم هاالناسیکنم گند زدم! ا
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آغوشش و  يتن لرزونمو گرفت تو اورد،یطاقت ن کارن

 گفت

 

  ...ش؟ فقط بگودادا یکنم خوب ش کاریبگو چ-

 

 زل زدم تو چشماش و گفتم صاف

 

سر دسته باند  انیکن دا يرو برگردون. کار سایگ-

نه؟  ای یتونیداداش؟ م یتونیقاچاق دختر نباشه. م

بدون عذاب وجدان،  یکن يکار یتونی! مخوامیم انویدا
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بدون حس مزخرفِ از دست دادن کنترلم و کشتنش 

  کنارش باشم؟
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 یداره دور سرم م نیکردم زم یحس م ومد،یم خوابم

کاناپه ولو شدم  يچرخه. عقب عقب رفتم و رو

  .شد که خوابم برد یچ دمینفهم

 

درست کرده بود  یشربت مویمامان تو آبل دیشا

 يکه تو یاون همه الکل دمیبود. شا ختهیآرامبخش ر

  .کرد یمعدم بود داشت عمل م

  .شد یچ دمینفهم گهیکه بود امونمو نداد و د یچ هر
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  .شدم میچشمام تسل يکاناپه به خواب تو يرو

 

* 

 

شدم، پشت سرش  اریهش کمی یتق و توق يصدا با

 شد یقطع و وصل م یمامان ه يصدا

 

  ...شیم داری.... بواشی. نیآروم بخوابونش.... ماش-
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خودشو برون تا اون  نیچمدونشو گذاشتم.... شما ماش-

  ....یداره به ماش اجیجا.... احت

 

 تیاهم ییصدا چیبود که به ه دیاون قدر شد خوابم

  .ندادم

 

 یم گفتیکه داشت م يزیکه بود و هر چ یکس هر

  !بشم صبر کنه داریمن از خواب ب یتونست تا وقت
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عالم خواب  میاز دست دادمو تسل مویاریهوش دوباره

  .شدم

 

** 

 

. خوب البته براش کم بود، در واقع ومدیم یخوب يبو

  .ومدیم یحیخوب و مل یلیخ یلیخ يبو
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کردن اما ذهنم کم  یباز شدن مقاومت م يبرا چشمام

کردم اطرافم چه  یشد و درك م یم اریکم هوش

  .خبره

 

 یلیخ يبو هیبودم و  دهیراحت و نرم خواب يجا هی يتو

  .کرد یم وونمیخوب و آشنا داشت د

کردم و  یخودم حس م يرو رو ینگاه ینیسنگ

 شهیبارون به ش يکوچولو يقطره ها يجز صدا ییصدا

  .دمیشن یاتاق نم ریو نورگ
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حس  یو ب یدستم خال هیالمسه ام به کار افتاد،  حس

 یمتفاوت تیدستم وضع یکیاون  یکنارم افتاده بود ول

  .داشت

 

  !بود یکس يدستا يتو 

 !یو نرم کس فیلط يدستا نیب

 یخورد به انگشتام و همون داغ یگرم نفساش م هرم

  .آورد ینفسش حالمو کم کم سر جا م
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با هزار مکافات باز کردم، اول همه جا تار بود  چشمامو

 لیبا وسا دیاتاق کامال سف هیو بعد کم کم واضح شد. 

  .یانگشت شمار آب

 

پنجره نشسته بود  يکه جلو یدفعه چشمم به کس کی

  .دستش گرفته بود افتاد يو دستمو تو

 

  دم؟ید یمن خواب م يخدا

که  ییخوابا نیبا ل يدار ؟یکن یم یباهام شوخ يدار

  ؟يخند یم شمیبه ر نمیبیم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

هم فشار دادم تا اگر سرابه، اگر توهمه  يباز رو پلکامو

  !بره

 

چشم باز کردم هنوزم همونجا بود و با  یوقت اما

  .شده بود به من رهیکامال بازش خ يچشما

 

شدم و اسمشو صدا زدم تا  زیخ میدفعه ن هیجام  يتو

 هیاز حد واقع ادیز يایرو هی ای دهیجواب م نمیبب

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  ان؟یدا-

 

 

 

 

 

 

 

 

 [23.05.20 10:08] 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

. 
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 68_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 ..::(* انیدوساعت قبل، دا *)::..

 

 

 

 يرو رونینسکافم رو دوباره پر کردم و رفتم ب ماگ

  .نشستم ایریحص یصندل

 واراشیکشت. انگار د یکرد، منو م یم وونمید خونه

  .شدن یم کیداشتن بهم نزد

 

  .دستام نیاون پام و سرمو گرفتم ب يانداختم رو پامو



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 رونهیدونست چه و یکرد؟ م یم کاریگرشا االن چ ینی

  پشت سرش جا گذاشته؟ يا

 

چند وقت به  نیا يبود، ناهار نخورده بودم و تو گرسنم

 .گرفته بودم هیسوء تغذ ییاشتها یب نیخاطر هم

  .که دوست داشتم نسکافه بود و بس يزیچ تنها

 

نبود  یساعت گذشتیمدت که از رفتن گرشا م نیا يتو

  .که بهش فکر نکنم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

مگه چندسال  گمیخندم و م یخودم م شیوقتا پ یگاه

 یتونیکه حاال نم يکرد یسقف رندگ هی ریباهاش ز

  !قدر برات سخته نیو ا یفراموشش کن

 

دونستم. در واقع  یجواب سوال خودمو نم خودمم

 ياز تعداد انگشتا میکه ما با هم بود یتعداد دفعات

  .دست هم کمتر بود

 

همه  نیکردم هوسه اما بعد از گذشتن ا یفکر م لیاوا

 !ستیوقت... نه! نبود، ن



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  !بکنم دیبا یچه غلط دونمینم 

عنوان به  چیبه ه نمیب یگردم عقب م یبر م یوقت

  .ستمین مونیخاطر اون بوسه پش

 

همون اتفاق بود که باعث شد گرشا بره. سختش  اما

  .بمونه که بهش حس داره یکس شیبود پ

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 يو حرارتشو رو یو خاطره اون بوسه که هنوز نرم ادی

تو  نهیکردم باعث شد اشک بش یلبهام حس م

  .چشمام

 

دوتا  ستادنیمصادف شد با ا ختیکه ر يقطره ا نیاول

  .خونه يجلو نیماش

 

طوفان به پا  هیفکر کردم صدراست و باز اومده  اول

تنم  يخون تو انیگرشا جر نیماش دنیکنه اما با د

  .متوقف شد



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

نتونستم از جا  یمات و ماتم زده بودم که حت انقدر

  .پاشم

خانم جا افتاده و  هیگرشا بود که  نیبه ماش چشمم

  .شد ادهیپوش ازش پ کیش

 

هم بهش ملحق شد و  افهیپسر جوون و خوش ق هی

  .اومدن سمت من ییدوتا

 

  .ستادمیخشک شدمو حرکت دادم و ا يپاها



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

گونم بود رو خجالت زده  پاك کردم و  يکه رو ییاشکا

  .تا برسن بهم سادمیوا

 

 یاتفاق نشونمیشباهت ماش نیمسافر بودن و ا حتما

  .بود
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 گفت ییجلو تر از پسره اومد و با خوش رو خانمه

 

  ؟یهست انیشما دا-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

به گرشا داشت!  یربط هیخانم  نینبود، ا یاشتباه نه

 میاحتمال يچشمامو پاك کردم تا اشکا ریبار بار آخر ز

 برن و گفتم

 

  بله خودم هستم. شما؟-

 

 لبخند آغوششو به روم باز کرد و گفت با

 

! من مادر گرشام. يجانم! چقدر خوشگل و ناز يا-

 .ستگانیگرشا شا



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 حلقه کردم دور تنش و گفتم دستامو

 

. اوردمتونی. شرمنده به جا نستگانیسالم خانم شا-

  .خوشبختم

 

 جدا شد و گفت ازم

 

کنم هشتاد  یحس م يجور نی. انیفقط بهم بگو نسر-

  .سالمه



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 يبه مادر گرشا زدم و چشم دوختن به پسر يلبخند

  .بود ستادهیکه عقب تر ا

رو صورتش بود  دنشیدرهمش که از لحظه د ياخما با

 اومد جلو و گفت

 

  .امهریمن برادر گرشا هستم. کارن ک-

 

به مکالمه گرشا با تلفن افتاد که گفته بود  ادمی تازه

  .برادر ارزش داره هیاز  شتریاما برام ب ستیبرادرم ن



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 زدم و گفتم لبخند

 

  .کرده بودن فیخوشبختم، آقا گرشا از شما برام تعر -

 

جور  هیصورتش نداد. فقط  کیمیم يتو يرییتغ چیه

  .شده بود به چشمام رهیخ یبیعج

 معذب شدم. رو به هر جفتشون گفتم رشینگاه خ ریز

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

کس  چیاخه ه ختستیبهم ر کمیتو! خونم  دییبفرما-

  .توروخدا دیی. بفرماادیجا نم نیا

 

 شونییخونه و راهنما يکردم تو دعوتشون

  .سفد رنگم يایکردمدسمت راحت

 

نکرده بودم.  يشده بودم چون تا حاال مهمون دار هول

که دوستش دارم  یهمه وقت مادر کس نیاونم بعد از ا

  .اومده بودم خونم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

خونه نبود آب  يتو یکوفت چیکه علناً ه نیخاطر ا به

  .نسکافه يگذاشتم بجوشه برا

 نینسر يفنجون که صدا يتو ختمشونیر یم داشتم

 جون بلند شد

 

  .میبر میخوای. ما زود مزمیزحمت نکش عز -

 

  نسکافه ها رفتم تو سالن و گفتم يحاو ینیس با

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

. نیاومد نی. خوش حالم کردیبابا چه زحمت يا-

افتاده؟  یآقا گرشا اتفاق ياومده؟ برا شیپ یمشکل

  خوبن؟

 

براش افتاده  یدفعه دلهره گرفتم نکنه واقعا اتفاق هی

  بود؟

 

نگام کرد انگار که تا اعماق  یجور خاص هیجون  نینسر

 افکارم و روحمو خونده باشه و گفت

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 نیهم يخوبه. برا یجسم ينه گرشا حالش از نظر-

  .میمزاحمت شد

 

 یروح ینیخوبه  یجسم گهیم یتر شدم، وقت نگران

 یمن چه اتفاق يگرشا يو هنر فیروح لط يبده. برا

  افتاده بود؟

 دستش و گفت يجون دستمو گرفت تو نینشر

 

خورده بود و  یدنیعالمه نوش هیحال گرشا بد بود، -

شد به خاطر  ینگران کننده م تشیداشت کم کم وضع



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 یجا. خودش وقت نیا مشیاریب میگرفت میتصم نیهم

 هی. اما قبلش دهیم حیشد کم کم برات توض داریب

  ...دارم ازت یخواهش
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. 
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم نگران

 

  ؟یچ-

 

عالقه مند بودم بمونم  یلیمن خ یعنی. میریم میما دار-

آشنا بشم اما هم من و هم پسرم  شتریو باهات ب

 .میدار يادیمشغله ز



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

بشه و  داریگرشا ب یکنم تا وقت یازت خواهش م 

تو بمونه. ما حس  شیجا پ نیا ادیحالش سر جاش م

 .داشته باشه تا تهران يشتریجا آرامش ب نیا میکرد

دو  یکیمن بهش آرام بخش دادم تا بخوابه اما تا  

 .شهیم داریب گهیساعت د

لطفو در  نیا شهیلطفا حواست به پسرم باشه؟ م شهیم 

  ؟یحق من بکن

 

 تکون دادم و گفتم سر

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 .ونمیبه آقا گرشا مد نایاز ا شتریالبته. من ب-

هم  شیتا حداقل شامو پ دیموند یکاش شما هم م 

  .میباش

 

  .دلم زیممنون عز-

 .میایسر حوصله م گهیفرصت د هیشاا...   ان

  .اریکارن جان لطفا  گرشا رو ب 

 

  .درهمش بلند شد و رفت يبا همون اخما کارن

 دوتا دستش و گفت يجون دستمو گرفت تو نینسر



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

من  يفرشته کوچولو از گرشا هیراحته  المیحاال خ-

 .کنه یمواظبت م

 .شد بچم تیاذ یلیخ يماه و خورده ا کی نیا يتو 

  ...هواشو داشته باش 

 

 سرخ شدم و گفتم فاشیتعر از

 

 گمیشدن م داریب نکهی. به محض ادینگرانشون نباش-

 .رنیباهاتون تماس بگ



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

کنم....  یخوام فوضول ی... نمخوامیعذرم یلیفقط... خ 

آقا گرشا... اممممم  ینکرده تو زندگ ییکه خدا نیا ای

  ...یکنم... ول يخوام کنجکاو ی... نمزهیچ یعنی

 

 کرد و گفت يمستانه ا خنده

 

 .کرده فیکه گرشا برام تعر یهست یواقعا همون-

بدم که گرشا حتما  يطور نیبذار جواب سوالت رو ا 

 .کنه فیبرات تعر دیحتما خودش با



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

تونم فاشش  یاونه و من نم یخصوص یچون زندگ 

  .کنم

 

 تر شدم و گفتم سرخ

 

  ...خواستم یخوام نم یاوه باشه! من معذرت م-

 

کول کارن الل  يرو تیاون وضع يگرشا تو دنید با

  .شدم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  !من يخدا

  گرشا بود؟ نیا

 دمش؟یکه بوس يا يپسر سالم و قو همون

 

  .چشمام ينشست تو اشک

 هیسخت بود خودمو نگه دارم و نرم سمتش و  چقدر

  .نگاش نکنم ریدل س

 

همه بد  نیا يهق هقم رو برا يسخت بود جلو چقدر

  .رمیبودن حالش بگ



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 گفت کارن

 

  کجا ببرمش؟-

 

سمت  یخودم اومدم و گفتم، طبقه باال اتاق دوم به

  .راست

 

  .جون به من بود نینسر رهینافذ و خ نگاه

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

برش  یو ه ومدیچشمام م ياشک تا تو یکه ه یمن

  .رسوام نکنه نیاز ا شتریگردوندم تا نچکه و ب یم

 به شونم داد و گفت يکنارم و فشار اومد

 

بهتر  یلیجا خ نیمطمئنا حاال که اومده ا شه،یخوب م-

 .شهیم
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 71_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

ازشون  یو ک نییکارن اومد پا یک دمینفهم اصال

  .کردم یخداحافظ

کارن تو  نیجفتشون سوار ماش دمیخودم اومدم د به

  .جاده گم شدن چیپ



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

بودم، پرواز کردم سمت پله ها و  نیانگار منتظر هم من

  .پشت در اتاقم دمیرس

 بازش کردم و رفتم تو يفور

 

 يبود و تو دهیتخت من خواب ياون جا بود، تو گرشا

  .اخم به چهرش داشت یخواب هم حت

 

آروم رفتم نشستم  يگونم و با قدما يرو دیچک اشکم

  .کنارش لبه تخت



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 یتونیز يبراش تنگ شده بود، واسه چشما دلم

و نافذش،  رایجذاب و بمش، نگاه گ يرنگش، صدا

  ...لباش یلباش... لعنت

 

 موهاش و آروم لب زدم يفرو کردم تو دستمو

 

 !انصاف یب-

 

 يبه من برش گردوند ؟يکارو باهام کرد نیچرا ا ایخدا

  ش؟یریدوباره ازم بگ يروز هیتا 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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  کردم؟ کاریمن باهات چ مگه

 گفتم هیبه گرشا آروم و گر رو

 

 یحق نداشت ،یمنو عاشق کن یشعور! حق نداشت یب-

  !ی! حق نداشتيو بر یجهنم ول کن نیمنو وسط ا

 

  .چونم ریدستام و نگهش داشتم ز يگرفتم تو دستشو

 

 يبود و شلوار قهوه ا دهیپوش ییشرت حنا یت هی

  .رهیت



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

تنش آب رفته بود و  چیو واپ چیدرشت و پ عضالت

  .الغر در شده بود کمی

 دیسرش سف يچهار تا تار مو هم از جلو یحت رم،یبم

  .شده بود

 

قدر از  نیشده که ا یبراش افتاده؟ چ یچه اتفاق یعنی

 پا انداختتش؟

 

اما به خودم اومدم  د،یچند ساعت طول کش دونمینم

  .لرزه یخوره و پلکاش م یدستش داره تکون م دمید



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

باز کرد و  شویلعنت يشرشو تکون داد و بعد پلکا کمی

  !واریدوخت به سقف و در و د

  د؟ید ی! منو نمهه

 

 هویو بعد  دفعه چشمش افتاد به من، چندتا پاك زد هی

 شد و گفت زیخ میتو جاش ن

 

  ان؟یدا-

 

*** 
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 ..::(* گــرشــا *)::..

 

 

  !بود خودش

  !انیدا

بردم جلو و آروم گونشو لمس کردم. چشماشو  دستمو

  .دیکش قیبا ناز بست و نفس عم

 زدم لب

 

  ؟یواقعا خودت-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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 گفت یرحم یباز کرد و در کمال ب چشماشو

 

 !یانصاف یب یلیخ-

 

  .گونش يرو دنیبعدش اشکاش چک و

از  میماه و ن کیمن بعد از  يطاقت شدم، خدا یب

جا بود. تو چند  نیحاال اون ا دنیچیبه خودم پ شیدور

  !من يمتر یثانت
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دور تنش و محکم به آغوش  دمیچیپ دستامو

  !دمشیکش

  !يقرن دور میو ن کیاندازه  به

  ...میبش یکیکه با هم  يجور
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ها  وونهی... چقدر دلتنگش بودم، چقدر مثل دایخدا آخ

به خودم  یببرمش و وقت ادیکرده بودم تا از  يشبگرد

  .قدم زدم ادشیبه  ابونویچندتا خ دمید یم ومدمیم

 

. دمیکش قیفرو کردم تو موهاش و نفس عم سرمو

 نگفتم. به جاص اون زبون باز کرد و گفت یچیه
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 یخداحافظ هیبدون  یخبر، حت یگرشا... ب يبد یلیخ-

و ماه و چند  کی. یو رفت يول کرد یخشک و خال

  .کنم یهفتست دارم هر روز خودمو لعنت م

 

 يهاشو از تو يبرداشتم و چتر نمیس ياز رو سرشو

  .صورتش زدم کنار و اشکاشو پاك کردم

  ...اشکا بودم، لعنت نیا یبه من که باعث و بان لعنت

 زدم لب
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 یم دی. نبازمیخوام عز ی! معذرت مششششششیه-

  .بود ایکار دن نیرفتم، رفتنم احمقانه تر

 

  .ختینگفت فقط مظلومانه اشک ر یچیه

. باز کشهیدونست با اشکاش داره منو م یم کاش

 پاکشون کردم و گفتم

 

آب و هوا بود،  تیآره؟ من حواسم به وضع يدیترس-

 یسه شنبه بارون و رعد و برق بود. باز رفت شیهفته پ

 ؟یبارون نشست ریز رونیب
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سر تکون داد که باعث شد نچ بلند بگم و  مظلومانه

  .نمیدوباره بچسبونمش به س

  .به سرم اومده بود دمیترس یکه م يزیچ 

 

 از بازوهاش سر دادم سمت کمرش و گفتم دستامو

 

  چرا؟ يدیبه خودت نرس ؟يالغر شد نقدریچرا ا-

 

 قلبم و گفت يرو قایبرد عقب تر و گذاشت دق سرشو
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غذا  یتونستم درست و حساب یبودم، نم ریدرگ کمی-

  .بخورم

 

 نویلحظه ها باورم بشه، تا ا نیسکوت کردم تا ا دوباره

غوشمه و نفساش آ يکه تو یحضمش کنم که کس

  ...خودمه انیبه گردنم همون دا خورهیم
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گفت  یجون م نیگرشا؟ نسر يشد ينجوریتو چرا ا-

 نیچ دایمو سف نیا ،يالغر شد ی. کليخورد یدنینوش

 شده؟ یموهات؟ چ یتو قاط

 

 لبخند زدم و گفتم 

 

. حالم خوبه، یخواد نگران باش ینم ست،ین يزیچ-

  جا؟ نیمنو آورد ا نیاالن خوبم. مامان نسر
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لبه تخت و  ينشست رو رون،یاز تو بغلم اومد ب خجول

 موهاشو داد پشت گوشش و گفت

 

اون جور...  یجون و آقا کارن آوردنت. وقت نیآره نسر-

  ...دمتیکول آقا کارن... با اون حال بد د يرو

 

بست و حرفشو ادامه نداد و من غرق لذت  چشماشو

  .نگرانم شده نمیبود که بب یشدم. حس قشنگ

 گفت دوباره
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قدر بده اما  نیچرا حالت ا دمیجون پرس نیمن از نسر-

چون  یحتما بگ دیجوابمو ندادن. گفتن خودت با

دخالت  تیزندگ يخودته... من تو یخصوص یزندگ

... یحرف بزن یبا کس یکنم اما... اما اگر خواست ینم

من هستم.  یداشت ازیبه دوتا گوش ن دونمی... چمای

 خب؟
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

منو تو بد  نیلبم خشک شد مامان نسر يرو لبخندم

  .قرار داده بود یتیوضع

عرب  يخایش شیافتادم و فرارش، از پ سایگ ادی دوباره

 .سر در آوردنش
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 شیرو فرستاده بود پ سایکه گ يکه سر دسته باند نیا 

غل و  یدختر ساده و ب نیهم انه،یاون حروم زاده ها دا

  .غش کنارم

  مگه ممکنه؟ اصال

  .باورش سخته برام هووزم

 

  گرشا؟ یخوب-

 

  فرارم نگاش کردم و گفتم یب يچشما با
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حتما برات  يروز هیآره خوبم. ممنون از لطفت! -

اما  هیطور نیکنم که چرا حال و روزم ا یم فیتعر

  .امیبا خودم کنار ب دیقبلش با

 

و دستاشو تو  دیو آشفته شد، لبشو گز یسوال نگاهش

  .هم گره کرد

 لذت نگاهش کردم و گفتم با

 

  !که تو دلته رو یبگو اون-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

بار  يدوخت به چشمام و باز برا شوییایدر یآب يچشما

  .کرد رمیهزارم تسخ

  .یانوسیاق يدوتا گو نیخوردم از جاذبه اغبطه  باز

 

... ینیتهران؟  يگرد یبر م یکه... امممم... ک گمیم-

  ...که نهیمنظورم ا

 

 گهیموهام. د يرو زدم کنار و کالفه دست بردم ال پتو

  ...گشتم تهران، تهران برام مثل زندان بود یبر نم

 همون لحن خسته گفتم با
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. اومدم انیگردم دا یبر نمحاال حاال ها به اون جهنم -

  !که بمونم

 

  واقعا چشماش برق زد؟ ایزدم  توهم

هنوز  ای دیوقتش بود بپرسم اون روز چرا منو بوس االن

  زود بود؟

  گذاشتم؟ ریتاث انیاحساسات دا يواقعا رو نکنه

عاشق  انویکفتار دا هینقشه مزخرفم گرفته و مثل  نکنه

 خودم کردم؟
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زد، دستشو  يا يجاش بلند شد و لبخند پر انرژ از

 دراز کرد سمت من و گفت

 

! اگه حالت يقصد برگشت ندار ایزود نیآها... پس به ا-

 دی. بامیبا هم شام درست کن نییپا میخوبه پاشو بر

  .یاالن ضعف کرده باش
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 يدستم. دلم برا يکوچولو و گرمشو گرفتم تو دست

و اونو  ستادمیراه ا اندازه دستامون ضعف رفت! وسط

 و صداش زدم ستهیهم مجبور کردم با

 

  ان؟یدا-

 

 هوا گفت یسمتم و ب برگشت

 

  جان؟-
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بغلم، دستامو محکم  يو انداختمش تو دمیکش دستشو

زدم  یم اشویکه چتر یحلقه کردم دورش و در حال

 پشت گوشش گفتم

 

 يبرا ت،ییایدر يچشما يدلم برات تنگ شده بود! برا-

 نیواسه ا یلخت و نرمت، واسه صدات، حت يموها

  !دلتنگ بودم دنتمیپوش ریحر
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 74_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

چمدونم رو جمع کرده بود و گذاشته بود تو  مامان

  .نمیصندوق ماش

برگشته بودم خونه  انیبود که از خونه دا يروز دو

  .خودم
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باهم خوش گذرونده  یمدت مثل دوتا دوست کل نیا تو

  .میبود

 یکرد دوستانست رفتارم، نم یاون فکر م البته

  !وونشمیدونست چقدر د

 

 م،یدوروز داشت نیکه تو ا یخاطرات خوب يادآوری با

. حرف مونیطوالن يایکردنا و ساحل گرد یعکاس

کردن، خنده  فیتعر مونیشخص یزدنامون،از زندگ
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رو  شوندیلبخند م شهیصدا دار و خاصش که هم يها

  .کردنامون.. لبخند مهمون لبم شد یلبام. با هم طراح

 

 

توجهمو جلب کرد. بعد از دو روز  میزنگ گوش يصدا

  .زد یبار داشت زنگ م نیاول يکارن برا

 

 :دادم به کاناپه و تماسشو جواب دادم لم
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پارسال دوست امسال لطفا وقت به به! آقا کارن... -

 !دیریبگ یقبل

 

 بهم دیتوپ

 

به الس زدن  یو نشست اری شیپ یمرض! حاال که رفت-

  کوك شده؟ فتیو حال و هول ک

من و  یبه زندگ يتمام گه زند يماه و خورده ا کی

  .چارهیخودت و مامان و اون سرمه ب
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 جمع شد و گفتم لبخندم

 

ننداز کارن. جهنم بود برام! خود جهنم.  ادمیآخ -

حد خودشو  انیدا ست،یدر کار ن یبعدشم حال و هول

  ...حرفاست نیتر از ا بیدونه نج یم

 

 شیپ یرو فرستاده دب یگرام رهیهه! فعال که همش-

  .میدیو نجابتم فهم می! نمردخایش

 

 زدم داد
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 یزن یحرف م انیحرف دهنتو بفهم کارن. راجب دا-

  !یپرون یم یچ نیوقت کن بب

 

 یافتاده سر من داد م بهیهه! خوبه! چشمت به چه غر-

االن  سای! احمق گيبرد ادیو خواهرتو از  یکش

قدر  نیچرا ا ؟يلو نداد سیبه پل انویکجاست؟ چرا دا

  تو؟ یساده و ابله
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 نیگفت و هم یراست م ينگفتم، تا حدود چبیه

  .کرد یداغونم م

 

زنه.  ی! اون دختر داره گولت مایبگرشا به خودت -

خامت کنه  خوادیو حاال م یبه خاطر انتقام رفت دهیفهم

 !يازش بگذر

 

 زدم داد

 

  !ستین یآدم نیهمچ انیخفه شو! دا-
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 داد زد اونم

 

دختر  هی انیعشق کورت کرده. دا یتو ساده و احمق-

  !هیمثل بق ییهرجا

 

 و گفتم دمیشد داد کش یچ دمینفهم

 

ببند کارن. دهنتو ببند. خفه شووووووووووووو! دهنتو -

 نکن نیمن توه انیبه دا



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 
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 زد و گفت پوزخند

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 يمنو پست کرده برا يسایتو گ انیتو! دا انِیهه دا-

  ...خواب ریتو خواهــرتـــو فرستاده ز انِی! داخایش

 

 دینبا یلعنت گفت،یم نویا دیبه جوش اومد، نبا خونم

 !گفت یم نویا

  !حرفش زدم نیرفاقتو با هم نیا شهیر دم،یبر

 وسط حرفش و گفتم دمیو با داد پر يجد یلیخ

 

به  یقیرف چیه گهیحرف دهنتو بفهم !تموم شد! د-

که عشق تو باشه  نیقبل از ا سایاسم کارن ندارم! گ
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 دیبا دونمیبهتر از تو م یلیبود، خ رتیغ یخواهر منِ ب

  !برش گردونم يبخورم و چجور یچه گه

 

  .بزنه و تماسو قطع کردم يا گهیحرف د چیه نذاشتم

 یزده بود به کل روزم. گند زده بود که هر چ گند

  .خاطره خوب ازش داشتم

  !زده بود به رفاقتمون گند

 

شد! کم بود، هنوز پر  زیر زیر وار،یبه د دمیکوب مویگوش

  .بودم
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بود رو  یعسل يکه رو سایعکس خودم و گ قاب

  .نیزم دمیبرداشتم و کوب

در آوردم و  بمیج يکارنو از تو هیهد يپویز فندك

 و داد زدم نهیبه آ دمیکوب

 

 ،ی! عوضــــســـــتین یکن یکه تو فکر م یاون-

 رتــــــیغ ی! بیعوض ،یعوض

 

  ؟یگرشا خوب-
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 يو چشما دهیبود با رنگ پر انیسمت در، دا برگشتم

  .و دو دو زن دهیترس

  !کرد یاومد، کاش ولم م ینم کاش

 

بودم، االن بُتَم از  یناراحت بودم، االن عصب االن

  .سالم شکسته بود نیچند قیرف نیبهتر

 

 یو مثل بمب ساعت دمیکش یم قینفس عم کیستریه

 نیا يتو انیدا دیمنتظر انفجار خودم بودم. اما نبا

  .دید یم بیانفجار اس
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 دورگه گفتم يصدا با

 

  !برگرد خونت-

 

 يقدم اومد به سمتم و دستشو گذاشت رو هی نگران

 شونم و گفت

 

  ..آخه چت شد گرشا؟ تو که-

 

 دمیتموم شد و منفجر شدم، داد کش تحملم
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 !ــانیگفتــــم بـــرو خــونــت دا-

گفـــتــم مــن االن سگـــم، هـــارم، پاچــه  

 !ـــرمیگ یمــ

 ؟يستادیبهــــت گفتــــم بـــــرو... چرا ا 

  هــــــــــــان؟ 

 یچارگیداره؟ ب دنیمــــــن د یداره؟ بدبخت دنید

 داره؟ ــــــدنیمن د یرتیغ یو ب

 ؟يدیچرا جواب نم 

 !آشغــــــال ؟یفهم ی! مانیمن آشغالم دا 
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 ...خواهرم... خواهرم 

  !انی! برو داهوففففففف

 امی! برو من بکم حالم بده خوب که شدم مزمیعز برو

  !شتیپ

 

  !نرفت

کرد و چشماش پر از اشک بود اما نرفت به  یم هیگر

 :جاش قاطع گفت
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که  یکه من حالم بد بود تنهام گذاشت ییمگه تو وقتا-

  االن تنهات بذارم؟

 

فرشته  هیمنِ کثافت  بینس اینگاش کردم. خدا ناباور

  !شده بود

 گفت دوباره

 

 یچیخورد کن. من ه زویبزن، بشکن، اصال همه چ-

 .به کارت ندارم يکار گم،ینم
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 رمیگرشا! نم رمیمونم. اما نم یما ساکت م نیفقط ا 

  !یچون تو نرقت

 

تر شد  کیو محافظه کارانه قدم به قدم بهم نزد آروم

  .رو به روم و بازومو نوازش کرد دیکه رس ییتا جا

 

  من؟ حال

  !بود بد

 بودم مونیتر از پش مونیپش

  !دل تر از دو دل دو
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  ...یتر از هر شکاک شکاك

  .بودم یتر از هر عاشق عاشق

  ...بودم تو اون لحظه ها چارهیچقدر ب من

 

 

 

 

 

 

 [31.05.20 11:21] 
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@VIP_ROMAN 

. 

 

 

 

 

   آغوش تو دیدر تبع 

  76_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 دمیفرو کردم تو موهام و نال دستمو

 

  !. داغونمانیحالم بده دا-

 

نگفت، فقط دستاشو  یچینگاهم کرد و ه يهم درد با

  .شونم يگرانه گذاشته بود رو تیحما

  .کرد یسکوتش آرومم م نیهم چقدر
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 یم شمیکارن آت يحرفا ادیبازم کالفه بودم، بازم  یول

  !کشت ینبودنش منو م ادی سا،یگ ادیزد، بازم 

 

 یبکنم ول دیبا کاریدونم چ یکارن گفته بودم م به

 !خورده بودم يادیشکر ز

 

 ریکه دلم گ یتونستم بکنم. نه تا وقت ینم یغلط چیه 

  .و براق بود يا لهیدوتا چشم ت نیا

 

  ...گرشا-
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حرف  یگرفتم و دادم به چشماش و ب نیاز زم نگاه

  .نگاهش کردم

 گفت آروم

 

  .حالتو خوب کنم يدونم چطور یمن م-

  .سمت تخت دیگرفت و کش دستمو

  !خدا ای

  !خودم نبود دست

 !فکر نکنم یتونستم به اون احتمال لعنت ینم
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کردم  ینگاهش م یتخت و به من که سوال يرو نشست

  .لبخند زد و دستشو به نشونه دعوت به سمتم گرفت

  .تخت يگرفتم و و کنارش نشستم رو دستشو

 پاش و گفت يرو زد

 

  !جا نیسرتو بذار ا-

 

 نیبابا ا ی! عرونیحبس شدمو نامحسوس دادم ب نفس

  !کرد یبود با من م يچه کار
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  جنبه ام؟ یدونست من ب ینم

سرمو بذارم رو  يخوایکه م یگیچرا همون اول نم خب

  !تو سرم ادین یلعنت يپات تا اون فکرا

 

گرم و  يپاش و چشم بستم. دستا يگذاشتم رو سرمو

موهام و آروم شروع کرد به  نیب دیکوچولوش خز

  ...نوازش کردن
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کرد عضالت  یموهام م نیکه دستاش ب یحر حرکت با

 دنمیمنقبض شده از خشمم منبسط تر و نفس کش

  .شد یراحت تر م

 

 :که گفت دمیآرومشو شن يصدا

 

 نیکه ا يزیدرباره چ یتون یم يحاال اگر دوست دار-

  .رونیب شیزیو بر یآشوبت کرده صحبت کن يطور
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 زمشیخواستم بر یبه دو طرف تکون دادم. نم سرمو

  .خواستم از دستش بدم ی. نمرونیب

  .بودن گمیاتفاق زند نیتر بایدستا ز نیا صاحب

  .از دست بدم مویاتفاق زندگ نیتر بایز تمیخوا ینم

 

 :مکث کرد و بعد گفت کمیجوابمو دادم  یوقت

 

  خواهرت؟ ساست؟یراجع به گ-
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اون که چشم باز کنم به نشونه  یکه زد تو هدف! ب آخ

  .آره سر تکون دادم

 :دیپرس دوباره

 

 دمیند ،يوقت ازش حرف نزد چیچند روز ه نیا يتو-

  . حالش خوبه؟یکن فیاز خواهرت تعر يخاطره ا

 

 دمیدرد نال با

 

 دونمیکه نم نهیهم ! درد منمانیدا دونمینم-
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 [01.06.20 10:31] 

 

. 
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   آغوش تو دیدر تبع 

 77_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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موهام متوقف شد، شک  نیلحظه حرکت دستش ب هی

  !کرده بود

نگفتم. دوباره دستشو  یچیبا درد بستم و ه چشمامو

 :دیموم و پرس يتارا نیب دیکش

 

  نه؟ ایحالش خوبه  یدون ینم -

 

 :دمیبه نشونه مخالفت تکون دادم و با درد نال يسر

 

  ...رفته سایدونم! گ ینه! نم-
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 بلند تر گفت کمی يبار با صدا نیتوقف کرد و ا دوباره

 

  رفته؟ کجا؟ سایگ-

 

که خودش مقصر بود  یکس يقصه برا نیا فیتعر

 !سخت بود

که همه  ستین یاون انیاگه باور داشتم که دا یحت

اونو مقصر رفتن  شهیکنن آما ته ذهنم هم یتصور م

  !دونست یم سایگ
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به گناهکار بودن اون  شهیهم ییروین هیذهنم  ته

 .کردیاعتراف م

 

 يخواست پاك و معصوم باشه! اون ته تها یچقدر م هر

 يسایباند قاچاق دختر بود و گ هیسر دسته  انیدلم دا

  .منو، جگر گوشمو ازم دور کرده بود

 

 باز کردم و گفتم لب
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نامه گذاشت برام و با  هی شی! چند ماه پدونمینم-

 انیچمدونش از خونه فرار کرد. اون فقط منو داشت دا

بابا مرده  ش،یرفته بود اتر ییمامان تنها ؟یفهم یم

  ...سایبود، فقط من بودم و گ

 

 يبجز اون قسمتا مویخودم که اومدم داستان زندگ به

  .کرده بودم فیبه بعد  براش تعر سایگ یگشتن گوش

 هیگر يبود و با قسمتا دهیشادش خند يقسمتا با

  !کرده بود و دل منو خون هیدارش گر
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 :گفتم يطور نیجمله رو ا نیآخر

 

 ییسایگرشا و گ گهیحاال فقط من موندم و من! د-

  ...وجود نداره، فقط گرشاست، تنها و دلمرده

 

 گونم و گفت يگذاشت رو دستشو

 

 میگرد یم ییدوتا ،یستینگاه کن به من. تو تنها ن-

  دنبالش! باشه؟
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 !نمیتر زی! من به خودت مشکوکم عزهه

 استیقاب زنده دن نیتر بایکه لبخندت ز ییبه تو 

  !منِ عاشق مشکوکم يبرا

  !که نفسام بند نفست شده مشکوکم ییتو به

 

  !برزخ نینجاتم بده از ا ایخدا

  !بشم وونهیکه د نیکن قبل از ا کمک

  !دادم برس به

 

 :زدم لب
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  !انیشم دا یم وونهیدارم د-

 

 گذاشت رو لبم و گفت دستاشو

 

 سایگ م،یکن یم داشی! آروم باش،ما پشششششیه-

  .کنم ی. منم بهت کمک ممیکن یم دایرو پ

 

. منِ مرد دوباره دیچشمام نم اشک نشست اما نچک تو

  .کردم هیبه وجود اومده گر طیو شرا سایبه خاطر گ
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 هیمثل  د،یبوس یطوالن مویشونیخم شد و پ انیدا

  !سایخواهر، مثل گ هیمادر، مثل 

 

 يگذاشتم پشت سرش و نذاشتم لباشو از رو دستمو

 برداره و لب زدم میشونیپ

 

 یآشوب بودم اما االن آروم آرومم! ممنون که هست-

  !انیدا
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 [02.06.20 10:08] 
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   آغوش تو دیدر تبع 

 78_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 لب زد آروم
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  .خوش حالم که تونستم کمکت کنم-

 

 بلند کرد و زل زد تو چشمام و گفت سرشو

 

 يدیاتفاق جد سایبجز گ ،يچرا خورد کرد لتویموبا-

  افتاده؟

 

مکالمم با کارن افتادم و غم عالم نشست  ادیدوبارهذ

  .نمیس يرو
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بود  سایمن و گ یبود، کارن ناج قمیرف نیبهتر کارن

 قدر ساده دورش انداخته بودم؟ نیچرا ا

  

  تمومه؟ نمونیب زیدلم اومد بهش بگم همه چ چطور

 

به خاطر غرور بهش زنگ نزنم و عذر  ادیدلم م چطور

  نکنم؟ یخواه

 

 گفتم یبدبخت با
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کارن پشت خط بود. دست گذاشت رو نقطه ضعفم و -

به اسم کارن  یقیرف گهیشدم گفتم د یمنم عصب

  .ندارم

 

 زد و گفت یآروم لبخند

 

کنن اما  یهزار بار باهم دعوا م يروز یواقع يدوستا-

 .مونن یم گهیآخرش پشت هم د

 تتونیکه عصبان کمیمطمئنم هم تو و هم آقا کارن  

  .نیشیرفع شد دوباره مثل قبل م
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  به دو طرف تکون دادم و گفتم سرمو

 

دفعه فرق داشت! دست گذاشت رو شاهرگ  نینه! ا-

تونم تحمل کنم  یکرد. نم نی... به نفسم توهمیاتیح

  !موردو هی نیا

 

 دیپرس روم

 

  نفست؟-
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  .به نشونه آره تکون دادم سرمو

آتش  ياز بخارا یتنفس سم هینفسم بود،  انیدا آره

 یسالمت يکرد، برا یم تیسوزوند و اذ ی! میفشان

  !یمضر بود اما الزم بود تا زنده بمون

  !به هر حال نفس بود اما

 

 کنه گفت جادیتو صورتش ا يرییاون که تغ یب

 

 نفس خانوم شما؟ نیهست ا یحاال ک-
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 و گفتم دمیخند

 

کنم و  زتیدفعه سورپرا هیخوام  یفعال بهت، م گمینم-

  .نشونش بدم

 

 موهام متوقف شد و گفت نیب دستش

 

  ...گهی! منم برم خونم دیآروم گهید خب فکر کنم-
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  حسادت کرد؟ یعنیجانم!  يا

 باور کنم؟ دیبا یعنی

 

 گرفتمو گفتم دستشو

 

من  یکن یفکر م یعنی ؟يریو م یکجا گازشو گرفت-

  ؟يگرسته بر ذارمیم

  !سر رفته یکه حوصلم حساب رونیب میبپوش بر لباس

 

 که گفتم ارهیبهونه ب اومد
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@VIP_ROMAN 

 

  !می! برو حاضر شو براریبهانه ن گهینه د-
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  آغوش تو دیدر تبع

 79_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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شب فوق العاده  هیاز اون همه جنگ و دعوا  بعد

  .میداشت

 

 يایماه يبرا یدزدک م،یکرد طنتیتو رستوران ش یکل

و با هم مسابقه دو  میختیغذا ر ومشونیآکوار

  .میگذاشت
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مسابقه  ایتند دوست دارم، گفت ب يگفتم غذا بهش

تونه غذاشو تند کنه  یاز همه م شتریب یک مینیبب میبد

  !و بخوره

 

  !سوزه یخالدونم داره م هایکه هنوزه تا ف هنوز

  !سرتق آخرشم خودش برنده شد دختره

 

هوا  کمیتا  يرو ادهیپ میبعد از شام بر میگرفت میتصم

پارك  هیبه  میدیبه سرمون بخوره، سر راهمون رس

  .خلوت
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بچه ها نشست رو تاب و من هولش دادم، شالش  مثل

  .باد به رقص در اومد ياز سرش افتاد و تو

 

  .مینیو چسبوندمش به ب دمشیهوا قاپ يرو من

چقدر  دیبودم و ند ستادهیشد که پشتش ا خوب

  !مجنون عطر موهاشم

 

 گرشا؟-
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 هوا گفتم یب

 

  جانم؟-

 

 افهی. لبخند زدم و به قدینبود و از دهنم پر حواسم

 مبهوتش نگاه کردم و گفتم

 

  ان؟یدا یبگ یخواست یم یچ-

 

 :و گفت رونیهپردت اومد ب از
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 نیپشت فرمون ا نمیخواستم بگم بذار من بش یم-

  !رخشت

 

 و گفتم دمیخند

 

  جوجو؟ ينامه دار ی! گواهیاوخ-

 

 چپ نگام کرد و گفت چپ
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 یدعوت م یرال هی! فردا تورو به یگفت یم نویا دینبا-

  .کنم

 

 زدم کنار و گفتم نویماش

 

مسابقه  يخوا یم یبچه؟ با چ يدار نیتو مگه ماش-

  ؟يبد

 

 انداخت باال و گفت يا شونه
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دونم کدومش  یدارم. نم یمسابقه که نه معمول نیماش-

  !استارت بخوره

 

 

 

 

 

 

 

 [04.06.20 09:58] 
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  آغوش تو دیدر تبع

 80_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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  داشت؟ نیچندتا ماش ینیبودم.  متعجب

مدل باال انتخاب کردم تا  نیماش هی ادمهی لیاوا اون

  .گولش بزنم

 

 .کردم دخترا همشون مثل همن و عاشق پولن یم فکر

  

  .ساده و احمق بودم لیاون اوا چقدر

 انایتونم دا یکردم م یبودم که فکر م وونهید چقدر

  !بکشم
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  !هه

 

 دونهیداره و اصال نم نیچنتا ماش گهیم انیحاال دا اما

 !خوره یکدومش استارت م

جور فحش ناموس  هیافکار احمقانه من مثل  يبرا نیا

  .مونه یم

 

 شدم و در سمت اونو باز کردم و گفتم ادهیپ

 

  .یچند مرده حالج نمیبب نیبش-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  شد و رفت سمت راننده نشست ادهیپ نیناز از ماش با

هر حرکت ساده و  يدونست چقدر تو یم خودش

  ه؟یعشوه قاط شیمعمول

 

نگاه کردم. اول کمربندو بست  ژشیو به پرست نشستم

 و بعد گفت

 

  ه؟یترمز وسط-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 و گفتم دمیخند

 

  !يخدا! به کشتنمون ند ای-

 

آف حرفه راه  کیت هینگاه به من با  یزد و ب پوزخند

 .افتاد

 

 تیبا نها دمیکه به خودم اومدم د دینکش یطول 

  .میکش یم ییال يحرفه ا میدار ابونایسرعت تو خ

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 نیو از کوچک تر دیکش یم ییال نایماش نیازب ماهرانه

 يحرفه ا دمیبودم اما د دهیشد. اول ترس یفضاها رد م

  .دادم و فقط لذت بردم هیحرفاست تک نیتر از ا

 

 یلیخ یکیو با اون  شهیگذاشته بود لبه ش دستشو

 .راحت و آزاد فرمونو نگه داشته بود

لبخند محو  هیرفتارش نبود و  يتو یاسترس چیه 

  !لباش ينشسته بود رو

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 دهیدونم چقدر گذشت به خودم که اومدم رس ینم

 شدم و گفتم ادهیخونه. پ يجلو میبود

 

  و کجا؟ یفردا ک-

 

 زد و گفت چشمک

 

 ؟يباهام مسابقه بد يشد یراض ه؟یچ-

 

 گرفتم به لبم و گفتم دستمو



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

که  ییاسم به کسا هی! بد نبود! فردا یییییییع-

 !کنم یبرمشون اضافه م

 

 زد و گفت یقشنگ قهقهه

 

  !! شب خوب بخوابدید میخواه-

 

 .کردم یازش خداحافظ مویشونیگذاشتم کنار پ دستمو



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

خونه و برام دست تکون نداد  ينرفت تو یتا وقت 

  .نرفتم تو

 

 

 

 

 

 

 

 [05.06.20 10:27] 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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. 

 

 

 

 

   آغوش تو دیدر تبع 

 81_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

نگاه  نگشیپارک يتو نیو به دوتا ماش دمیکش یسوت

  .کردم

و با  دیسف asx یچیتسوبیم هیبود رو کاپوت  نشسته

قرمز هم کنارش  جیاسپورت هیکرد.  ینگام م طنتیش

  .پارك شده بود

 

 گفتم متعجب

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  ؟يرو از کجا آورد نایا-

 

 باال انداخت و گفت شانه

 

 .صدرا بهم باج داده-

 

 يزیچ هی دیمعذب تو جاش به جا شد انگار که نبا بعو

  .لو داده بود یگفت ول یرو م

 تو هم و گفتم دمیکش اخمامو

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .حرفات نیبودم اسمشو ب دهیصدرا؟ نشن-

 

 و گفت نییکاپوت اومد پا يرو از

 

  صفر تا صد کدومشون بهتره؟-

 

 گفتم یعصب چونه؟یخواست منو بپ یم

 

 .با شما بودم انیدا-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 کنارم ردشد و گفت از

 

  !نه ای شنیدونم روشن م یاصال نم-

 

گرفتم و نگهش داشتم. زل زدم تو چشماش و  دستشو

 گفتم

 

  ه؟ی. صدرا کانینکن دا وونمید-

 

 و گفت دیکش رونیدستش ب يبا خشونت از تو دستمو



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

من دخالت  یخوام راجبش حرف بزنم! تو زندگ ینم-

  !نکن

 

 .خونه يو رفت تو دیمتعجبم دو يدر مقابل چشما و

  .بهم برخورده بود یلیخ 

 

که واقعا قصدم سر درآوردن از  شیدو سه ماه پ اگر

گفتم اما االن  ینم یچیه دیپرس یم نویبود ا شیزندگ



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

حرفش  نیندارم ا يقصد چیکه صادقانه اومدم جلو و ه

  .برام گرون تموم شد یلیخ

 

 دی. بارونیزدم ب نگیعقب گرد کردم و از پارک یعصب

  !ومدمیبا خودم کنار م

  گفت؟ یم راست

  !گفت یراست م اره

 !هینداشت که صدرا ک یمن ربط به

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

اون  يمثل دوست پسر هم برا یمقام آشغال یمن حت 

صدرا نام که براش  نینداشتم که بخوام ازش بپرسم ا

  !کارشهیو چ هیخره ک یبه عنوان باج م نیماش

 

 تخت يخونمو با شدت بستم خودمو ولو کردم رو در

 

 

 

 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 [06.06.20 10:23] 

 

. 

 

 

 

 

   آغوش تو دیدر تبع 

 82_پارت#

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 ونیتلوز يغروب بود. نشسته بودم جلو يدما دم

کردم که در زده  یم نییکاناال رو باال پا یداشتم الک

  .شد

 

  .پا شدم و درو باز کردم یلیم یب با



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

بود با شلوار  دهیپوش یمشک زیشوم هیبود  انیدا

  .موهاشم باز گذاشته بود دورش د،یسف

 

 تفاوت گفتم ینگاه گرفتم ازش و ب یسخت به

 

  .تو ایب-

 

که  يکانال ماهواره ا هیدوباره سر جام و  نشستم

داد و نگاه کردم و  ینشون م یآواتارو به زبان اصل

  .بهش ندارم یوانمود کردم توجه



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  .شد به نبم رخم رهینشست کنارم و خ اومد

چقدر مسخره بود که جاهامون عوض شده  نیبب هه

  !یبود، من قهر بودم و اون اومده بود منت کش

 

  گرشا؟-

 

 تفاوت گفتم یب

 

  بله؟-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  .به من دهیچسب قایجاش پاشد و نشست دق از

حلقه کرد دور تنم و سرشو چسبوند به بازوم  دستاشو

 و گفت

 

  !يشوریب یلیخ-

 

الل شده بودم اصال  شنیپوز نیکه نخوام! با ا نه

  .بگم يزیچ تونستمینم

 با بغض گفت دوباره



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 یانگولکش م یه يو دار يدیتو نقطه ضعف منو فهم-

کَس  یکسو ندارم، ب چیمن تنهام، ه یدون ی. تو میکن

 ینداشتم ه یدوست چیو تاحاال ه امیآدم دن نیتر

  .يارینکته بهم فشار م نیبا هم يدار

 

حرفاش اون واژه دوست باعث شد پوزخند  وسط

  .رو لبام نهیبش

دوستش به  دنیهر شب به فکر بوس یدوست چیه

  !رهیخواب نم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

عشق  نیمن اول يبرا انیدوستم دا انیدا يمن برا اگه

  .مهیزندگ

 

 سکوت کردم گفت دید یوقت

 

  ....صدرا-

 

 وسط حرفش و گفتم دمیپر

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

به من  یربط نیصدرا و رابطش با تو کوچک تر نیا-

 ینداره، من نه باباتم، نه برادرتم نه شوهرت نه حت

 !دوست پسرت

 

 و گفت نمیس يتو دیکوب فشویظر مشت

 

 !یهمه کس من تو-
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 [07.06.20 10:31] 

 

. 

 

 

 

 

   آغوش تو دیدر تبع 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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 83_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

و لذت  بیحس عج هی. ستادیتو اون لحظه برام ا ایدن

  .پوستم ریز دیبخش دو

  بود؟ یچ منظورش

  "یتو همه کس من"صداش اکو شد تو سرم  دوباره



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  .میزنگ در باعث شد هر دو از جا بپر يصدا

 پاك کرد و گفت اشکاشو

 

  ؟يبود یمنتظر کس-

 

 به نشونه نه تکون دادم و گفتم يسر

 

 !خونم ادیکس قرار نبود امروز ب چیه-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 هیک نیبرو درو باز کن بب-

 

که زد در  یکردم از شوك حرف یتکون دادم و سع سر

  .و تمرکز کنم امیب

  .سمت در و بازش کردم رفتم

 

  !بشم وونهیپشت شوك! امروز قرار بود قطعا د شوك

  !پشت در بود کارن

  !و اعصاب داغون ختهیبهم ر يقرمز و موها يچشما با

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  قدم اومد جلو و گفت هی

 

  ...گرشا-

 

افتادم که پشت تلفن گفت و دوباره  ياون جمله ا ادی

  .اخمام رفت توهم

 داد زد انیموقع وسط حرفش دا همون

 

  گرشا؟ هیک-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 کارن گرفتم و داد زدم ياز چشما نگاه

 

  !شناسمشینم-

 

خسته و خون افتادش درو تو  يتوجه به چشما یب

 صورتش بستم

مهم بود  نیکه پشت دره کارنه ا یبرام مهم نبود اون 

 گفته یکه چ

  .شهیهنوز تو ذهنم اکو م حرفش

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

و  انیبود که به دا ختهیاعصابم داغون و بهم ر انقدر

  .نکردم و رفتم باال یگرشا گرشا گفتنش توجه

 

اتاقمو محکم بستم و جفت دستامو کردم تو  در

  .موهام

 

نه کارن،  ان،ی! نه دانمیخواستم بب یکسو نم چیه االن

 !رو سایاگه گ ینه حت

  !کشتمش یم دمید یرو م سایاالن اگه گ ینی 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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 ..::(*ـــانیدا*)::..

 

چشم دنبالش کردم که تند تند از پله ها رفت باال و  با

  .بلند بسته شدن در اتاقش اومد يبعد صدا

 

 يطور نیتونه ا یم يشناختش چطور یکه نم یکس

  زه؟یبهمش بر
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 [08.06.20 10:28] 

 

. 

 

 

 

 

   آغوش تو دیدر تبع 

 84_پارت#



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

  .سمت در و بازش کردم رفتم

و دستشو فرو  نییبود، سرشو انداخته بود پا کارن

داده بود  هیدستشم تک یکیکرده بود تو موهاش اون 

  .به چهارچوب در

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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 يدر باز شده سرشو گرفت باال و چشما دیفهم یوقت

  !قرمزشو دوخت به چشمام

  !يوا

  !داغون بود چقدر

 

 و گفتم دمیکش ینیه

 

تو! گرشا رفته  نیایتو ب نیایب ن؟یآقا کارن خوب يوا-

  ...باال

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

پله ها نگاه  يتو. به باال ادیدر رفتم کنار تا ب يجلو از

 کرد و گفت

 

  !شهیم یعصب-

 

 کردم و گفتم اخم

 

 يالیو دیبر دمیم دیشد کل ی! اگر عصبکنهیم خودیب-

  .گرمه رونیتو ب دییمن! بفرما

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 هی. رفتم براش یراحت يتو خودشو رها کرد رو اومد

 سایبرگشتم قاب عکس گ یوقت ارمیفنجون نسکافه ب

بهش  یصرتش و با چنان حسرت يرو گرفته بود جلو

  !شد میکرد که حسود ینگاه م

 

 !بابا يا

  !سایخوش به حال گ 

از  نمیبودم ا دهید یلیخ شنیپوز نیا يگرشا رو تو هم

  !کارن

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 جلوش و گفتم زیم يگذاشتم رو فنجونو

 

  !سایخوش به حال گ-

 

 .نگاه کرد رهیبهم خ هیزد و چند ثان يبد پوزخند

دوباره چشم دوخت به قاب عکس و من نفس حبس  

  !رونیدادم ب کهیت کهیشدمو ت

  نگاهم کرد؟ يطور نیا چرا

  بود؟ یبا من چ مشکلش

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

بودم، کارن به  دهیترس قتشیاز جا پاشدم، حق دوباره

  !دونستم چرا ینم یخون من تشنه بود ول

 

آروم  کمیخواستم پناه ببرم به آشپزخونه و بعد که  یم

  .شدم برم خونه خودم

 

هرگز تا بعد از  وفتهیب یدونستم که هر اتفاق یم نویا

  !خونه نیبه ا ومدمیرفتن کارن نم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

شد،  یصدرا داشت تو گوشم اکو م يتک حرفا تک

  .اومده بود سراقم يحس بد

 

کنم  يدور ینده بود از هر آدمعمر بهم فهمو کی صدرا

  !ییجورا هیو حاال من تو دل خطر بودم 

 

  !! اون با من مشکل داشتکارن

داد اززهزار  یبود کهذصدرا هشدار م ییاز همونا قایدق

  .رد نشم شونمیلومتریک

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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 از جا بلند شدم گفت تا

 

  !سر جات نیبش-

 

 

 

 

 

 

 

 [09.06.20 10:13] 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

. 

 

 

 

 

   آغوش تو دیدر تبع 

 85_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

سر جام به خاطر گوش کردن به حرفش  نشستنم

  .نبود

و  دی. رنگم پرنمیاز پاهام رفت مجبور شدم بش جون

رو گذاشت کنار و  ساینگاهش کردم. عکس گ دهیترس

 گفت

 

  م؟یدعواکرد یچ يگرشا بهت گفته برا-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 به نشونه نه تکون دادم و گفتم يسر

 

 دمیپرس یهر چ يکرد نیفقط گفت به نفسش توه-

 یچ يبهم نگفت برا یهم بهم نگفت. حت هینفسش ک

 یقدر حالش بد بود و تهران بهش چ نیاون روز ا

  .قدر داغون شده بود نیگذشته بود که ا

 

 پاش و زمزمه کرد يرو دیگره کرد و کوب مشتشو

 

  !عرضه یب يپسره  -



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 شدم و گفتم بلند

 

  ....برم. گرشا گهیمن د-

 

موهاش و  نیوسط حرفم، دستشو فرو کرد ب دیپر

 درمونده گفت

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

رسونم  ینم یبی! آسانیتوروحضرت عباس دا نیبش-

کرده  نیگرشا مثل پلنگ کم یبهت! حداقل نه تا وقت

  !ته پله ها

 

 دم،یگرشا رو از پشت سرم شن یعصب يقدما يصدا

و وستشو به نشونه  ستادیمن ا يبعد اومد جلو کمی

 کارن و گفت يگرفت جلو دیتهد

 

 یخواست یم ینکرده بودم چه گه نیمثال من کم-

  هان؟ ؟يبخور
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  ؟ياریب انیسر دا ییبال يبدونم وجودشو دار خوامیم

 

 داد زد کارن

 

سر  یسادگ نیحالمو؟ به هم ینیب یبس کن گرشا... نم-

نه داداش وجودشو  ؟يزد مونویدوست دیدختر ق هی

  ...کاش او یبرسونم ول بیآس انیندارم به دا

 

 رفت جلو و کارنو هول داد و گفت گرشا
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 یم رونیب ادیکلمه حرف اضافه ازت دهنت در ب کی-

 !کشمت کارن

  .بره نیاز ب نمونیب يخفه شو و نذار حرمتا 

به اسم گرشا  یتهران و فراموش کن آدم برگرد

  !یشناخت یم ستگانیشا

 

 رفت جلو و تو صورتش داد زد کارن

 

رفاقت کار  نیا دیزدن ق ستم،یتونم! من مثل تو ن ینم-

  !ستیمن ن



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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با اون  سا؟یبه گ یگفت یرفته چ ادتیبزن!  دشویق-

  مونه؟ یما م نیب یحرف تو حرمت

 

 دیبا درد نال کارن

 

منو  یغلط کردم گرشا! تو خودت بهتر از هر کس-

 ینفس من بود! اخه ب سایکه گ یدون یم ،یشناسیم

  تونم در باره نفسم اون حرفو بزنم؟ یانصاف چطور م

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 
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 آغوش تو دیدر تبع

 86_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

  !...نمیکن بب صبر

 رو دوست داشته؟ سایگ کارن

  !رفته و کارن به خون من تشنست سایحاال گ 
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 يسر هی فهمم،یوسط هست که من نم نیا يزیچ هی

  .ارمیمجهوالت وجود داره که من ازشون سر در نم

 

منو به  یلیس يصدا هوی هیبه چ یاومدم فکر کنم چ تا

  !خودم آورد

طرف برگشته بود و دسشو گذاشته  هیکارن به  صورت

  !بود رو صورتش

 

 و گفتم دمیکش ینیه
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  !! تمومش کنایگرشـا! به خودت ب-

 

به من ننداختن هر  مینگاه مین یوم حتکد چیه

جفتشون  يچشما يکردن، تو یجفتشون بهم نگاه م

  .دیچک یاشک جمع شده بود اما نم

 

 وار تکون داد و گفت دیدستشو تهد گرشا

 

اسم خواهرمو نشنوم  گهی! داریرو به زبون ن سایاسم گ-

  !ازت
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 لبخند زد، سرشو صاف کرد و گفت کارن

 

حقمه...لعنت به من  نمیاز ا شتریببزن داداش! حقمه، -

  .از دهنم در رفت سایاون حرف راجب گ یوقت

 

  .بزنه گهید یلیس هیرو باره دستش رفت باال تا  گرشا

 دمیکش غیچشماشو بست و من ج کارن

 

  !بس کن گرشا-
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هوا معلق موند،  يمن هم دستش تو غیقبل ار ج یحت

  !خواست بزنه ینم

  !ادیخوندم از چشماش که دلش نم یم

 

کرد و  یو ط نشونیقدم ب هی دیکه تعللش رو د کارن

  .مردونه بغلش کرد

 

  .گونم يرو دیمنم چک ياشکا

  .بود یقشنگ صحنه
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دستاشو حلقه کرد دورش و  هیبعد از چند ثان گرشا

  .نفس حبس شدشو رها کرد

 به شونه کارن و گفت دیکوب 

 

 !دیتوروخدا تمومش کن-

 نیتو و مامان نسر ن؟یفهم یبابا من دوستش دارم م 

  !شهیش يتو دیخون منو کرد

که تو به  یبگذرم ازش! همون حس تونمینم یلعنت

 !من به اون دارم يدار سایگ
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که شاهرگمو  دینخوا د،یانقدر منو تحت فشار نذار 

بخشتم!  ی... بخدا نمرهیبگم م قتویبزنم! اگه بهش حق

  ...رهیم

 

 يخوا یتا ابد م ؟یآخر چ یفهممت داداش! ول یم-

  ؟یبهش دروغ بگ
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  دینال مستاصل

 

ازش دور بودم به  یوقت يدیکارن. تو د دونمیبخدا نم-

 ن،یحال منو.... بهم وقت بد يدیافتادم، تو د یچه حال

  !هم تو و هم مامان

 

 گفت کارن
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حواست هست که االن  شه؟یم یچ سایپس گ-

 کجاست؟

 

خواستم به حرفاشون  ینم گهیکرد. د یدرد م قلبم

  .گوش بدم

  .رونیاز در ب دمیو آروم خز دمیپوش لباسامو

 

زد ازش،  یکه گرشا حرف م یاون عشق سوزان تصور

  !مردم ینفسش کار من نبود. م اتش،یشاهرگ ح
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زن؟ چرا حس  دمیگرشا دوست دختر داشت؟ شا پس

  شم؟ یکردم دارم خفه م یم

 

  که زن داشت گفتم همه کسم؟ یبه کس من

بود که من  یدروغ نگفتم بهش اون تنها کس البته

  .انصاف نبود، بخدا نبود نیداشتم اما... ا

 

خونه هم نتونستم برم، فقط تونستم  يتا تو یحت

. اشکام با هم نمیپله ها بکشونم و بش يخودمو تا رو

 .دمید یمسابقه گذاشته بودن، همه جارو تار م
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  !انصاف نبود نیا ایخدا

  ...همه سال عاشق شم و اون نیکه بعد از ا نیا

  !نه نه

با صدرا  دیکردم، با یفکر م زیچ هیفقط به  دیبا االن

  .گرفتم یتماس م

 

  ؟یخوب انیدا-

 

معلوم نبود، اشکامو که پاك  يزیچشمم چ يتار ونیم

  .دمیکردم کارنو مقابل خودم د
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کرد  یکرد، فکر م یقدر بد نگام م نیا نیهم واسه

 .دوستشو از راه به در کنم خوامیم

 

 :دمیدرد نال با

 

کردم  یگرشا رو از راه به در کنم. فکر نم خوامیمن نم-

 رم،یداشته باشه. بخدا زود م شیرو تو زندگ یکه کس

دم  یجا برم. بهتون حق م نیدم که زود از ا یقول م
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 یم فی. کاراشو ردنیریقدر مقابل من جبهه بگ نیا

  .رمیکنم و م

 

 پله ها زانو زد و گفت يباور جلوم تو نا

 

  ان؟یدا یگیم يدار یچ-

 

 زدم تو چشماش و گفتم زل
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. من گرشا رو... من ستیجا درست ن نیموندن من ا-

 ينفر تو هیاون  یول اونو دوست... من دوستش دارم

  ...هست که شیزندگ

 

 گفت يوسط حرفم و با لبخند نا باور دیپر

 

  !دیا وونهیبخدا هر جفتتون د-
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 نگاش کردم که گفت یاشک يچشما با

 

 دمیم نانیآدم به گرشا اطم نیتر کیمن به عنوان نزد-

حداقل نه اون  ست،ین شیزندگ يتو یزن چیبهت که ه

  !یکن یکه فکر م يطور
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  دمیپاککردم و مظلوم پرس اشکامو

 

  ن؟یگیراست م -

 

 زد و سرشو تکون داد و گفت یمهربون لبخند

 

. حاال واقعا گرشا رو گمیاره دختر خوب، راست م-

  ؟ینگفت!؟ چرا تا االن بهش يدوست دار

 

 چشممو گرفتم و گفتم يمونده تو یباق ياشکا
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 يدارم، تنها مرد میزندگ يکه من تو هیگرشا تنها کس-

تنها  دم،یدانشگاهم د يها یاز همکالس ریکه به غ

  !که قلبمو لرزونده یکس

که امروز  يرهگذر هیاحمقم که به  یلیخ دی... شامن

دل بستم اما... واقعا دوستش  ستیهست و فردا ن

 .دارم

 هیکه نبود هر روزشو گر يماه و خورده ا کیاون  

  .کردم، هر روزشو شکنجه شدم
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کول شما  يداغون و مست رو ياون طور یوقت

  !روز عمرم بود نی... بدتردمشید

گفت با گوشت و پوست و  سایکه برام از گ يروز

خودش و  ياستخونم دردشو حس کردم، چقدر بعدا برا

 سایکردم، چقدر از خدا خواستم گ هیخواهرش گر

 يشاد و لبا يبرگرده. چقدر دلم به حال اون چشما

  .سوخت سایخندون گ

نداده  نانیو بهم اطم نیبود دهیاگر شما نرس االن

مطمئنا تا االن  ستیگرشا ن یتو زندگ یکه کس نیبود

  .جا رفته بودم نیاز ا
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ردم، مو شکافانه و که گرفتم باال و تعجب ک سرمو

باره منو  نیکه انگار اول يجور هی. کردینگاهم م بیعج

  .نهیب یم

 دمیپرس

 

  شده؟ يزیچ-

 

  ازم گرفت و گفت بشویعج نگاه
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  ؟يدوستش دار یگی! چرا بهش نمینگفت-

 

 زدم و گفتم یتلخ لبخند

 

چون فراموش  نهیب یاون منو به چشم دوستش م-

  .افتاد نمونیب یکرده چه اتفاق

کرد.  یدرصد بهم عالقه داشت فراموش نم هی یحت اگر

  .که من فراموش نکردم يهمونطور
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با استرش گرفتم و  نشویدفعه ترس برم داشت، آست هی

 گفتم

 

 هیمثل  دیبذار د،یتوروخدا آقا کارن شما هم بهش نگ-

  .خودمون بمونه نیراز ب

 

 گفت یمیبار صم نیاول يزد و برا يدوستانه ا لبخند

 

 یمونه، م یمن م شیراز پ نی! ازینگران نباش بلو آ-

  !دیتحمل کن دیخوایم یتا ک نمیخوام بب
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  .اومد یکه بهم داده بود خوشم م ی! از لقبزیآ بلو

 گرفت سمتم و گفت دستشو

 

  خونه؟ يگرد یبر م-

 

  به نشونه نه تکون دادم و گفتم سرمو

 

 یکنم گرشا م یم هیگر یخونه خودم. وقت رمینه م-

  .شهیفهمه و نگران م
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 ..::(* گــرشــا *)::..

 

 

کاناپه و سرمو گرفته  ينشسته بودم رو يو فکر داغون

  کردم؟ یم کاریچ دیدستام. واقعا با نیبودم ب
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  بکنم؟ یچه غلط دیبا قایاالن دق یبگ شهیم ایخدا

 

  ان؟یرو ول کنم و بچسبم به دا سایگ

  سا؟یدنبال گ وفتمیول کنم و ب انویدا

 مامان؟ شیجفتشونو ول کنم و برم پ هر

  

وقت  چیپاشم ه یو م زمیریکنم و م یفکرشو م یچ هر

  .رو باهم داشته باشم سایو گ انیتونم دا ینم
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 کیاگر به بفهمه از اول به قصد سوء بهش نزد انیدا

 ضیمر هیهنوز مثل  ی. از طرفرهیکنه و م یشدم ولم م

  .تشیشک دارم به معصوم یعوض

بهم  سایاز گ يزیچ چیترسم بهش بگم و اون ه یم

  .نگه

 

بزنه تو  ادیکنم و نم دایرو پ سایاگر از شانس خوبم گ ای

رو  یختیکه منو بدبخت کرد ر یگوشم بگه تو با کس

  ؟یرتیغ یگه چقدر تو آشغال و ب یهم؟ نم
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تو جون من؟ مثل  یبود انداخت یعشق چ نیا ایخدا

 یم انویصدا دا کیسرطان کل تنمو گرفته همه تنم 

  .خواد

  تونم تحمل کنم؟ یم یک تا

  شه و پاره نشه؟ دهیکش خوادیم ینخ تا ک نیا

 

  .شونم ينشست رو یدست

گرفتم باال و نگاش کردم، کارن بود. اومد نشست  سرمو

 رو به روم و گفت
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 ؟يا یبرزخچته چرا -

 

 ایبزنم جلو  مویزندگ يقسمتا نیتونستم ا یکاش م-

حاضرم استپش کنم و قشنگ  یبرگردونم عقب. حت

  .رمیبه سر بگ دیبا یچه گل نمیفکر کنم بب

 

 نگام کرد و گفت تیبا جد کارن

 

 نیکه هم نیو ا ایآذرن انیبودن دا یقیچقدر از حق-

  ؟یکنه مطمئن یم یکه کنار تو زندگ هیدختر
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 زدم و گفتم شخندین

 

خودت  شیو پ يچشماشو خوند تیتوام معصوم ه؟یچ-

باشه که  يا یبچه همون عوض نیمحال ممکنه ا یگفت

 کشونه؟ یم یمملکتو به بدبخت نیا يدخترا

 ست،ین یشک کردم. ول دمشیکه د يبار نیتو اول من

از جاها... چک کردم بجز  يسر هی يآشنا داشتم تو

  .ومدهین ایبه دن يا گهید يایآذرن انیدا چیدختر ه نیا
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 ؟یاگه اسم مستعار باشه چ-
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 تکون دادم و گفتم سر
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 .ستینه مستعار ن-

 .باند خبر نداشت سیرئ یکس از اسم اصل چیه 

از کله گنده هاشون که خودشم از  یکیمن با معشوقه  

 .و مستش کردم دمیمهم بانده خواب ياعضا

 یکه اسم لعنت دمیکش یزبونش با هزار بدبخت ریز از

  .هیچ سشونیرئ

  .اسم مستعار باشه نیمحاله ممکنه ا 

 

 نگاهم کرد که گفتم دیشک و ترد با
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 یم ینگاه کن، تنها زندگ انیدا یبه زندگ یاز طرف-

  .کنه

  .پاش به خونش باز بشه ياحد دمیحاال ند تا

 ستیخونش ن يتو يا یعکس خانوادگ چیه

 ستیخاطراتش ن يتو لیفام ایاز اقوام  ينشونه ا چیه 

ساله که  انیهم نداره و سال یدوست چیه یحت

 .هینطوریهم

 دهید بیآس یکرده و حت یزندگ يجور نیا یاز بچگ 

  ...به خاطرش
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  ...زهیخودش شک بر انگ نیا

  .انهیدا نیهم دمیکه من شن ییایآذرن انیدا قطعا

 

 نیهم مثل من مستاصل دستشو فرو کرد ب کارن

 و گفت شییطال يموها

 

  .شده دهیچیپ یلیخ زیگرشا... همه چ دونمینم-

که  ییکنه نه ما يریگیرو پ نایا سیپل یذاشتیم دیبا

  .میندار يسر رشته ا چیه
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دور تر  سایاز گ گذرهیکه م يهر لحظه ا یطرف از

  .میشیم

 

  .دمیگفت ترس یکه کارن م يزیلحظه از تصور چ هی

 دمیدرد نال با

 

 س؟یپل-

  ومد؟یم انیسر دا یچ یدون یم 
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 نه؟یسنگ يبچه آدم دادگاه و پاسگاه و اتهاما نیا مگه

مدرك  هشیچقدر عل ادیاگه گندش در ب یدون یم

  ؟یچ یعنی نیا یدون یهست؟ کارن م

 ؟یفهم یم

  !اعدام یعنی 

 

چشمامون.  يجفتمون از تصورش ترس نشست تو هر

  ؟یاعدام ک

  ان؟یدا

  من؟ فیو ظر ییموطال دخترك
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به  شهیکه هم یفیدور گردن ظر وفتهیدار ب طناب

  کردم؟ یم يگردن بند ساده چفت شده دورش حسود

 

  !بد بود، بدتر شد حالم

 سایبه گ لعنت

  !کمکم کن ایخدا

 

 در ادامه حرفم گفتم دوباره
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بود که من سر خود بلند شم و  نیمال قبل از ا سیپل-

 .شمال دنبال انتقام گرفتن امیب

که هست  يزی. هر چرهیخودمم گ يپا ییجورا هیاالن  

  .میخودمون درستش کن دیبا

 یو م یگرفت یجلومو م دیداداشم، با يدیفهم رید

 ....جا نیا امیب یذاشتیتو دهنم و نم يزد

  ...کار از کار گذشته االن
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 91_پارت#

 

 

شد  یک میدیو نفهم میبحث بود نیو دار هم ریگ تو

 .ساعت دوازده شب

  

رو هم اما  میختیو فکرامونو ر میدیتا راه حل چ هزار

  .یچیبه ه یچیتهش ه

 

 و گفت دیخند کارن
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 !گرشا يعاشق شدنت درآورد نیچشم بازارو با ا-

که بهش نگاه  کیطرف گنده الت قاچاق دختره از نرد 

که هست ازش  یبه هر شکل يخوا یم یکن یم

 !از بس که معصوم و سادست یمواظبت کن

  

 چپ نگاش کردم و گفتم چپ

 

  .کهیمرت هیدرست صحبت کن راجبش. گنده الت چ-
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که با  ی. دل مامانو تو همون چند ساعتگمیم ينه جد-

  .هم بودن برده بود

 .وفتهیاز دهنش نم انیدا انیاز اون روز دا مامان

 .چسبه یوصله ها به اون بچه نم نیا گهیم یه 

 

طرف  نیدونستم مامان نسر یرو لبام، م تینش لبخند

  !هییفهمه تو دلم چه غوغا یم ره،یگیمنو م

  ...از پسرش برده یبچه چه دل نیهم دونهینم
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نفسش،  یلباش و گرم یاون بوسه، نرم يادآوریبا  باز

  .شد دلم قنج رفت یاز تنش بلند م يا یعطر زندگ

  تونستم دوباره طعم اون لبارو بچشم؟ یم یعنی

 

 :باز با خنده گفت کارن

 

و  کورنیونی یقانون ریواردات غ تونهیته خالفش م - 

  !باشه یعشق و دمنوش جاودانگ ریاکس

سنشون دو برابر سن  که گاها ییزنا و دخترا قاچاق

  .گنجه ینم لمیخودشه اصال تو مخ
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 له بودم. کالفه گفتم لهِ

 

 .بسه کارن. ولم کن تو رو ارواح خاك پدرت-

 یبده از کنارت زنگ م مویبخ... عه گوش میبر ایب 

  .خوره

 

پوزخند  my breath دنیبه صفحه کرد و با د ینگاه

 زد و گفت
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  .زنه یداره زنگ م اریکه  ایب-

 

 زدم گفتم یو همونطور که دکمه سبزو م دمیخند تلخ

 

 یروز پاك م هی دیبا اس یپوزخند تورو شده حت نیا-

 ...!کنم

 ؟یانیجانم دا 

 

  .از جام بلند شم هویباعث شد  انیدا هیگر يصدا

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 ...دیتو و آقا کارن تو خطر- 

 ....نی. توروخدا برنیبر دیبا 

 ...صدرا 

 ادیصدرا داره م 
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 دمیو کالفه داد کش دهیترس

 

  ه؟یصدرا ک ؟یگیم يدار یچ-

 

داد که نفس  یانجام م يکار هیداتش با عجله  انگار

  .ومدیقدماش م يزد و صدذ ینفس م

 گفت دهیبر دهیبر

 

  .دیکه بر ستی! وقت ندینه نه نر-
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 یاآلن مخف نیهم ناتونویکنم گرشا ماش یم التماست

 .دیکن

. پرده ها نیاین رونیکه اصالع ندادم از خونه ب یتا وقت 

 .بفهمه خونتون آدم توشه دیصدرا نبا ن،یرو بکش

  گرشا؟ يشنو یم 

 

کارنو پرت کردم به سمتش که رو  چیحرفاش سوئ وسط

  .کردو وحشت رده نگام  یهوا گرفتش و سوال

  زدم لب
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  ..گینیتو پارک اریب نویماش-

 

 گفتم انیبه دا بعد

 

تو، بگو تا  میرو بزن نایماش میر یم میشده؟ دار یچ-

  ؟یکن یم کاریچ يحالت خوبه؟ دار ؟ينکرد وونمید

 

 . گفتکردیم هیزد و هم گر یهم نفس نفس م هم
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 یحت دم،یکش غیکه افتاد، داد زدم، ج یهر اتفاق-

 .رونیب ایالتماست کردم ن

که االن زنگ زدم بهت خبر  یخط نیکه با هم یتا وقت 

 .نکن يکار چیبدم ه

  ...ویهمه چ دمیم حیتوض بعدا

 چی. توروخدا گرشا، به هدیکه گفتمو بکن يهر کار فقط

  .رونیب دیایعنوان ن

 

 گفتم مستاصل
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بذار لطفا. بهم خبر بده،  انی. منو در جرزمیباشه عز-

  ان؟یدا گمیم یچ يشنویم

 

  .هول بود که تلفنو قطع کرده بود انقدر

. کارن رونیب دمیخودمو برداشتم و دو چیسوئ

  .تو نشویبرد ماش یباز کردا بود داشت م نگویپارک

 

  .خودم و پشت سرش زود رفتم تو نیتو ماش نشستم

 دیپرس میکه پارك کرد نویماش
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  تو؟ میزد نویشده چرا ماش یچ ه؟یچ انیجر-

 

تو خونه تا تمام پرده هارو بکشم و همونطور که  دمیدو

  .کردم فیبراش تعر زویکالفه همه چ کردمیکار م

 

که تموم شد هر دو نفس نفس زنون و مضطرب  کارمون

خاموش خونه  يو چراغا دهیکش يپشت پنجره ها

  .انیبه خونه دا میشد رهیو خ میستادیا

 

  .افتاد بیاتفاق عج هیبعد  قهیدق دو



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

خونش زدن رو  يجلو یمدل مشک نیآخر نیماش دوتا

  .ترمز
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  .خورد یخونمو داشت م خون

 نیاز ماش اهیس یآفتاب نکیبا ع یکلیعالمه مرد ه هی

  .شدن ادهیپ

 

  .درشو باز کرد یدوم نیرفت سمت ماش شونیکی

و بعدش  ییقالده طال هیو بزرگ با  اهیبولداگ س هی اول

 ادهیپ نیمرد که قالده سگو نگه داشته بود از ماش هی

  .شد

و سر تا پا  ییطال يمرد چهل پنجاه ساله با موها هی

  .پوش یمشک
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همه مرد  نیا وار،یبه د دمیمشت کردمو کوب دستمو

  ان؟یرفتن سمت خونه دا یداشتن م

  ؟یخطر ناک نیبه ا ییآدما

  کار؟یچ خوادیم گاردیهمه باد نیآدم ا هی

 

 از پشت شونمو گرفت و گفت کارن

 

 ی. طرف حسابيآروم باش داداش، ممکنه لومون بد-

  .کله گندست



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  ...اون مرد یکن یم فکر

 

 دمیدندونام غر نیب از

 

 !...صدراست-

 

  .جهت ازش نفرت داشتم یدونم چرا ب ینم

 یکرد و چه نسبت لعنت یم کاریچ ایبود  یدونم ک ینم

  .داشت اما ازش متنفر بودم انیبا دا يا

 شد که کارن گفت شتریب یوقت نفرتم
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 یارتباط هیرو برده  سایکه گ ياونا با باند یکن یفکر م-

 داشته باشن؟

  ... اومدن که یکن یفکر م 

 نن؟یبب سشونویرئ اومدن

 

 سمتش و گفتم برگشتم

 

  !یبس کن تورو به عل-
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 رونیبهمون گفت ب يدیبود؟ ند دهیچقدر ترس يدیند

  م؟یاین

که هستم  ینیتر از ا وونهیکن کارن... منو د تمومش

 ...نکن

 

با  دم،ید انویبرگشتم سمت پنجره و دا نیهمون ح تو

  .درو باز کرد و بهشون راه داد يدرهم و جد ياخما

 

  ...رفتن تو گاردایو سگش با دوتا از باد مرد
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و شروع کردن درو  رونیب ستادنیآماده باش ا شونیبق

  .دنییو اطرافو پا

نگاهش به سمت ما بود و موشکافانه  شونمیکی

  .کرد یساختمونو نگاه م

 

و چراغا خاموش نبود  دهیکش پیتا ک پیپده ک اگه

  .میکن ینگاهشون م میدار دهیکردم که فهم یشک م
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 [18.06.20 10:02] 

 

. 
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .میبود ستادهیپنجره با کارن دو روز ا پشت

 .دوروز مردم و زنده شدم نیا يتو
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داشت  نیکنه و ام یم کاریچ انیدونستم دا ینم

 کرد یم وونمید

 

 گاردایباد ومد،یداد م یداد و ب يصدا یاز گاه هر

  .کردن یعوض م فتیش

 

عدشون بر  هیشد و روزا  یبه تعداشون اضافه م شبا

زدن اطراف دست بر  دیلحظه هم از د هیگشتن.  یم

 میس یمستقر بودن و  با ب الیداشتن، دور تا دور و ینم

  .دادن یبه هم اطالع م
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  داد یدادم جواب نم امیپ انیبه دا یچ هر

خودم و خودش  يزنگ بزنم و بدتر برا دمیترس یم

  .درد سر بشه

 

سر  هیو  رونیدوروز هزار بار قصد کردم برم ب نیا يتو

  .ذاشتیآب بدم اما کارن نم یو گوش

من افسارم دست خودم نبود  ذاشتیبود که نم خوب

  .تونستم هممونو به فنا بدم یزود م یلیخ
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اومدن  انیبدتر شد که صبح مرده با دا یوقت زیچ همه

و تو طول ساحل شروع کردن به قدم  رونیاز خونه ب

 .زدن

و  ستادیا انیدقعه دا هیکه  نیتا ا یاوک زیچ همه

  .شروع کرد بلند بلند حرف زدن

  

  .هیمشخص بود عصب انیاز حرکات دا 

داداشو  يداد و صدا یتند دستاشو تکون م تند

  .گهیداره م یتونستم بفهمم چ یاما نم دمیشنیم
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به مرده گفت که مرد  يزیچ هی هیآخر با گر دست

  .تو صورتش دیدستشو برد باال و محکم کوب

  !براش رمیبم آخ

 

هم رفته  يتا در ورود بایبه جاش دردم گرفت، تقر من

آشغالو بذارم کف دستش  کهیبودم تا برم حق اون مرت

کارن  یمن دست بلند نکنه ول انیرو دا گهیبار د هیکه 

  !جلومو گرفت و نذاشت
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کرد  یم یدهنم و سع يگرفته بود جلو دستشو

کنه بکشونتم دوباره تو  یهمزمان که صدامو خفه م

  .اتاق، پشت پنجره

 

  .بست خیکه خون تو رگام  دمید يزیبرگشتم چ یوقت

 

 يکرد و دستش رو یم هیکه گر انویمرد دا دمید

 دمیصورتش بودو بغل گرفت و نوازشش کرد، د

  .دیکه بهش زده بود بوس يا یلیس يو جا شیشونیپ
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شم  میو تسل ارمیشکنجست تا من کم ب نیاگه ا ایخدا

  ! ي! تو بردیاوک

  !کن تمومش

  !گهیکشم د ینم بسه

 

بهش  يزیچ هی هیمرده رو پس زد و تو اوج گر انیدا

  .گفت و رفت تو خونه

  .و دستشو کرد تو موهاش رونیموند ب مرد

  ...بود کالفست معلوم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  واقعا صدرا بود؟ اون

  بود؟ یاصالً ک صدرا

   داشت؟ انیبا دا یارتباط چه

 

 دمیکارنو شن يشونم و صدا ينشست رو یدست

 

 يستادی. دو شبانه روزه سر پا انیداداش حداقل بش-

ممکنه لو  یسیجا وا نیا يجور نیپنجره. ا نیپشت ا

  .میبر
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 پس زدم و گفتم دستشو

 

 دیبسه، اگه  نرن ق گهیکارن. د شمیم وونهیدارم د-

  .انیرم سر وقت دا یزنم و خودم م یم زویهمه چ

  .از اون خونه ادیدعوا م يساعته صدا میبده، ن گوش

 

 رونهیکه اون ب یدرصد کس کیتحمل کن داداش، اگه -

شدن جلوش حماقت  یباند باشه آفتاب ياز اعضا

  .محضه
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 95_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

  .که چطور تحمل کردم بماند نیا
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جهنم بود برام اما بالخره دو نصف شب بود که  مثل

 هول زده به کارن گفتم

 

  .رنی! دارن مایکارن ب-

 

  .بهشون میشد رهیخ ییکنارم و دوتا اومد

تو  نهیدست به س انیدا رون،یبا سگش اومد ب مرد

  .نییبود و سرشو انداخته بود پا ستادهیچهارچوب در ا
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ببوسه که  شویشونیو خواست پ کشیرفت نزد مرد

  کنار دینذاشت و خودشو کش انیدا

  .و رفت انیمشت کرد و پشتشو کرد به دا دستاشو

درو براش باز کرد، اول خودش سوار  گاردایاز باد یکی

  !شد و بعد سگش

 

هم بالفاصله پشت  یدوم نیرفت، ماش یاول نیماش

  .سرش گاز دادن و رفتن
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 تونمیم یگفته بود منتظر بمونم تا بهم خبر بده ک انیدا

  !اما محال ممکن بود نمشیبب

تونست جلومو  ینم گهیدفعه د نیزدم کنار ا کارنو

  .رهیبگ

 

در خونش،  يبودم جلو دهیچشم به هم بذارم رس تا

  .زنگ زدم یبار طوالن شیپنج ش

خودش  فونیدکمه آ يآخر که دستم رفت رو دست

 ینگاهم کرد و ب ونیگر يدرو باز کرد و با بغض و چشما

 دیجون نال
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 گرشا؟ ياومد-

 

  .واسه نگاه اشک آلودش دیلرز دلم

طاقت رفتم جلو و دستامو حلقه کردم دور تن  یب

  .لرزون و سردش

 

خودم تو بغلم بود،  انیتموم شده بود، بالخره دا بالخره

  .جون و اشک آلود اما سالم بود یهر چند ب

 :گوشش لب زدم کنار
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  ؟یخوب-

 

 خودم زمزمه کرد مثل

 

  ...رمیکاش بم رم،یخواد بم ینه! دلم م-

 

 تر به خودم فشردمش و گفتم محکم

 

  !! بس کنششششششششششیه-
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  .دمیفرو کردم تو موهاش و نفس کش سرمو

  بال سرش اومده بود؟ نید که اشده بو یدونم چ ینم

 

دو روز  نیکرد؟ تو ا یمرگ م يدوباره داشت آرزو چرا

  براش افتاده بود؟ یچه اتفاق

 

 و گفت رونیبغلم اومد ب از

 

  .دم در نگهتون داشتم دیتو. ببخش دیایب-
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کارنم بهم ملحق شده و پشت  دمیحرفاش فهم از

  .سرمه

خواست بره  ی. مایراحت يرو میتو و نشست میرفت

 آشپزخونه که دستشو گرفتم و گفتم

 

 یکن چ فیتعر نیبش ای. بانیدا یول کن تورو به عل-

 شد؟

به سرمون  یچ یدون یمارو؟ م یتو که نصف عمر کم 

  دو روز؟ نیاومد تو ا
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 نشست کنارم و خجول نگاهم کرد و گفت اومد

 

 مویقسمت پر از کثافت زندگ نیا یول رمیمیحاضرم -

  .ستین ينکنم. اما چاره ا فیبرات تعر

 

 طاقت گفتم یب

 

. اون مرد صدرا بود؟ صدرا اصال انیدا نینچ هیحاش-

 ه؟یک
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  ببوسه؟ تویشونیپ ایبخواد بغلت کنه  دیبا یچ يبرا 

 

 دستاش و گفت نیگرفت ب سرشو

 

با هم جور  رنیاگه ازمون بگ يان ا يد شیآزما-

که  ییایآذرن لیاون... فام یکیولوژی! از لحاظ بادیدرم

... یقسمتش گرشا ول نیمن دارم از اونه... متنفرك از ا

  ...صدرا

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

. کارن از کنار من به گهیداره م یچ دمیفهم یکه نم من

 حرف اومد و گفت

 

  ا؟یاون مرد پدرته؟ صدرا آذرن-
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بلند کرد با شرم بهمون نگاه کرد و سرشو به  سرشو

  .تکون داد دیینشونه تا

 

  بگه اون مرد پدرشه؟ شدیشرمش م چرا

  داشت؟ یچه اشکال مگه

  ....که نیا مگه

 

 جا بلند شد و کالفه بهمون نگاه کرد و گفت از
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نسبت  چیمنه ه يرگها ياون آدم بجز خونش که تو-

  .با من نداره يا گهید

 یعوض هیکنم، اون مثل  یبراش تره هم خورد نم من

  .کنه یفقط از من سوء استفاده م

  ... که لنگه نداره هیآدم کثافت هی اون

  ...متنفرم ازش متنفرم ازش

 

داد و قدم و  یدستاش فشار م نیسرشو ب کیستریه

  .رفت یرو م
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  .ودنی یعصب حالتاش

  دستام و گفتم نیکنارش و صورتشو گرفتم ب رفتم

 

 ستین يزی! آروم باش... چششششششششششیه-

  باشه؟

 

 و گفت دیچک اشکاش

 

 !خواد بکشمش گرشا یدلم م-
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خونم و  ادین گاریاما اگه با اون همه باد یباور نکن دیشا 

 !کشمش یحتما م ادیتنها ب

 .خودمو ایکشم  یاونو م ایآخرش  

  !ستمین يباز نی! من آدم اگهیکشم د ینم 

 

 و گفت ستادیهم بهم ملحق شد و اومد کنارم ا کارن

 

  !یبگ ستی. اگه برات سخته الزم نانیاروم باش دا-
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بد بود که دل کارن هم به  تشیچقدر وضع نی! ببهه

  .حالش سوخته بود

 تکون داد و گفت سرشو

 

خودم و  يتو ختمیسال ر يو خورده ا ستینه نه! ب-

  !...خفه شدم و دم نزدم بسمه

 .شم یتا خال گمیم

اگه  یحت ای رمیبم رمیتا اگه قراره از عذاب وجدان بم 

کنم همون  يقراره وجدانمو بکشم و باهاش همکار

 .کارو بکنم
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دست و پا زدن به  جهنمیبرزخ بودن و تو  نیب نیا

  .کشهیمنو م جیتدر

 

  .خورد شد اعصابم

بود مگه؟  یزد ؟ الک یاز مرگ خودش حرف م یه چرا

 ب گفتمبا اعصاب خرا

 

حرف دهنتو  شهیم ؟یقدر از مرگ حرف نزن نیا شهیم-

  ه؟یمگه شوخ ان؟یدا یبفهم
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 بار صداشو برد باال و گفت نیاول يخودم برا مثل

 

 !شهینم-

 کیاگه جرئتشو داشتم اگه وجودش رو داشتم تاحاال  

  .بار خودمو کشته بودم ونیمل

هم تو برزخ من دسن و پا  هیکه تاحاال بک ثان ییتو

 ...لطفاً حرف نزن و ينزد

 

 حرفمون و گفت نیب دیدفعه پر نیا کارن
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 شمیممنون م انی! با جفتتونم! دادی! خفه شدیبس کن-

 .يآب بخور وانیل هی ياگه بر

پس سرت بهتره  يو تو گرشا اگه قراره صداتو بنداز 

متشنج  یجَو خونه به اندازه کاف یگورتو گم کن

  !هست

 

نفس زنون پشتمو بهشون کردم و موهامو گرفتم  نفس

  .دستام يتو

 گهیکش اومده بود و د یدو روز حساب نیا يتو اعصابم

  .رو نداشتم یبحث نیواقعا کشش کوچک تر
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 گفت میآروم شد کمیجفتمون  يکه د کارن

 

  .جا چه خبر بود نی. بگو اانیبسه دا هیگر-
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 گفت دهیبر دهیآروم و بر يصدا با

 

 سیمن... اون رئ ي! اون...خداایپدر من! صدرا آذرن -

 يباند قاچاق دختره...  و منِ احمقم وارث امپراطور

  !فشمیکث

 

 "يوا"مبل و  ياز پاهام رفت، سقوط کردم رو توان

  .لب زمزمه کردم ریز یآروم

  .بودم ستادهیبود که االن ا ينقطه ا نیهم جهنم
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و اعتقاد  يبود که بعد از چند ماه طرفدار نیا جهنم

 زیحاال همه چ ستیکاره ن نیا انیکه دا نیراسخ به ا

  گنیشده که همه م یهمون

  !دیسف یشونیشدم گاو پ من

 

داد تا  یدستاشو مشت کرده بود و محکم فشار م کارن

احتماال اگه اون مشت نخوابه تو  اره،یخودش ن يبه رو

  .صورت و بدن من يرو انیقطعا فرود م انیصورت دا
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خودش انقدر حالش بد بود که متوجه حال ما  انیدا

 میکرد ینگاهش م یدوتا که علنا مثل دشمن خون

  .نشد

 و زمزمه کرد نیرو زم نشست

 

کرد، برام  میجا، زندون نیمنو آورد ا یاز بچگ-

 یامکانات اجتماع نیساخت، از کم تر یشناسنامه جعل

محرومم کرد... اون... اون حروم زاده منو از همون 

 هیکرد. مثل  اشیحروم خودش و کثافت کار یبچگ

و  کنهیالشخور داره از من سوء استفاده م  هیزالو، مثل 
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... من تا رهیگ یتونم بزنم چون پام حساب ینم کیمن ج

  ...گلو تو لجنم آرنج، تا

 

که التماسش کنم و بگم  نیا يحال نزار به جا با

که  یتورو جون هر کس  "کجاست سایتوروخدا بگو گ"

 گفتم "خواهرمو برگردون زهیبرات عز

 

  ازت سوء استفاده کرد؟ یچ ینی-

 

 :دیخودش جمع شد و نال يوار تو نیجن
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 يمردم عاد دیکنه. منو شا یاز اسمم داره استفاده م-

عرب  يخایش ا،ینشناسن اما جامعه خالفکارا، قاچاقچ

جنس و بساط  ی... ناسالمتشناسنیخوب م یلیمنو خ

  ...کنمیجور م شونویعشق و حال و هرزگ

 

که  انیشد،مشتوگره کرد و رفت سمت دا یعصب کارن

  .و گرفتمش دمیپشتش به ما بود اما من دو

 

  .ذهنم جرقه زده بود يتو ییزایچ هی
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دوزانو نشستم و آرزو کردم خدا نصف از عمرم  جلوش

  .باشه یسوال منف نیکم کنه اما جواب ا

 دمیپرس ازش

 

 داره از اسمت یچ یعنی-

 ؟یستیکنه؟ مگه تو وارث تاج و تختش ن یم استفاده

 ؟یکن یمگه تو دختر قاچاق نم
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 و گفت دیکش غیج

 

  دختر قاچاق کنم؟ دیبا یچ يبرا ینـــــــه! لعنت-

  م؟یقدر عوض نیا یکن یفکر م چرا

و  یخودمو گول بزنه بفرسته دب یکی ادیخوشم م مگه

  کارو بکنم؟ نیعمارات که با ناموس مردم ا
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 .صدرا ندارم يتو کارا ینقش چیبخدا من ه گرشا

  ...کاره ام... باورم کن گرشا چی... من عمال هیعنی 

  ...اون بانده يفقط اسم من تو بخدا

و تا چند  ومدیفقط هجده سالم بود م یوقت لیاوا اون

 رمیباند بگ يجاشو تو امیزد که ب یروز باهام حذف م

  .کردم یاما قبول نم

 ...که لج کرد و نیا تا

 .ندارم اقتیبهم گفت ل 

و پته شو  دمیو لوش م رمیروز م هی دونهیگفت م 

 ...رو آب زمیریم
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کار تا  نیکنه که عالرقم نفرتم از ا یم يگفت کار 

  .خرخره توش غرق شم

سرباز  هی ياز جلو یکنه بترسم حت یم يکار گفت

 .صفر ساده هم رد شم

 سیو من االن رئ ختیحاال اون... اون...زهر خودشو ر 

  که خودم بخوام نیباندم... بدون ا هی یاصل

 

نفس  هی یمن و هم کارن بالفاصله بعد از اون نه اول هم

 .میبود دهیراحت کش
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  .یداد به پشت هیمبل و سرشو تک يکارن نشست رو 

و دستامو ستون تنم  نیزم يناخودآگاه نشستم رو منم

  !کردم که پخش نشم

 

قشنگش پر  یانوسیاق ينگاه کردم که چشما انیدا به

 یساعت داشت م کیاز اشک بود و هنوز بعد از 

  .دیبار

 

چسبوندم به گونش و با انگشت شصتم اشکشو  دستمو

 پاك کردم و گفتم
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  .! بسه فدات شمششششششششششیه-

 

  به نشونه نه تکون داد و گفت سرشو

 

 ..؟ادتهی-

 نم؟یب یحق خودم نم دنویگفتم خند ادتهی

گفتم خنده به من  اد؟یگفتم بهم لبخند نم ادتهی 

 حرومه؟

  گرشا؟ ادتهی 
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  گم؟یم یچ يبرا يدیفهم حاال

 کنن؟ یم یچندتا از اون دخترا خودکش یدونیم

 يحروم زاده آمار تک به تکشونو، اسما ياون صدرا 

 ...خونهیبرام م ادیهمشونو م

 يجور نیو ا دهیاون کثافت آمار همه باندشو بهم م 

 ...کنه یشکنجم م

  خوام بخندم؟ یکه چرا نم يدیبهم حق م حاال

قاتل چندتا دختر همسن  یبخندم وقت يچطور آخه

  خودمم؟
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 هیمثل خودم با  یکیفهمم  یم یبخندم وقن يچطور

برآورده نشده، با پدر و مادر چشم انتظار  يعالم آرزو

که دامنشو  یشاهرگشو زده تا خالص بشه از شر ننگ

  گرفته؟

  ...تو بگو گرشا اخه

هزارم اون دخترا  کی یحت یبخندم وقت دیبا يچطور

 جنم ندارم؟
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   آغوش تو دیدر تبع 

 99_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .کنه فیحال خوبمو توص تونستینم يکلمه ا چیه

 !شکرت ایخدا

 .رو بردن نبود سایکه گ يباند سیرئ انیدا
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 شدم و رفتم جلوش زانو زدم و گفتم بلند

 

خودتو مقصر ندون.  زمی! عزششششششششششیه-

 یو زندگ دنیحق خند ایتو دن یاز هر آدم شتریتو ب

  !باور کن ،يکردن دار

 

 نیا یپدر آشغال نیکه با همچ یگفتم، کس ینم دروغ

 ریکه تقص يزیبه خاطر چ یقدر پاك بمونه و حت

حق  نیشتریخودش نبوده احساس گناه کنه واقعا ب

  .رو داره یخنده و زندگ
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کاغذ  هی بشیاز تو ج دم،یفکر کرد شعار م انیدا یول

 گفت هیدرآورد و با گر

 

 چندتا ازشون دارم؟ یکن ی. فکر منیبب ستویل نیا-

 ستیل یکن ی! فک مارهیبرام م یکیماه  شیش هر

  ه؟یچ

  .کردن یکه خودکش هییدخترا

 یمرگشونو برام نوشته. منِ لعنت وهیو ش سنشون

 .رو کشتم نایمنِ اشغال ا نام،یمسئول ا
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 .به اسم من معامله شدن 

 يمن تو دهینشون م نیا شتره،ینگاه کن، از صد تا ب 

  .کشم ینفر آدم م صدیس کیسال نزد کی

  ...گرشا رمیبم دیبا من

 

که مثل  یو خدا خدا کردم اون دمیاز دستاش قاپ ستویل

  .جوه توش نباشه یخوره داره مغزمو م

گرفت و با سرعت نور اومد باال  زیمبل خ ياز رو کارن

  .سر من
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هفته  کی نیبود تا هم سایمال چند ماه قبل از فرار گ 

  .شیپ

صفحه آچهار  هیلرزون کاغدو باز کردم،  يدستا با

  .پشت و رو بود

 ساله قرص 16 یملک نایم

 غیساله ت 28 یشهاب رزانا

  ...ساله 17

  ..ساله 14

  .من يخدا
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  !میمرد مردم،

من و کارن  میهر دو طرف صفحه رو چک کن میایب تا

  .میدو بار جون داد

  ...و بعد میدید ستوینفر آخر ل تا

 

کارن خم شد و سجده  ن،یزم يرو میرها شد جفتمون

  .کرد. من اشک تو چشمام جمع شد

 

  !نبود
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کرده  یکه خودکش ییکسا نیب ستگانیشا سایگ اسم

  .بودن نبود

 

  .دونم زنده بود هی یکیزنده بود، خواهر  سایگ

 

 يدلش، برا يبرا رمیبم د،یلرز یکارن م يها شونه

  .که توش دست و پا زده بود یبرزخ

 

  !بهشت يدفعه رفتم تو هیاز جهنم  انگار
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 داریدفعه ب هیو ترسناك  یکابوس طوالن هیاز  انگار

  .شدم

 

  .کرد یم هیحواسش به من نبود، داشت گر انیدا

خم به  ذاشتمینم گهیکنه، د هیباز گر ذاشتمیم دینبا

  .ادیابروش ب

  .بود یبعد از چند ماه جهنم میروز زندگ نیبهتر امروز
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   آغوش تو دیدر تبع

 100_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

جابلند شدم و رفتم کنارش، کمکش کردم بلند شه  از

 و گفتم
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االن  یحت ،یگناه ینگاه کن به من ، تو ب زمیبسه عز-

 يپاك موند يکه دار يبا وجود پدر دمیکه فهم

  .رفته باال یلیارزشت خ

 

 نگاهم کرد و گفت معصوم

 

 دونم یم ،يبد مینکن دلدار یسع-

  ...یفیك چقدر آدم کث يته دلت ازم متنفر 
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لباش تا مانع حرف زدنش بشم و  يگذاشتم رو دستمو

  گفتم

 

 نیهم ی! من اگه معتقد بودم تو قاتلششششششیه-

  .سیرفتم اداره پل یکردم و م یاالن ولت م

 

هم از جا بلند شد و اومد سمت ما، رو کرد به  کارن

 و گفت انیدا
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چون  یقاتل میگیکدوم نم چینه گرشا و نه من ه-

پازل سر جاشونن.  يتموم خونه ها گهید . اآلنیستین

کنم  ینم ی. وقت سعچیاگه گرشا دروغ بگه من ه یحت

  .حرف مفت بزنم

 

 زد رو شونم و صدام کرد، برگشتم گفتم بعدش

 

  جانم داداش؟-

 

 شد و بعد چند لحظه گفت رهیچشمام خ تو
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 ياون روزم بابت فکرا يداداش، بابت حرفا دیببخش-

  !مندمکه داشتم. شر يخودیب

 

سرت داداش،  يشونش و گفتم فدا يلبخند زدم رو با

 .کنم یخودمم تو برزخ بودم، درکت م

 

 زد و گفت شخندین هی هوی

 

  .خونت رمی. من مکهیمرت گهیسره کن د هیکارو -
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 که زد باعت شد قهقهه بزنم یچشمک

به رفتار  جیکه گ انیکه رفت فقط من موندم و دا یوقت

 کرد یمن و کارن گوش م يو حرفا

 

گونه هاش  يبند اومده بود و رد اشک رو شیگر

  .خشک شده بود

 دمیپرس

 

  ؟ياروم شد-
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 اروم تکون داد و گفت سرشو

 

  .حال من الیخیاره بهترم. ب-

دوروز بابتش  نیتو ا يشد تیدونم چقدر اذ یم

اون بر  گه،یماه د شیرفت تا ش گهیخوام. د یمعذرت م

  !گرده ینم

 

  !شکرت ایخدا دمیکش یقیعم نفس
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به چشماش لب  رهیدادم پشت گوشش و تو خ موهاشو

 زدم

 

 دیارز یسرت. م يفدا-

 

شد سمت لباش،  دستامو  دهینا خودآگاه کش نگاهم

  .حلقه کردم دور تنش

 یچقدر م گفتمیبهش م دیکردم، با یصبر نم گهید

  .خوامش
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راحت  الیتونم با خ یم ستیباند ن سیرئ گهیکه د حاال

  .از حسم بهش بگم

 دهیجواب م یچ ستین مهم
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. 

 

 

 

 

   آغوش تو دیدر تبع 

 101_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 صداش زدم آروم

 

 ان؟یدا-

 

 دوخت به چشمام و گفت چشماشو

 

  .جانم-

 

  !یوقت فراموش نکن چیقول بده ه-
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  نگام کرد و گفت یسوال

 

 و؟یچ-

 

شدم به لباش، صورتمو کم کم بردم جلو و آروم  رهیخ

 زمزمه کردم

 

 االن انجام بدمو خوامیکه م يکار نیا-

 

  ...بعد هیثان کیبستم و  چشمامو
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  !شد تموم

 !دمشیبوس بالخره

 

صحنه رو هزار بار  نیا امیتهران که بودم تو رو ادمهی

 .دمید یم

 کاش برگرده اون روز يخوردم که ا یحسرت م 

 شویگفتم کاش بشه بازم طعم لباشو بچشم، داغ یم

  .لبام حس کنم يرو

 

 .اتفاق افتاده بود قایدق حاال
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که  کمینکرد اما  میبه خاطر شوکه بودن اولش همراه 

 رهنمویپ قهی شیکیگذشت دستاشو آورد باال، با 

موهام و لباش نرم  يرو سر داد تو یکیگرفت و اون 

 .کرد یباهام همراه

 

حالت متوقف  نیتو هم يجور نیشد هم یکاش م يا

تا صد سال  می. منجمد شمیتونست یکاش م م،یش

  .ندهیآ
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اشکش ازش فاصله گرفتم،  يحس کردن شور با

 ختیر یاشک م زیر زیچشماشو بسته بود و ر

 

  ه؟یهمه گر نیاز ا يخسته نشد-

 

 کرد و زمزمه کرد نگام

 

  .رفته ادتیفکر کردم -

 

 زدم و گفتم شخندین
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 چیفراموش کنم، منتها من ه یدرسته تو به من گفت-

 نبودم یوقت آدم حرف گوش کن

 

 و گفتم نمیبعد سرشو چشبوندم به س و

 

  .يزیاشک بر ذارمینم یبا من یوقت گهید-

 

 از سوال نگاهم کرد و گفت پر
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  ...تو.... تو منو-

 

کالمش دوباره  ونیابرا بودم، خم شدم و م رو

 و گفتم دمشیبوس

 

 لیاز همون اوا بای! تقرخوامتیوقته م یلیخ-

 مونییآشنا
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   آغوش تو دیدر تبع 

 102_پارت#

 

 

 

بره و  يخواینم یگفت یبه کارن م یاما اون روز داشت-

  .اون شاهرگته

کارن دست گذاشته رو نفست تازه چند  یمنم گفت به

  ...شمیروز پ
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 لباش و گفتم يگذاشتم رو دستمو

 

 هوی! وونهیهمه اون حرفا راجب خودت بود. دختره د-

 .میهمه زندگ يشد ياومد

  .عاشق شده باشم يطور نیهنوز نتونستم باور کنم ا 

از  یکه دور بودم ازت جهنم بود، هرچ یو ماه کی اون

 .بگم کم گفتم اون روزا ینحس

  .يبرام سخت تر کرد زویتو با اون بوسه آخر همه چ 
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افتضاح بود که کارن و  تمیماه انقدر وضع کیاون  يتو

روز آخر بهم خواب آور دادن که بخوابم  نیمامان نسر

  .جا نیو آوردنم ا

 

  .ابروهام نینشسته بود به خاطر اون روزا ب اخم

 .سخت بود برام شونمیآور ادی

 

هم به سرمه  دمیکش یکه هم خودم م يزجر يادآوری

  !چارهیکردم. دختره ب یمتحمل م
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 ابروهام و صافشون کرد وفت نینشست ب دستش

 

  ؟یپس... پس چرا رفت-

 

  .گذاشت رو نقطه ضعفم دست

  گفتم؟ یبهش م دیبا

 ینم رونمیزد تو صورتم و از خونش ب یوقت نم اون

  کرد؟

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 یمن شک داشت یکه شبانه روز به پاک ییگفت تو ینم

  ؟يعاشق من شد يغلط کرد

 

  .االن وقتش نبود نه

که با اودن  یخواستم بعد از اون دو روز سخت ینم

صدرا گذرونده بودم حاال خودش با اراده خودش ازم 

  .کنه يدور

 

 دادم کنار گوشش و گفتم موهاشو

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 .يدروغ بشنو يخوا ینپرس اگه نم-

تونم بهت بگم!  یوسط هست که نم نیا ییزایچ هی 

 .حداقل االن نه

 

 و آروم لب زد نمیداد به س هیتک سرشو

 

  .میدیچقدر عذاب کش-

 

 دمیو با شک پرس دمیموهاشو بوس يرو
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 ان؟یدا یدونم... تو چ یرو نم يزیچ هیمن هنوز  یول-

 ؟يبه من دار یحس چیه

و به خاطر  شمیخودم م الیخیب یشیم تیاگه اذ 

  ...تیراحت

 

 بود روم گفت نمیس يکه سرش رو يهمونجور

 

بندو و  یب نقدریا یکن یخفه شو گرشا! چرا فکر م-

  بغل کنم..؟ يجور نیکه دوست ندارمو ا ویبارم که کس
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  آغوش تو دیدر تبع

 103_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 ..::(*ــانیدا*)::..
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  .من يخدا يوا

  !آسمونا بودم يابرا، تو  يرو

 یینایمنو دوست داشت، اون نفس و شاهرگ و ا گرشا

 گفت من بودم یکه م

 

کنه، مهم  یم یرو ازم مخف يزیچ هینبود داره  مهم

و چند سال عشقو  ستیبود که بالخره منم بعد از ب نیا

  .تجربه کردم و مهم تر از همه دوست داشته شدنو

 

  ...به خاطر صدرا ناراحت گهید حاال
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  .تونم دروغ بگم یناراحت بودم، نم نه

  !وجدان داشتم به خاطرش عذاب

  .حاال کمتر شده بود اما

 

گناهم،  یکه کارن و گرشا بهم گفته بودن که ب حاال

 یگذاشته بودمش حس خوب ونیدر م یکیحاال که با 

  .داشتم

 

 یم نمزد یم یحرکت هی دیبودم، با یفکر چاره م دیبا

  .و دست رو دست بذارم نمیبش ينطوریتونستم هم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

خواستم  یاما نم خواستمیم شهیهم يگرشا رو برا من

 رنیو بگ زنیداشته باشم که بر نویهر لحظه ترس ا

  .ببرنم زندان

 

کردنش با  يباز بالیو به وال هیسا يبودم تو نشسته

  .کردم یکارن نگاه م

 يزد و کر یقهقهه م یحالت، وقت نیتو ا دنشید

قدر خوشحال بود منم خوش حال  نیا یوقت خوند،یم

  .کرد یم
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تکون  هیحالت هم حواسش به من بود تا  نیا يتو یحت

کرد و لبخند  یگشت نگام م یخوردم بر م یم یجزئ

  .زد یم

 

 چیکه تو کل عمرم به ه یبود، حس يفوق العاده ا حس

  .نداشتم ياحد

االن برم سمتش و بغلش کنم  نیخواست هم یم دلم

  .رو تیکوه جذاب نیا
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محکم کارنو جواب داد، مثل  سیباال و سرو دیپر

  .چهارده ساله دلم ضعف رفت براش يدخترا

 

حس تو قلبم  نیکه ا نیقبل از ا اد،یکه ب نیاز ا قبل

  .داشتم ینحس یجوونه بزنه واقعا زندگ

 

ماه اومدن  شیماه بهش  شیهمون ش میتنوع زندگ کل

روزا فقط درس و درس و دانشگاه و  هیصدرا بود بق

  .مدرسه
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  .داشتم لیاسم و فام هیدوره  هر

 بودم،  يسرور میمر دبستان

 فرهمند، ایهل ییراهنما

 یمیمرجان کر رستانیدب 

 یصدام م یبودم و همه گل یدانشگاه گل رخ جمال 

 !زدن

کس  چینشدم، با ه یمیکس صم چیوقت با ه چیه

  !...دمینجوش

  !آخ
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@VIP_ROMAN 

  .به تک تک اون روزا لعنت

بهم  یحس هیو  دمیکه گرشا رو د یهمون روز اول اصال

دونستم  یم دیبهش بگم با مویزد اسم واقع خونکیس

  .چقدر مهم بشه میقراره تو زندگ
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 اغوش تو دیدر تبع 

 104_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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@VIP_ROMAN 

 

 

 

کاناپه و شروع کردن  ينشستن رو یخستگ با

 خودشونو باد زدن

 

که از قبل  ییاشپز خونه و شربت آلبالو يتو دفتم

دار خوشگل و  هیپا يوانایتو ل ختمیحاضر کرده بودمو ر

 .براشون بردم

 

 و گفت دیخند کارن



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 انیچسبه.ممنون دا یجهنم چقدر م نیآخ که تو ا_

 بانو

 

 يگفتم و رفتم سر وقت گرشا که با چشما یجان نوش

 .کرد ینگام م رهیسبزش خ

 .رفتم کم بود یچقدرم تو دلم قربون صدقش م هر

 

برداشت و دستمو  وانیل هیرو گرفتم جلوش  ینیس

 .پاش يگرفت و نشوندم رو
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@VIP_ROMAN 

 

  و گفتم دمیگز لب

 

 ...گرشا زشته-

 

و سرشو  نشیداد به س یم هیکه سرمو تک همونطکر

 موهام گفت نیکرد ب یفرو م

 

و عشقمو به  رمیرو بگ نهیبوز نیکه از ا نهیزشت ا-

 .خاطرش بقل نکنم
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 گفت زیاخطار آم کارن

 

 نی. پا شو جمع کن اکهیمرت یخودت ي! بوزيهووووو-

 !بساط لهو و لعبو

 

  .گرفتن شهیگفتن و چقدر اره دادن ت یچ دمینشن

گرشا بود و آغوشش.  يعطر خوش بو یحواسم پ کل

 یکه تا وقت رمیگیم میگفت شادمهر .تصم یراست م
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 ایدر نیکه تو اعناق ا یکه زندم غرق باشم اما فقط وقت

 .یتو باش

 

تو اوج صحبت با کارن بود  یبلند کردم و وقت سرمو

 .دمیشاهرگ گردنشو بوس

 .تو گلو خفه شد و سکوت کرد صداش

 گفت هیچ انیبود جر دهیکه ند کارن

 

  چرا؟ يالل شد-
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تب دار و دورگه شدش کنار گوشم لب  يبا صدا گرشا

 زد

 

  ؟یکن وونمید يخوا یم-

 

 .دمیمال نشینگاه ازش گرفتم و گونمو به س طنتیش با

لب گفت و پا شد رفت تو  ریز يزیچ هی کارن

 .دمیو مستهجنشو شن ياشپزخونه که فقط خابرسر

 .گرفت خندم
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مهابا  یکه کارن رفت سرمو گرفتم باال و ب نیمحض ا به

 .دمشیبوس

  !شیآخ

عالمه دلمو برده بود. حاال  داشتم جوابشو  هیساحل  تو

 .دادم یم

 

 دفعه جدا شد و گفت ایکه  میاوج بوسه بود تو

 

اون که  یپاشو پاشو! متعجب نگاش کردم که ملتهب ب-

 به چشمام نگاه کنه گفت
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@VIP_ROMAN 

 

  !پاشو گفتم-

 

 یبرامده شده بود و صورتش به سرخ شیشونیپ رگ

 .رد یم

 !اوپس

 کرده بودم؟ يرو ادهیز

 

قرار  یرو پاش بلند شدم و با خنده نگاش کردم که ب از

 .ریش ریرفت تو اشپز خونه و سرشو گرفت ز
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@VIP_ROMAN 

 

به  سادمیو ییزدم و تو چهارچوب در با پررو قهقهه

 .نگاه کردن حرکاتش

 کارن متاسف سر تکون داد و گفت 

 

 .دیزن یحالمو بهم م دیدار-

 

 زدن و گفتم شخندین
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مستر کارن.  ستیواسه بچه ها مناسب ن زایچ نیا-

 !روتو کن اونور

 

حبه قند از  هیکرد  یکه گوجه هارك خورد م همونطور

 ظرف برداشت و پرت کرد طرفم و گفت

 

  !روتو برم جوجه-
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@VIP_ROMAN 

 

 یحوله آوردم تا موهاشو خشک کنه. اگه سرما م براش

  ؟یخورد چ

  پسرم؟ هیچه کار نیا آخه

  ؟ياریدر م يباز یوحش چرا

 

خوشم اومده بود، اصال کرمم گرفته بود  یلیخ یطرف از

 !یاساس



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

ناهار نشستم رو به روش، هم زمان که داشتم  زیم سر

کردم پامو آروم  یبا کارن راجب شرکتش صحبت م

  .به ساق پاش دمیبردم باالم و کش

 

شد  رهیراه متوقف شد و با تعجب خ ونهیم چنگالش

  .بهم

 و به کارن گفتم اوردمیخودم ن يبه رو منم
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 یآرزوم بود کار کنم و مستقل شم. نم شهیمن هم-

از پول صدرا خرج کردن. اصالً  هیچقدر حس بد یدون

  .بهش دست نزدم، همش انبار شده تو کارت

 

  .ستیکردم که مثال حواسم ن یوانمود م يجور

آروم حرکت دادم  یلیبه پاش و خ دمیپامو کش دوباره

  !نییرو به پا

  .کرم که شاخ و دم نداشت گه،یداشتم د کرم
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@VIP_ROMAN 

از  يچجور ؟یکن یصدرا رو استفاده نم يپوال ینی-

  ؟يایهات بر م نهیپس هز

 

 

کرد  یگرشا پارچ آبو برداشت خال دمیگوشه چشم د از

  .نفس خورد هیو همشو  وانشیتو ل

خنده به جاش  رینرنم ز یخودمو گرفتم که پق يجلو

 جواب دادم
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@VIP_ROMAN 

لوگو  یمردم... طراح يبرا ی... عکاسینترنتیا يشغال-

 ...زایجور چ نیو ا تیو اد

 

اشاره کرد و با چشمک  زیوارد بحث شد به م گرشا

 گفت يزیر

 

 يخانم! پا انینداره دا یکارا آخر عاقبت خوب نیا-

 ؟يسادیعواقبش وا
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@VIP_ROMAN 

به گرشا و  دیتوپ هیکرد بحث کار یکه فکر م کارن

  گفت

 

 هی يبرا هیکه داره عال یو اسقالل یخودساختگ نیا-

  .سن نیا يدختر تو

 

بهش نگاه کردم. مثل خودش با  طونیزدم و ش لبخند

 چشمک گفتم

 

 !باشه یتا عواقبش چ-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 هیحرفم دوباره پامو بردم باال که با  نیزمان با ا هم

 گفت یطونیاشاره تو هوا گرفتش و با لحن ش

 

و پارچه  ییایهمون ماتادور اسپان تیعواقبش حکا-

  شه؟یم ینده چ یقرمزه! ماتادور اگه جا خال

 

  !شت

 !رو عوض کرده بود ياستراتژ

  !اخطار ینی نیخواست مقابله به مثل کنه. ا یم 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

سرشو  طونشیزدم تو چشماش. با همون لحن ش زل

 چپ و راست تکون داد و گفت

 

  !وفتهینم ینچ نچ! اتفاق خوب-

 

پاش و با انگشتاش  يحرکت پامو گذاشت رو هی يتو

تنگم  یشروع به نوازش ساق پام که از شلوارك ل

  .د کردبو رونیب
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   آغوش تو دیدر تبع 

 106_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .و هوا خشک شد نیزم نیب دستم

  .حساس بودم یلیساق پا و پشت گردنم خ يرو
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@VIP_ROMAN 

 

 گفت کارن

 

 د؟یزن یالس م دیدار-

 

 رهیاون که نگاهشو از نگاه من بگ یب طنتیبا ش گرشا

 جواب داد

 

  .اوهوم-
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 یکه من نم دیکن یم يکار هی دیاحتماالً هم دار-

  !نم؟یب

 

  !اره-

 

 .ایتو اون روحتون لعنت یعنی-

 

داشتم با  یفقط سع گه،یم یچ دمیفهم یمن که نم 

  .خودمو آروم کنم قیعم ينفسا
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کرد و با انگشت اشاره و وسطش  ینم يهم نامرد گرشا

 یم یپاهام خطوط فرض ينرم و نوازشگر رو یلیخ

 .دیکش

 

  .کرد یکاش ول م یلعنت

نشده  کیتحر یوقت از لحاظ جنس چیقبالً ه من

  .بودم

 سیو نه ک طشویشرا ینه فرصتشو داشتم و نه حت اصال

  .باهاش بشم یمناسبشو که وارد رابطه آن چنان
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خودم مدفون  يحسارو تو نیسال ا يو اند ستیب

کرده بودم و اون حاال داشت همه اون حس مدفون 

  .کرد یشده رو زنده م

 

 یلیخ لیتما هیو گرم، پر از ابهام و  بیحس عج هی

 .و مجهول افتاده بود به جونم دیشد

 

 یشد کل جهان در نظرم ب یکه باعث م يزیچ هی 

و  ایبکنه به مرکز دن لیو گرشا رو برام تبد تیاهم

  .بهش دنیهدف من رس
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و حرکت آروم و  یلعنت يحسا گرشا نیا منشا

جنبه  یب یلیمن خ دمیشا ایگرمش بود،  يسرانگشتا

  .شد یبودم که با چندتا نوازش ساده تو دلم آشوب م

 

 دمیدستش کش ریبود از ز يا یچارگ یبا هر ب پامو

  .کنار و مثل آدم نشستم سرجام
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 يتواست برم بغلش رو یشده بود و دلم م گرمم

که جون تو تنم هست  ییو تا جا نمیپاهاش بش

  ...ببوسمش و

  ...نداشت و

  !شد یم دمیشد....شا یختم نم یجالب يجاها به

 

کنم  یاتفاق االنو فراموش کنم و سع کمیکه  نیا يبرا

 به بشقابم گفتم رهیبه خودم مسلط بشم خ
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@VIP_ROMAN 

خونتون. خوابم  دیبر دیجمع کن دیناهارو که خورد-

  !ادیم

 

 .بلند شدم و رفتم سمت پله ها زیسر م از

  .دیرس یپشت سرم به گوشم م یکس يقدما يصدا 

  .گرشا بود احتماالً

  .نگاه کنم برنگشتم
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   آغوش تو دیدر تبع 
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 107_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 زد صدام

 

  ان؟یدا-
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 میکه به حر نیاتاق و درو بستم به حساب ا يتو رفتم

  .تو ادیو نم ذارهیاحترام م میخصوص

 ياومد تو یبر خالف انتظارم درو باز کرد و مثل چ اما

 اتاق و گفت

 

  زم؟یعز يچت شد؟ ناراحت شد-

 

  !من يخدا

  ...بره کاش

  !نه! کاش بمونه نه
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  .زد یداغ شده بودم و گونه هام نبض م دوباره

  گفتم تند

 

شدم خودم  یکه اوک کمیبرو گرشا.  ستیحالم خوب ن-

  .شتیپ امیم

 

دو دو زن و تب  يسرخ و چشما ينگاه به گونه ها هی

 زد و گفت يا یدارم انداخت، لبخند عصب

 

  بود؟ یک یحسو داشت نیکه ا يبار نیآخر-
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 دمیصراحت نال با

 

  !وقت چیه-

 

لباش. دستشو  ينشست رو یو مهربون یواقع لبخند

 چونم و سرمو گرفت باال و گفت ریگذاشت ز

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

اگه  دی! شراب ناب هزار ساله من. ببخشزمممممممیعز-

 ایب يهر وقت خوب بود رون،یب رمی. ميشد تیاذ

  !شمیپ

 

و  دیسر تکون دادم که خم شد و نرم لبمو بوس براش

 عطش وجودمو چند برابر کرد و گفت

 

  !حال من از تو بدتره-
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 نهیکه تو جونم انداخته رو بب یشیم نموند تا اته بعد

  .عقب گرد کرد و رفت

گفت بدوم دنبالش و  یکه درونم بهم م ییترس صدا از

برش گردونم تو اتاق، فرار کردم و پناه بردم به دوش 

  .آب سر با لباس

 

*** 

 

 ..::(* گــرشــا *)::..
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  م؟یبر-

 

 :تکون داد و گفت سرشو

 

  میبر-

 

که با  يا روزهیتو قاب شال ف شیچهره خواستن به

  .به پاکرده بود لبخند زدم ییچشماش غوغا

از شال رو دادم تو که  رونیکه اومده بود ب اشویچتر

 باعث شد اخماش بره تو هم و بگه



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  .عه! تازه درستشون کرده بودم-

 

  .که دستشو گرفتم رونیب زتشونیدوباره بر اومد

که بدونه  نیحد و مرز من بود، قبل از ا گهید نیا

نه. با  گهیشدم اما االن د یخفه م خوادمیو م خوامشیم

  اخم گفتم

 

 نهیبب اتویقشنگ یکس ادیبکن تو موهاتو. خوشم نم-
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@VIP_ROMAN 

  چشم نازك کرد و گفت پشت

 

  !گهیباره بگو رو بنده هم بندازم د هی-
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 کردم و گفتم اخم

 

  .منو انگولک نکن رتیغ انیدا-

که من  یحس نیو هم نهینفر موهاتو بب هیکه  نیا تصور

کنه.  یم وونمیبهش دست بده د دهیبهم دست م

  .بکنشون تو

 

  .نیماش يکرد و نشست تو يزیر اخم

  .و نشستم دمیکش يکالفه ا یپوف
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گفتم  یمن نم رون،یموهاش اومده بود از شال ب دوباره

 یلیبسته باشه اما شالش خ یلیخ ایحجاب کنه و 

  .عقب بود. عقب تر از خط قرمز من

 

بودم  یکردم به اعصابم مسلط باشم، االن عصب یسع

  .گفتم یم يزیچ دینبا

 گفت دیکالفمو شن ينفسا یوقت انیدا

 

  اعصابت خورده؟ يزیچ نیواقعا االن به خاطر همچ-
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کردم  یسال مستقل زندگ يو خورده ا ستیب من

 .یو محدودم کن يایب يتو ستیگرشا، قرار ن

  .میبه هم نداشته باش يمورد کار هی نیا يتو ایب 

 

رو هدف گرفته  ییتر شدم. بد جا یبودم، برزخ یبرزخ

  .بود

 

مانتوش و  ينایشدم و راه افتادم. است میناچار تسل به

  !شلوارشم کوتاه بود اخه! نچ يپاچه ها
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  فروشگاه پارك کردم و گفتم يجلو

 

  ؟یبرداشت ستویل-

 

 :در آورد و گفت کاغذو

 

  .میاره بر-

 

  .فروشگاه يتو میو رفت میشد ادهیپ
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 ییهر دوتا خونه تموم شده بود و از اون جا حتاجیما

 انیزد من و دا ینم دیو سف اهیکه کارن دست به س

  .مشونیبخر میاومده بود

 

بود. رفتم سمت قفسه  یماکارون ستیل يبعد اسم

بسته  هیقبل دسده بودم  فیرد يکه تو ییها

  .برداشتم

 

کرده بود، المصب  انویدا يها یدلم هوس ماکارون آخ

  .بود یدست پختش عال
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  .پزشو بدم نیباشه به مامان نسر ادمی

 

که  دمید يزیخودمون چ فیرد يبرگشتم تو یوقت

  .بشم وونهیو د رهیچشمامو بگ يباعث شد خون جلو

انداخته و  ریگ انویخودش و سبدش دا نیپسره ب هی

 زد یبود و داشت باهاش حرف م

 

از دستش خالص شه  يجور هیخواست  یم یه انیدا

 داد یپسره زرنگ بود و اجازه نم یول
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 انیکشم همه ب یم غیمحترم االن ج يکنار آقا دیبر-

 جا نیا

 

 غیج يهم هست که بخوا گهید يجوووون جاها-

 ! بگو شمارتوگریج یبکش

 

مشت بزرگ حواله صورت  هیسمتشون و اول  دمیدو

  .پسره کردم

  .نیبهم و افتاد زم ختیتعادلش ر ودین حواسش
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 دیکش غیج انیدا

 

  !! ولش کن گرشانیییییییییه-

 

که سر پا بشه  نیاز جا بلند شد اما قبل از ا پسره

و شروع  نشیس يدوباره با پا خوابوندمش و نشستم رو

 کردم مشت زدن و گفتم
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گه بخور تا وادارت کنم  گهیبار د هیپدر سگ!  کهیمرت-

ناموس!  یب یالش یبکش غیبهتر ج يخودت جاها

  !کثافت

 

قدرتو  نیدستامو گرفت. هولم داد، چون انتظار ا پسره

حاال اون بود که نشسته بود  ن،ینداشتم افتادم رو زم

  .دیکوب یو مشت م نمیس يرو

 

 گفت دهیبر دهیبر
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! يدیکاره از راه رس هی! گولیبه تو چه آخه بچه ژ-

  !یابونیدختر خ ادهیکه ز يزیچ
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 یبود برام تا بزنه به سرم و قاط یکلمه کاف هی نیهم

  .کنم

رو هولش دادم که تلو تلو خورد. بلند شدم و  پسره

 .صورتش يتو دمیدوتا مشت پشت سر هم کوب

 گرفتم و گفتم قشویافتاد اما اجازه ندادم  یداشت م 

 

ننت بود به ناموس من  قیال یهر چ ؟يزر زر کرد یچ-

 ؟ينسبت داد
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 یقدر الش نیکس و کارته که تورو ا یابونیکثافت! خ 

  .بار آورده

 

 گرفت و با التماس گفت نمویاست انیدا

 

تورو  قهی ادیسرش م ییبال هیبسه گرشا. حاال -

  .رنیگیم

 

  .شکار بودم یزد که از دستش حساب یحرف نم کاش
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 ایدادم وگرنه پارانو ریدونستم که گ یم يزیچ هی من

  .که نداشتم

 

از قفسه ها که  یکیبه  دمشیو کوب رو هول دادم پسره

  .نیزم يرو ختنیتوش ر يها لهیقفسه و وس

  .شد نیپسره هم پخش زم خود

 

  بااال سرش و گفتم رفتم
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مثل من منصف  يبعد دیگها نخور! شا نیاز ا گهید-

 !نباشه و بزنه بکشتت

 يبهتر يآشغال کم تر باشه جامعه جا هیهر چند  

  !شهیم

 

  .رونیب دیلباشمو گرفت و کش نیآست انیدا

 !کرد ینم هیاالن گر حداقل

و داد راه  غیکنن و ج یم هیکه موقع دعوا گر ییزنا از

  .متنفر بودم ندازنیم
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*** 

 

 گذاشت گوشه لبم و گفت خوی

 

 اخه چرا باهاش دهن به-

 نیبا دوستاش اومده بود مزه بخره، همچ ؟يشد دهن

 !زدن نداره گهیکه د یآدم

دادم و ردش  یخودم جوابشو م يکرد یمصبر  کمی 

  .کردم بره یم
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 و آروم لب زدم یعصب

 

  !انی! االن نه داسیه-

 

  تو سکوت نگاهم کرد و بعد گفت کمی

 

  آرومت کنم؟ مثل اون دفعه؟ يخوایم-

 

  .نگفتم و سکوت کردم یچیه
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کرد که خودش اومد  یتلق یدونم سکوتمو چ ینم

لبه مبل و شونمو گرفت و وادارم  ينشست کنارم رو

  .پاهاش يکرد بخوابم رو

 

چشماش و سرزنشگر نگاهش  يدوختم تو چشم

  .کردم

 يجور نینداشت تو گفتار سرزنشش کنم، ا دهیفا

  !یدادن الک ریشد تعصب کورکورانه و گ یاسمش م

 

  .چشمام يجاش کل حرفامو رفختم تو به
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 موهام و گفت ينشست ال به ال دستش

 

 هی یو حت رونیب رمیم يجور نیا شهیشانس منه! هم-

 .ومدهین شیاتفاق برام پ نیبارم ا

موضوع باهات بحثم شد  نیسر هم قایحاال که دق یول 

  .یسر بزنگاه سر برس قایبشه و تو دق يجور نیا دیبا

 

  .از فرط آرامش بسته شد چشمام

  .هم درد بود هم درمون خودش
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  چشم بسته لب زدم با

 

! اون شالو هم سرت نمتینب لیبا اون استا گهید-

  !دمیجرشون م نمیهمونطور اون شلوارو. بب نم،ینب

 

مکث  کمیموهام متوقف شد و بعد از  نیب دستاش

 دوباره حرکتشو شروع کرد و گفت

 

  .انگار يا یهنوز عصب-
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   آغوش تو دیدر تبع 

 110_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 گفتم یپاش بلند شدم و عصب يرو از
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 یچیه یخفه شم ه خوامیم ی! هانیدا میاره عصب-

که بشه!  يذارینگم که ناراحتت نکنم بازم نشد! نم

  .تعصب کورکورانه يذاریاسمشم م

 یچ يدی! درونیب يایب ياون جور يحق ندار گهید

  تو؟ ؟يا یابونیلقب خ قیگفت بهت؟ تو ال

 

 جا بلند شد و گفت از

 

من که  ؟يایباهام کنار ب یتون یگرشا! نم نمیمن هم-

  !مجبورت نکردم
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 قهقهه زدم و گفتم یعصب

 

تا بهت  دمیهمه عذاب کش نیحرفته؟ ا نیجدا؟ ا-

برم رد کارم؟  یبهم بگ یالک يطور نیبرسم که هم

  نه؟یارزش من هم

 

شده بود از حرفش، نگاهشو انداخت  مونیپش خودشم

  .نگفت یچیو ه نیبه زم

 پرت کردم کنار و گفتم میشونیپ ياز رو خوی
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از  یهر کس نمیتونم بب ی. نمنمیمن هم انیدا نیبب-

  .کنه یبارت م يزیچ هی شهیکنارت رد م

  .رونیب يایبا اون وضع م نمیتونم بب ینم

 .گهیم يزیچ هیکه بهت  ویتونم زنده بذارم کس ینم

 !نمیمن هم 

  .تیبه قول خودت آزاد ایمن  ایانتخاب کن!  

 

آشپزخونه و  يو رفتم تو رونیاز اتاق زدم ب یعصب

  .انگشتام نیموهامو گرفتم ب
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کرد من  یفکر م یعنیمسخره بود.  یلیبحث خ نیا

 رونیباهام ب ادیم ياون طور یام وقت ینیزم بیس

 نگم؟ يزیچ

 

  .بود دهیچشمم ترس سایبعد از تجربه گ مخصوصا

 

** 

 

زدم.  یدو نصف شب بودم و تو جام غلط م ساعت

  .برد یخوابم نم
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  !گرفته بود مشویتصم انیدا يبه شکل احمقانه ا انگار

  !هه

 

گوشه.  هیحرکت درآوردم و پرت کردم  هی يتو لباسمو

  .شم یکردم دارم خفه م یگرمم نبود اما حس م

 

دفعه در  هیکردم بخوابم که  یکردم به در و سع پشتمو

  .باز و برق روشن شد شد

 نگقتم سمت در کارن بود احتماال. گفتم بر
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برقو  هیاز صبح؟ اعصابم تخم يبود یکدوم جهنم-

  .رمیمیروشن نکن کارن. دارم از سر درد م

 

  .حرف خواموش شد یب برق

 :و گفتم دمیکش يکالفه ا پوف

 

عاشق شدنم. خاك  نیخاك بر فرق سر من با ا یعنی-

خانم  یلیقدر مثل مجنونام! اون وقت ل نیبر سرم که ا

حرفم. منو گرفته به باد  يکنه برا یتره هم خورد نم
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 یکه هستم نم نمیحرف و آخرشم گفته من هم

  کارن؟ ي! الل شديهر يپسند

 

 . گفتمنییطرف تخت رفت پا هی

 

  .کهیگمشو تو اتاق خودت مرت-

 

حلقه شد  فیبلکه دوتا دست ظر رونیتنها نرفت ب نه

گردنم و در  يدور بازوهام و سرش نشست تو گود

 گوشم گفت
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 !خوادیاومده ثابت کنه چقدر مجنونشو م یلیل-
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  111_پارت#
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  .درجه از هم باز شد نیتا اخر چشمام
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 شدم و اباژورو روشن کردم و گفتم بلند

 

  ان؟یدا-

 

 آغوشم و گفت يتو دیبچه گربه خر مثل

 

  .ستیخاموش کن چراغو. کارن ن-

 

 و مات از خودم فاصلش دادم و گفتم جیگ

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  ؟یکن یم کاریجا چ نیموقع شب ا نیا-

  اد؟یم باران

 

 تخس انداخت باال و گفت سرشو

 

ازت جدا شم گرشا. من خودمو کشتم تا بهم  خوامینم-

احمقانه از هم جدا  زیچ هیبه خاطر  ستیقرار ن م،یبرس

  .تا ابد مال تو باشم خوامی. ممی. جدا شخوامی. نممیش
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کنم خودش خم شد و  یاباژورو خاموش نم دید یوقت

  .خاموشش کرد

  .آن چشمم به لباساش افتاد و چشمام گرد شد هی تو

 

تنش بود، موهاشو حلقه  پوریو گ ریحر دیکوتاه سف هی

  .شونش يبود رو ختهیحلقه ر

  .هم مشخص بود یکیتار يتو یلب سرخش حت رژ

 بهت صداش زدم با

 

  ...کنـ یم کاریچ -
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 قیلبام و شروع کرد به عم ينشست رو لباش

  .دنمیبوس

که به نفس  يفرق داشت جور شهیهاش با هم بوسه

  .نفس افتادم

  کرد؟یم کاریچ قایدق داشت

 

 کنار و گفتم دمشیکش

 

  ؟يشد وونهید ؟یکن یم يدار کاریمعلومه چ چیه-
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  و محکم گفت مصمم

 

 هیخوام از دستت بدم!  ی. نمینکن منصرفم کن یسع-

  .گرشا رمیمیاگه ازت جدا شم م گهیبار د

 

پام و پاهاشو حلقه کرد دور کمرم و  يرو نشست

  .دنیدوباره شروع کرد به بوس

  .شدم یخود م یاز خود ب داشتم

  .رو شروع کرده بود يبد يباز
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 نفس زنون گفتم نفس

 

 .برو ادیبه بار ب یمونیکه پش نیقبل از ا-

 

 و گفت دیخورد به لبم خند یکه لبش م همونطور

 

  .یش مونیکه تو پش نیمگه ا ادیبه بار نم یمونیپش-

 

  .باال دشیشرتم و کش یت ينشست رو لبه ها دستش
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 یاصال دوست نداشتم فکر کنه به خاطر جسمش م 

 یکم کم داشت از دست خودم در م ارمیخوامش، اخت

  .شدم یم وونهیرفت. کم کم داشتم د

 دمیپرس ازش

 

کار  یچ يدار یدون یم چیه ؟يبه عواقبش فکر کرد-

  ؟یکن یم

 

 يشرتو. کامل از تنم در آورد و دستشو گذاشت ر یت

 و گفت نمیس
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  .جام نیعواقبش فکر کردم که ابه -

 

  ....يخوایکه تو م هیزیچ نیاگه ا-

 

که من بعد از چند ساعت فکر  هیزیهمون چ قایدق نیا-

  .خوامیکردن م
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 يچشمام، دستمو گذاشتم رو يافتاده بود تو نور

  !کردم جا به جا شم که نشد یچشمام و سع

  .سفت و گرم بود زیچ هی يخودم اومدم. سرم رو به
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پنجره باز  دمیکه د يزیچ نیکه باز کردم اول چشمامو

خورد و بعدش  یباد تکون م يبود که تو يو پرده ا

  .ستبر گرشا رو نهیس

 

شده، همه اتفاقا از اولش  یچ شبیافتاد د ادمی تازه

  .برام مرور شد

 يگرشا که بازو يبستم و لبخند زدم. از دستا چشمامو

 .کرد غرق لذت شدم یموهامو نوازش م يبرهنه و رو

  دمیسرم شن يبمشو از باال يصدا
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  ؟یش داریب يخوا ینم-

 

  !"نچ"گفتم  تخس

  کمرم و گفت يرو دیخز دستش

 

  دکتر؟ میبر يایم ؟یخوب-

 

بلند کردمو نگاهش کردم. چشماش بر خالف من  سر

 !خوش حال نبود

  خواست نبودم؟ یکه م یمن اون نکنه
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 یم ينداشتم چطور يتجربه ا چیکه ه یمن گه،ید اره

  !انیکنم. خاك بر سرت دا شیتونستم راض

  :دمیگرفت. با بغض ازش پرس یم میکم داشت گر کم

 

  شده؟ يزیچ-

 

 :زد و گفت پوزخند

 

بگم آخه  یشده؟ جدا؟ چ يزیچ یپرس یتازه م-

  بهت؟
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چقدر  شبیاز د یدون یم ؟يکارو کرد نیچرا ا آخه

  به اعصابم؟ يگند زد

 ياومد یش مونیممکنه پش یدونست یم یوقت چرا

 خونم؟

  مگه من ازت انتظار رابطه داشتم؟ 

 من تورو واسه جسمت خواستم؟ مگه

که  نیهم ،یباش شمیخواستم پ یفقط م یلعنت منِ

  .بود برام یکاف يکنارم بود

 

 .حرفشو خورد و کالفه نگاهشو دوخت به سقف هیبق
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  !انیدا يدی! دهه

  !از گرشا نمیا

استخون  يگونم و از اون جا رو يرو ختیر اشکام

 :ترقوش. با بغض گفتم

 

  مونه؟یپش یشده مگه؟ ک یچ-

 

 حال نگام کرد و گفت یب

 

  ؟یدونینم مونه؟یپش یک-
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 با داد گفتم بایبرداشتم و تقر نشیس ياز رو سرمو

 

  !یلعنت دونمینه نم-

 

 خودم گفت مثل

 

 !يکرد یم هیگر یخواب داشت يتو شبیکل د-

 نیا یخواست ینم یگفت یم ،ياشتباه کرد یگفت یم

 .وفتهیاتفاق ب
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هم  هیثان کی شبی! از ديچند بار لعنت کرد ویلعنت من

  .دمینخواب

  !منو خر فرض کردنو نیتمومش من ا 

اتاق من، توعه  ياومد شیخودت با اون لباس و آرا تو

  !يکرد بمیترغ یلعنت

سوختم،  دنتیماه تموم تو حسرت از دور د کی من

که به  یدر حال خوامیازت رابطه م يچرا فکر کرد

 بودم؟ یهمون بوسه ساده هم راض

گرفتم  یخودمو م يجلو یستین یدونستم راض یم اگه

 ...اما تو خودت گفـ
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 لبش و گفتم يگذاشتم رو دستمو

 

  !! بسه بسهسسیه-

 

 یو نفس راحت نشیس يسرمو گذاشتم رو دوباره

  .دمیکش

  .خراب شه اهامینمونده بود کل رو يزیچ

 و گفتم نشیس يزدم رو آروم
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 یبه گند بکش مویصبح زندگ نیقشنگ تر کینزد-

  !پسر بد
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 زد تشر

 

  !باش لطفا يجد-

 

 لبخند گفتم با

 

 یخواب یو ب يخودتو نگران کرد یبه خدا! الک میجد-

 .يدیکش

 

  ؟یچ یعنی-
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  .نمیب یخوابا رو م نیا یمن از شونزده سالگ زمیعز-

 کاریو داره با من چ هیصدرا چه لجن دمیفهم یوقت از

خوابو  نیا دمیکه خواب يا هیکنه هر شب و هر ثان یم

  .دمید

 

شد. در ادامه حرفم  رهیکرد و با بهت بهم خ کوتی

 گفتم
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آخه چرا  وونهیخوابم اسم بردم؟ د يمگه من از تو تو-

  ؟يشبتو خراب کرد يخود یب

که گفتم  ییزایو چ ایمونیخوابم و پش يتو يها هیگر

 انیبه عنوان دا ایدن يهمش به خاطر وجودم تو

 .استیآذرن

 .شهیکه داره به اسم من با اون دخترا م هیبه خاطر کار 

  گرشا؟ یمتوجه 

  ....يمن نبود شبید يکدوم از حرفا چیمخاطب ه تو

که مثل جون دادنه برام  نیکه سخته.... با ا نی... با امن

عادت  گهی.... اما ددنیخواب د ياون صحنه ها رو تو
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کردم. توام اگر نزدبک ده سال هر شب خواباب 

  .یکن یعادت م دترسب،یدبگه نم ینیترسناك بب

کردنام و حرف زدنام  هیتوب خواب گر نیلطفا به ا پس

  .عادت کن

 

و عضالت  رونیداد ب کهیت کهیحبس شدش رو ت نفس

  .منقبض شدشو رها کرد

 و گفتم دمیبوس نشویس يرو

 

  !وونهید-
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 رونیمثل آه فرستاد ب صداشو

 

تو اوج  آسمونا بودم و بعد با  شبیتو منو! د یکشت-

  !نیسر محکم خوردم زم

 

  ."خوام یمعذرت م"زدم لب

 دور تنم و گفت دیچیمحکم تر پ دستاشو

 

  ...عالمه خون هی شبید ؟یخوب یمطمئن-
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 زدم غیخجالت ج با

 

  ...نگو گرشا يوا-

 

 لب گفت ریو ز دیبوس سرمو

 

 تویلعنت يگفتنا ونیمن. اگه قسمت هز یخجالت-

شب عمرم بود و  نیقشنگ تر شبید رمیفاکتور بگ

 .روز عمرم نیاالن بهتر
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 خنده اومدم جوابشو بدم که گفت با

 

  ؟يکرد کاریکارنو چ-

 

 زدم و گفتم يزیر چشمک

 

 ی. گفتم من شب ماهیفرستادمش دنبال نخود س-

قفل در خرابه. اونم گفت ترسم تو خونه بمونم چون 
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 یجا م نیتو برو خونه. من تا صبح ا دهیگرشا خواب

 .ادیساز ب دیمونم تا کل

  .آواره شد به خاطر من یطفل

 

  قفل در واقعا خرابه؟-

 

 جواب دادم یرکیز با
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گفت خودم بهش ور رفتم تا خراب  شهیم ییجورا هی-

تو  یول شمیپ يایفرسته ب یشه! فکر کردم االن تورو م

 !پسر بد يباهام قهر بود

 

  .دیچیاتاق پ يتو یبیجواب بده که صدا مه اومد

به در و  دیبار محکم و با مشت کوب شینفر پنج ش هی

 وحشت زده گفت

 

 یدارم خواب م ایواقعه  نیا نیبب ایگرشا... ب رونیب ایب-

  ....داده امیبهم پ سای... گسی... گرشا گنمیب
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 ..::گرشا::..

 

  شد؟ یچ

 سا؟یگ
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و لباس  دمیزدم کنار و از جا پر انویچطور دا دمینفهم

  .تنم کردم

  !گفت یچ دمینشن یحت

  داده بود؟ امیپ سایگ

  خودم؟ خواهرم؟ يسایگ

 

بود پشت در . کارن نشسته رونیباز کردم و رفتم ب رو

 ینگاهذم یوق زده به گوش يو با چشما نیزم يرو

  .کرد

  !شده بود حالش داغون
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 ختهیقدر ر نیفرستاده بود براش کهذا یچ سایگ مگه

  بود بهم؟

 

  .از دستش گرفتم ویسمتش و گوش دمیدو

  .چت هنوزم باز بود صفحه

 جون دادم امیکلمه به کلمه پ دنید با

 

  ! حالت خوبه؟یسالم کارن-

 رمیداداشم، بم يبرا رمیگرشا خوبه؟ بم ؟یچ داداشم

  .دیکه به قلب هر جفتتون زدم. ببخش یواسه زخم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

به  نیدونم تاحاال ا یدارم، نم يبد یلیخ طیشرا من

  ذهنتون خطور کرده که من ممکنه کجا باشم؟

پام و  ریداشتم به اسم ساحل، اون نشست ز یدوست هی

  .پسر آشنام کرد هیبا 

  .خوب بود کارن یلیخ پسره

  .آرزوشو داشتم شهیبود که هم یهمون

  خوشگل

  کلیه خوش

  !پولدار
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 یچ يمسافرت، گفت اصل برا میبر ایگفت ب بهم

  برادرت؟ شیپ يموند

  .کن یبا خودم زندگ ایب

محضر، پدرتم که فوت شده و به اجازش  میبر ایب اصال

  .يندار يازین

راه بودم تو و  هیدوستش داشتم که فقط دنبال  يانقدر

 .چونمیگرشا رو بپ

 !هه

 

 و ادامشو نوشته بود يبعد امیبود تو پ رفته
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  کارن؟ یمن یعربا! باور م شی! پخایش شیفرستادم پ-

 هیمثل  گهیدردونه گرشا رو با پنجاه تا دختر د منو؟

  !دیرش خیپولدار! ش خیش هیجنس فروختن به 

  !آدم لجن هی

کارن؟ چون باکره بودم و دست نخورده  یکن یم باور

  !منو گذاشته واسه آخر همه

 یو بعد م شونهیکی! هر هفته با شیشدم سوگول 

  .هیفروشتشون به بق

 مونده گهیهفت تا دختر د فقط
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  .کارن رمیمیم دارم

 ،يکرد افتیدر امیگرشا باش، بهش نگو ازم پ مراقب

  .یکن دامینکن پ یسع

  .جا جهنمه نیا

 

چشمام رفع بشه. با زانو فرود اومدم  يزدم تا تار پلک

  .نیزم يرو

  .ادامه نوشته بود در
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دادم که ازت عذر  امیپ نی. فقط به خاطر همدیببخش-

  .کنم یخواه

  .دیببخش

 ینم دامیبودم. دنبالم نگرد چون پ یعوض یلیخ من

  .یکن

  .رمیکن قبل از اون هفت نفر تموم بشن بم دعا

  .که باهاش خودمو بکشم کارن ستین یچیه

که بخورم و راحت  ستیقرص هم ن یحت ؟یفهم یم

  .شم
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افتاد به گرشا بگو  ابیآبا از آس یسال بعد، وقت چند

  .دوستش داشتم یلیخ

قبل از  سایبرام هم پدر بود و هم مادر، بگو گ بگو

و  نیدل تنگش بود. بهش بگو تموم د هیمرگش هر ثان

  .ونشمیتا آخر عمر مد. بگو يبود سایگ يایدن

که از خونه زدم  يا هیکردم کارن، همون ثان تیخر من

  .بود ریاما د دمیفهم نویا رونیب

ننگ زنده  نیبا ا یکشم! مطمئن باش یخودمو م بالخره

تو  شهیهم يزیچ هیاز تو هم ممنون.  یمونم. راست ینم

  ...قلبم بود که بهت بگم اما
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هم بگو  نینداره. به مامان نسر دهی! گفتنش فاالیخیب

  .از مامان خودم شتریب یدوستش دارم حت

 داشیکه تو خونه پ هیگوش هینده.  امیشماره پ نیا به

  .دیرش خیش ياز همکارا یکیکردم مال 

 یوقت دختر احمق چیه دی. فکر کندیفراموش کن منو

  .نبوده تونیزندگ يتو

  !. دوستتون دارمدیببخش

  !سایگ
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و  نمیرو چسبوندم به س یشد. گوش یچ دمینفهم

  .کردم هیمردونه گر

  !ایخدا ایخدا ایخدا
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داده بود. زنده بود  امیخودم پ يسایمن! گ يسایگ

  ...اما

خودم جمع شدم و هزار بار  يتو نیمثل جن نیزم کف

  .خوندم امشویدو هزار بار پ

 

محبت نکردم  يکه اونفدر رمیدلم. بم زیبرات عز رمیبم

خام نشب و  بهیغر هیغاز  هیصد من  يبهت که با حرفا

  .يگولشو نخور

 

  .از من بدتر بود تشیوضع کارن
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 یکز کرده بود و شونه هاش مردونه م وارید گوشه

  .دیلرز

 

  !سال هیساعت، دو ساعت  هیچقدر گذشت،  دونمینم

 زنه یصدام م انیدا دمیخودمداومدم د به

 

  .نشون بده یعکس العمل هیگرشا؟ توروخدا -

  !بابا کارن يگرشا حالش بده. ا کارن

  .زمیگرشا، بلند شو عز پاشو

  هو؟یچتون شد شما دوتا  اخه
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 دیداد کش کارن

 

آشغالت سر  يکه بابا هییبال نی! اانیببند دهنتو دا-

   !ما آورد یزندگ

 

خورده بالشه بب حرکت و مات به  ریانگاررت انیدا

 کارن نگاه کرد و لب زد

 

  صدرا؟-
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 يسایکردن. گ یبحث م گهید يجا هیرفتن  یم کاش

خواست  یعرب شده بود، م خیش هی یمن سوگل

  .خودشو بکشه. هفت هفته فقط وقت داشت

 دیکش ادیفر کارن

 

بخون و بعد  اموی. اون پزتیهمه چ یب يباباآره -

! نمتیخوام بب ینم یول یگناه یخودت گمشو! تو ب

  .نظرو داره نیگرشا هم مطمئنا هم
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از  ویجون گوش یافتاد و ب نیزم يکنارم رو انیدا

  .دستم درآورد

 

  خواست خودشو بکشه؟ یمن م يسای. گایخدا ایخدا

براش. بهم گفته بود دوستم داشته، براش هم  رمیبم

من بود. تنها  زیهم همه چ سایپدر بودم هم مادر. گ

! سایگ یی. حاال کجادمیکش یکه براش زحمت م یهدف

  ه؟یک دیرش خیش

 دیزمزمه کرد و از من پرس يخفه ا "يوا" انیدا
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  ؟يکرد کیتو عمداً خودتو به من نزد-

 

 دیداد کش کارن

 

که مثل احمقا وا داد. اگه  نهیداره؟ مهم ا یتیمگه اهم-

بود. حاال نگاه کن  مونیاالن پش سایگرفت گ یشل نم

  .بشه خایخواب ش ریتو نوبت که ز سادهیکجاست! وا

 

  .کرد یهم نم هیگر یحت انیدا

 گفت یجمله رو م نیا یبود وقت یخال یخال چشماش
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تا منو عاشق خودت  يکرد کیتو خودتو به من نزد-

فرار  سایکجاست. گ سایگ یزبونم بکش ریو از ز یکن

  .بودنش دهینکرده بود. دزد

 

  .کرد یولم م کاش

و خودمو  هیگر ریزد. دوباره زدم ز یم شمیآت سایگ ادی

  .جمع تر کردم

 باز گفت انیدا

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

دختر بچه احمقه. عاشق  هی یخودت گفت شیپ-

نداشت.  يگرشا، کار یکردنش که کار نداره! راست گفت

 .دیماهم طول نکش کی

 

 از جا پا شد دستشو گرفت و برد سمت در و گفت کارن

 

! حاال گورتو گم کن. فقط از یگیکه م هیینایهم قایدق-

  !جلو چشمام گم شو
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کارنو داد دستش و  لیکه موبا دمیگوشه چشم د از

  .سر تکون داد و درو بست يجد

  !انیاز دا نمیا

  !از راز سر به مهر من نمیا

 يروز هم عشقتو ازردست بد هیبود تو  يدیجد رکورد

  !و هم خواهرتو

 

  تو؟ يریم یگرشا! چرا نم یطفل

  هنوز؟ يزنده ا يمدیچه ا به
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دختر بد! دم مرگم.  میبا زندگ يکرد کاریچ نیبب سایگ

  !هم من يریمیم يهم تو دار
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  آغوش تو دیدر تبع 

 116_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

  ؟یآخرش که چ یرفت. ول ینم انیحداقل دا کاش
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گفتم هم  یاگه بعدا خودم آروم بهش م یحت واکنشش

داشتم بغلم کنه  ازیداشتم بهش. ن ازیبود. االن ن نیهم

  .شهیم دایپ سایبده گ نانیو بهم اطم

 

 يشد تو رهیحرف خ یاومد نشست کنارم و ب کارن

  .چشمام

 زدم لب

 

  .زندست سایگ-
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 دستش و گفت يگرفت تو موهاشو

 

حال  رم،یم یگرشا دارم م يوا ؟یچه زنده بودن یول-

دارم  رمیمیکنه، دارم م یمن با حال تو فرق م

 ...رمیمیم

 

و پاندول  دیکش یدستاش و م نیگرفته بود ب موهاشو

  .خورد یوار تکون م

 دستام و گفتم يسمتش و دستاسو مرفتم تو دمیدو
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  .خورم یکنم، قسم م یم داشیخودتو نباز مرد. پ-

 

 دینال

 

گفته  يدیمگه ند ه؟یراحت نیمگه به هم ؟ياخه چجور-

اخه کدوم  د؟یکن ینم دامیچون پ دیبود دنبالم نگرد

  م؟یبر دیکجا با م؟یبگرد دیرو با یعرب ياز کشورا یکی

 

 نانیاطم يدونستم اما برا ینم یچیدونستم، ه ینم

 دادن بهش گفتم
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  .کنم یم داشیهست. پ یراه هیبالخره -

 

. هیگر ریشونم و مثل بچه ها زد ز يگذاشت رو سرشو

 ی! با برادرت، با کسسایگ يکرد کاریباهامون چ نیبب

  .که عاشقت بود

 

حداقل سه ساعت  کی دیدونم چقدر گذشت، شا ینم

 کیتار يهوا اون قدر م،ینشسته بود واریهمون کنج د
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کدوم  چیجا مشخص نبو د و ما هم ه چیشده بود که ه

  .میروشنش کن میبلند نشده بود

 

کردم بجز اسم  یسکوت مرگبار خونه داشتم فکر م تو

که زنگ در زده  میدار يا گهیچه مدرك د دیرش خیش

  .شد

 

شد،  ینم الیخ یخواستم برم بازش کنم اما ب ینم

  .کنه نمینفر ادیخواست ب یبود و م انیاحتماال دا
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عالمه وقت پا شدم و رفتم درو باز کردم.  هیاز  بعد

  .انیخودش بود، دا

 

دلم، اسمشو با ناله صدا  يتو دیتاب ينور هی دنشید با

 زدم

 

  ان؟یدا ياومد-

 

هم به سمتم ننداخت. بررخالف  ینگاه مین یحت

کرپ  یبلوز مشک هیحاال  دیپوش یم ریکه حر شهیهم
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. موهاشم محکم یخیتنگ  نیبود و شلوار ج دهیپوش

  .سرش گوجه کرده بود يباال

 

  .زدم یزد و رفت تو، حدس م يتنه ا بهم

که  يمن، با نقشه ا کوتیکه کارن زد، با  ییاون حرفا با

 نیبود حق داشت ا دهیبودم براش و فهم دهیکش

  .رفتار کنه يجور

 دادم به چهارچوب در و گفتم هیتک سرمو

 

 عشقتو! تموم شد ،يهم از دست داد انویدا-
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 لشویمبل و موبا يبستم و رفتم تو، نشسته بود رو درو

دستش. من که رفتم و نشستم کنار  يگرفته بود تو

 کارن گفت

 

  .کنم یم دایرو پ سایگ-

 

 حال گفت یب کارن

 

 .نکن خودتو، فقط برو خونت یبرو بابا! قاط-
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 دیو داد کش زیرو م زد

 

 یدهنتو ببند. وقتاحترام خودتو حفظ کن کارن و -

منم  سایکردن گ دایواسه پ زتونیتنها دست آو

کدومتون  چی. من نباشم هنیریجفتتون خفه خون بگ

  .نیبخور نیتون ینم یگه چیه

 

که تاحاال  یانیدا تیخشم و عصبان نیشدم از ا متعجب

  .بودم دهیبلندشو نشن يصدا
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  شده بود؟ چش

 نیکلمه خفه شد. اونم مثل من ا یواقع يبه معنا کارن

  .بود دهیند انویدا يرو

 

 باز دوباره گفت انیدا

 

! ادیدر نم کتونیبا هر جفتتونم. تا تلفنم تموم نشه ج-

  .دیدیو فقط گوش م دیشیساکت م
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 آغوش تو دیدر تبع

 117_پارت#

 

 

زنگ  يشماره ا هیکه به  میتو شوك حرفاش بود هنوز

  .زد و گذاشت رو بلند گو

 از اون طرف خط گفت يبگم مرد يزیچ هیاومدم  تا

 

  الو؟-
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  انیگونه دا يرو دیقطره اشک چک هی

 داد جواب

 

  الو؟ ب... بابا؟-

 

دهنش تا هق هقشو خفه کنه.  يگرفت جلو دستشو

  .اون سمت خط هم سکوت شده بود

  زده بود به صدرا؟ زنگ

  !يوا يوا يوا
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  دلم؟ زیعز يصدام کرد ی...؟ االن چیخودت ان؟یدا-

 

 و گفت دیکش یقیعم نفس

 

  .گرفتم ممویخودمم بابا! من تصم-

 

  قربونت برم؟ یمیچه تصم-

 

  .باند يتو امیب خوامی... مخوامیم-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

جا  هیاز  دن،یشدن، از ترس میمن خسته شدم از قا بابا

 .نشستن و دست رو دست گذاشتن

کنم.  یزندگ خوامیرو بگردم، م ایبرم دور دن خوامیم 

  و بپوسم؟ نمیکنج خونه بش دیمگه چند سالمه که با

  من جا هست؟ ي... هنوز... براهنوز

 

 یم کاریمبل. داشت چ یبه پشت دمیچند بار کوب سرمو

  کرد؟

 يکه ازش متنفر بودو انجام بده برا يخگاست کار یم

  سا؟یکردن گ دایپ
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  دونست چقدر خطر ناکه؟ یم

بود واقعا پاش به خالف باز شه، واقعا براش  ممکن

  .شه لیپرونده تشک

  !من يخدا

 پدر جواب داد يایآذن

 

که  هیکار نی. ايایدونستم بالخره سر عقل م یم-

  !دهیانجام م یواقع يایآذرن هیدختر من، 
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رو هم  یاصل ياون جا، چندتا از اعضا امیم گهید هفته

  .یکه باهاشون اشنا بش ارمیم

برگه مرگه  يسر هی ،يدار ازین گاردیچندتا باد به

  .ینیو چند نفر از شرکا رو بب یامضا کن دیهست که با

  .انیزده ام دا جانیه یلیکارا هست. خ یلیخ اوه

بخارت  یاز تخم و ترکه مامان ب ينشون داد بالخره

  !یستین

 دمیانجام دادم بهت خبر م کاراشو

 

  .زد یداشت زار م انیدا



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .رمیبم یاله

  !به من لعنت

 جمع و جور کرد و گفت خودشو

 

. همه يبد ادیاز صفر بهم  زویهمه چ خوامیباشه بابا. م-

  .کارو ازیتاپ ریفوت و فنا، س

. بهت ستمین یشناسیکه م ياون دختر پخمه ا من

کنم  یتو رگامه...ثابت م ایآذرن هیکنم خون  یثابت م

  .امیوختر صدرا آذرن
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از  یدون یاصال م ؟یگرفت مویتصم نیا ياما چطور-

  بابا؟ یبهم نگقفت گهید یچند سالگ

  بابا گفتنت؟ يچقدر دلم تنگ شده بود برا یدون یم

 

  .کنم برات یبابا. جبران م دیببخش-

 

عالمه کار  هی. يخوش حالم کرد یلیدلم. خ زیباشه عز-

تر بهت خبر  عیانجامدبدم. هر چه سر دیهست که با

  .دمیم

  .خداحافظ
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 رتیحاله از بهت ح يرو قطع کرد و همه رو تو یگوش

  ... جا گذاشت
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 آغوش تو دیدر تبع

 118_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 هقشو خورد، از جاش بلند شد و رو به کارن گفت هق
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تو باند.  ادیمن ب گاردیتونه به عنوان باد یم تونیکی-

فرستم.  یبرات م دویدرخواست بد دیبر دیکه با ییجا

  .مرده انیکه انگار دا يجور ن،یایدبگه سراغ من ن

 

 ياگه نشد جا ،یچیشد که ه گاردیباد تونیکی اگه

 .کنم یم لیمیرو براتون ا سایگ

 خداحافظ

 

 دنبالش و گفتم دمیشد و خواست بره که دو بلند
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 يدار یدون یم چیه ؟يری. کجا مانیصبر کن دا-

  ؟یکن یم کاریچ

 

  .کردم خینگاهش  ينگام کرد. از سرما سرد

 یلیکه تنها بود خ یابن چند ساعت يدختر تو نیا

  .شویباخته بود، از جمله خود واقع زاشویچ

 بهم گفت ریتر از نگاهش با مکث و تحق سرد

 

  .به تو نداره یربط-
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 دمینال

 

  .درکم کن کمیجاش  هی. ينجوریتوروخدا نرو ا-

 

  .هم بهم ننداخت ینگاه مین یحت

دستش زدم کنار و رفت سمت در. موهامو گرفتم  با

  .رفتنش نگاه کردم ریدستامو به مس نیب
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که  يکردم؟ چرا به عالقه ا یم یچه غلط دیبا حاال

 ادمی تمویبهش داشتم پشت کرده بود و فقط خر

  اورد؟یم

 

 و گفت ستادیاومد کنارم ا کارن

 

  رفت؟-

 

خودم هم  ریبه نشونه مثبت تکون دادم. اگه تقص سرمو

گردن کارن  نداختمیم انویدا دنیو بر يسرد نینبود ا
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کارن اون حرفا  یدر اصل خودم بودك که وقت نیاما ا

  .زد سکوت کردم یرو بهش م

 

  .میپسر! گند زد يوا-

 

نگفتم، راه افتادم سمت  یچیدلمو تازه کرد. ه داغ

بکنم.  یچه غلط دیبا قایدق نمیسالن تا فکر کنم بب

 کارن باز گفت
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پاش به باند  یدون یمگه از شغل پدرش متنفر نبود؟ م-

 یاون باند قاچاق دختره، شوخ شه؟یم یباز بشه چ

  .حکمش اعدامه رنشی. بگستیبردار ن

 یمدرك داره اما م هشیکثافت درسته عل يصدرا اون

هزار تا راه بود که اگه  دونمیچم ایتونست انکار کنه 

  ...يراه فرار گهید نیفراررکنه اما ا يجور هیگرفتنش 

 

 وسط حرفش و گفتم دمیپر
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 ينجوریهم يخایم ای یشینه؟ خفه م ای یکن یبس م-

  ؟یکن يادآوری تمویخر

 

امروز صبح  ادیکاناپه و  يشد... نشستم رو ساکت

  افتاد؟ یاالن م دیاتفاق با نیچرا ا ایافتادم. خدا

 تر حسش کردم؟ کینزد شهیکه از هم االن

هم بهش معتاد  یکه جسم ،یکه نه فقط روح یاالن 

  شدم؟

  کردم؟ یم کاریچ دیبا
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و دم  دمید یعشقمو با چشم م یرونینشستم و و یم

  زدم؟ ینم

 

  گوشم يتو دیچیپ يصدا

 

  .خوادیاومده ثابت کنه چقدر مجنونشو م یلیل-

 .جام نیعواقبش فکر کردم که ا به

  .ینکن منصرفم کن یسع 

ازت جدا شم  گهیبار د هیاز دستت بدم.  خوامینم

  ...گرشا رمیمیم
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  ...ایخدا آخ

 شمیم وونهید دارم
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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حواسش به  یچهار چشم سایگ امکیبعد از پ کارن

  .باشه انیشد در جر يبود که اگه باز خبر شیگوش

 و گفت یزد رو گوش زجهیدفعه ش هی

 

شدنو برام  گاردیواسه باد میبر دیکه با ییجا انیدا-

  .هست سمیو هیفرستاده. 

 خودش بود يباز کرد. صدا سویو
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آدرس صدرا احتماال تا  نیبه ا دیتر بر عیهر چه سر-

ممکنه شانس  یول گارداشیباد ياالن اقدام کرده برا

 .دیاریب

 یانتخاب کنم ک دیخودم با گمیمن االن بهش م 

 تونهیم تونیکی دیباشه اگه دست بجنبون گاردمیباد

 .سایدنبال گ ادیهمراه من ب

 يشما رو فرهود دیدر بگ يجلو يدیرس یوقت 

  فرستاده

جور  نیو خدمتکار و ا گاردیکه باد هیکس يفرهود

  .کنه یصدرا جور م اریدست يبرا زایچ
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فهمن خودتون با اسم و  یزود م یلیخ د،ینکن میگر

چون در اون صورت ته و  دیخودتون بر یآدرس اصل

و  نیفهمن دروغ گفت یو م ارنیدر م زویهمه چ يتو

  .شهیبد تر م زیهمه چ

گفته شما دنبال  يفرهود دیاون جا بگ دیرفت یوقت

  .نیگرد یم گاردیباد

 امیمن م گهیروز پنج شنبه هفته د نیاریشانس ب اگه

  .کنم یانتخابتون م هیبق نیاون جا و از ب

  .دیرس یم جهیبهتر به نت دیتر اقدام کن عیچه سر هر
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 يازی. اصال نمیکه تموم شد هر دو از جا پاشد سیو

 یشدن اقدام م گاردیباد ينبود به کارن بگم خودم برا

  .کنم

 

فدا کرده بود وقتش  ندشویخودش و آ انیکه دا حاال

از خود  نیبود منم دست بجنبونم و حداقل نذارم ا

 .و پوچ باشه چیه يبرا شیگذشتگ

 

  .بود جواب زحمتاشو بدم وقتش

 رفتم تو اتاقم گفتم یکه م همونطور
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  .کن برام داشیخوام. پ یم فرویشماره سرگرد عل-

 

تو سرمه. سر تکون داد و  يچه نقشه ا دیفهم کارن

 گفت

 

  .کنم برات یم دایبرو جمع و جور کن، پ-

 

*** 
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بود اقتدار از سر و روش  ستادهیکه رو به روم ا يمرد

  .دیبار یم

  .بود نیپسر دوست مامان نسر فریعل سرگرد

تهران مثل مرغ سر کنده  میکه برگشته بود روزیاز د 

کرد  یراه بهمون کمک نم نیا يتو سیبودم. اگه پل

  .شد ینابود م انیدا

 رو به روش و گفتم نشستم

 

مسئله  دیمطمئن باش دیممنون که وقتتونو به من داد-

  .هیمهم
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 نهیاز اداره باهاتون قرار گذاشتم ا رونیکه ب نیا لیدل

مطمئن  سیصد درصد پل تیخوام از حما یکه اول م

  .بکنم یبشم و بعد براش اقدام واقع

 

 گفت یبخش نانیبا چهره اطم فریعل

 

. میکن یم تیباشه ما همه جوره حما یمهم زیاگر چ-

درز  ییجا دیمسئله تا خودتون نخوا نیا دیمطمئن باش

  .کنه ینم دایپ
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 صورتم و کالفه گفتم يرو دمیکش دستامو

 

  .باند قاچاق دختره هیممنون. درباره -

 

 

 

 

 

 

 

 [16.07.20 09:51] 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

. 
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کرد  یمتعجب شد.  طفلک احتماال فکر م چشماش

 یسطح يزایچ نیا دونمیچم ای يدزد هیراجب  تینها

  .باشه

 ! ادامه دادمگهیمن بود د یزندگ نمیزدم، ا پوزخند

 

  .ایبه اسم صدرا آذرن هیباند کس نیسر دسته ا-

 

 گشاد شد و گفت چشماش
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سر  ؟یدون یرو از کجا م نایهاشم. شما ا یقمر بن ای-

که من اطالع دارم  ییتا جا است،یآذرن انیدسته باند دا

پرونده  هیباند و وجودش خبر نداره،  نیکس از ا چیه

  .محرمانست

 

 و گفتم دمیکش یآه

 

از خونه  ستگانیشا سایخواهر من گ شیچند ماه پ-

 شیکه از قبل از گوش ياشماره يفرار کرد. من از رو
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به  يبه دختر دمیکردم و رس يریگ یپ برداشته بودم

  .اسم ساحل

 سایاون بفهمم گ قیکردم اغواش کنم تا از طر یسع

باند  هیداد عضو  شنهادیکجاست که ساحل بهم پ

  .بشم

باند  يبرا یتونم مهره خوب یخوبه و م افمیق گفت

  .باشم

 ییجا هیکه دخترا رو گول بزنم و بکشونم  نهیا کارمم

 يبرا فرستنیو م رنیگ یسر قرار و بعد اونا دختررو م

  .خایش
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سرش  ییخواهرم چه بال دمیاون موقع بود که فهم تازه

و  سایاصال درباره گ سیاومده نتونستم ساکت بمونم پل

خودم دست  نیکرد واسه هم ینم يگم شدنش همکار

باند  یاصل ياز مهره ها یکیبه کار شدم و به 

  .برخوردم

که  دمیزبونش کش ریدادم و از ز ادیز یدنینوش بهش

  .ایآذرن انیبه اسم دا هیسر دسته باند کس

که داشتم سخت  یمنبع موثق قیکردنش از طر دایپ

  .اجاره کردم شوینبود. رفتم به آدرسش و خونه بغل
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 هیکردم.  ینبود که فکر م یاصال اون ایآذرن انیدا یول

 يواد يبود. اصال تو لهیپ لهیش یدختر بچه ساده و ب

و  دیترس یحرفا نبود. از رعد و برق م نیقاچاق و ا

  .کرد یم یتنها زندگ يخانواده ا چیه یسالها بود ب

 

 رویچند وقت اخ نیخودم که اومدم کل داستان ا به

 .کرده بودم فیبراش تعر

 

 یبعض یحت شه،یکه متعجب تر م دمید یهر لحظه م 

  .جاها کالفه شد و دستشو مشت کرد
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کرده بود  انیکه با دا ییکه درباره صدرا و کارا ییجاها

نت  اقیبا اشت دمید یکردم م یم فیرو براش تعر

  .کنه یم يبردار

 

 یم یجزئ یلینکات خ يسر هی یاز چند گاه هر

چشماش ستاره  يدادم جور یجواب م یو وقت دیپرس

  گفتم؟ یکردم مگه چ یشد که شک م یبارون م

 براقش گفت يکه شد با چشما تموم
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به ما  یبزرگ یلیخ یلیشما کمک خ ستگانیشا يآقا-

 !دیاز اون چه که فکر کن شتریب یلیخ یلی. خدیکرد

که صدرا  یخانم شما و پاپوش انیدا هیقض نیا اگر

گناه  یعمالً ب انیبراش درست کرده اثبات بشه دا

  .شهیحساب م

 

  .شد دهیبه دلم تاب يدیام نور

که توشه نجات  یمنجالب نیازرا انویممکن بود دا یعنی

 بدم؟
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 نیا ایتونستم بهش کمک کنم؟ خدا یم یعنی 

  ه؟یشدن

 گفتم بالفاصله

 

  اثباتش کرد؟ دیبا ياما چطور-

 

برداشت و با همون  زیم ياز رو لشویو موبا چیسوئ

 گفت یچراغون يچشما
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مافوق من  يبرا دیشما با يحرفا نیاداره. ا میبر دیایب-

 یرو بهتون اعالم م جهیگفته و ضبط بشه. بعد از اون نت

  .میکن
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فر مرد با جذبه و  یاداره. مافوق سرگرد عل میهم رفت با

  .ییبود به اسم موال يجا افتاده ا

 

مطمئن شد  یجلسه محرمانه داد و وقت هی درخواست

ماجرا  ازیتا پ ریازم خواست س شهیمزاحممون نم یکس

  .کنم فیرو تعر

 

 زویهمه چ انیخودم و دا یاز مسائل شخص ریبه غ منم

  .رو اتیجزئ نیتر زیر یبراش گفتم. حت
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 ییرفتارش رو، خوابها زیبه ر زیر ان،یدا يترسها همه

  .که داشت یاحساس گناه دیدیکه م

 

با  زویبراشون گفتم و اونا هم همه چ زویچ هممممه

  .کردن يو نت بردار دنیحوصله شن

 

باهام دست داد و  ییکه شد سرهنگ موال تموم

انجام  دیکه امروز با ییازم تشکر کرد و کارا مانهیصم

  .بدم رو مو به مو برام گفت
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ظهر که شروع کردم سه بعد از ظهر  ازدهیساعت  از

 !رونیبود که خسته از اداره زدم ب

 

  .بود دیبودم اما تو دلم پر از ام خسته

 کمیتونستم  یحاال م میبود دهیکه کش ينقشه ا با

 .حداقل آروم باشم

 

 چیه یطور ب نیبود من وارد باند بشم اما نه هم قرار

  .يپشتوانه ا
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جا و  نیا ستمیکه به س بمیج يشنود کوچولو تو هی با

همکاراش  هیو بق فریو سرگرد عل ییسرهنگ موال

  .افراد اون باند نیوصل بود قرار بود برم ب

 

لباس  يرویداده بود که چندتا ن نانیفر بهم اطم یعل

  .باشن انیکه همه جا مراقب من دا فرستهیم یشخص

 

 يا یگوش ک،یمثل ضبط صوت کوچ زیچندتا چ بهم

از  يسر هیو  یبیج نیدورب هیوصله،  ابیکه بهش رد 
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 شهیباکس بهم داد و گفت هم هی يتو لیدست وسا نیا

  .خودم شیرو جاساز کنم پ نایا

 

کروات  رهیگ شیکینبود،  عیکدومشون هم ضا چیه

مشکوك  ریغ يزایبود، چ نیدکمه سر آست شیکیبود، 

  .کیکوچ

 

بود  دهیشن ینگم، از وقت يزیچ انیگفته بود به دا تازه

نشون داده احتمال داد قطعا با  يچه عکس العمل تند
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 زویبه ماجرا موافق نباشه و همه چ سیپل يباز شدن پا

 .لو بده

 

بودن  ينفوذ انیکس از جر چیبه صالح بود ه یاز طرف 

 .من بجز خودم خبر نداشته باشه

 ياداره خطر کم تر يمن هم برا يهم برا يطور نیا 

  .داشت

 زدم به کارن و گفتم زنگ

 

 ندارم يادیالو داداش؟ وقت ز-
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 ياز تو دیسف رهنیپ هیمنو با  اهیاون کت و شلوار س 

حتما  دمیسف رهنیو اتو بزن، دقت کن پ اریکمدم در ب

 .داشته باشه بیج نشیس يرو

  .بخورم مثل سگ گشنمه امیهم جور کن ب یکوفت هی 

 

  دیپرس کارن

 

  .دیترس ی! مامان کلکهیمرت يکرد ریچقدر د-

 

 گفتم تند
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  !گمتیم امیمشغول بودم. م دیببخش-

 

 گفت لیم یب

 

مامان  ای. زود بزویکنم همه چ یم یباشه االن اوک-

  .نگرانه

 

  .پشت چراغ قرمز ستادمیکردم و کالفه ا قطع
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رد  یعنیشد.  یم یگرفت عال یخدا اگه نقشمون م يا

  .خور نداشت نقشه

به جا و حساب شده بود که مو ال  زشیهمه چ انقدر

  .رفت یدرزش نم

 

  .گاز دادم دیدل پر از ام با

 سارویکه تو قراره گ يهمونجور ان،یدا دمیم نجاتت

 یکن دایپ
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 آغوش تو دیدر تبع

 122_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

به قول  يبه چشما نهیو شلوارمو صاف کردم و تو آ کت

  .شدم رهیخ میتونیدابان ز
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که  یینایدکمه سر آست گاردا،یشده بود مثل باد ظاهرم

وصل بود  رو به خودم وصل کرده بودم  کروفونیبشه م

  .و موهامو ساده شونه زدم باال

 

 يتنگ بود، دلم برا انیدا يکه چقدر دلم برا آخ

قشنگش،  یانوسیاق ينازش، چشما يصدا دنیشن

  ...و تن زهیم زهیر کلیه

. حاال يو ولم کرد يبهت! منو معتاد خودت کرد لعنت

به حال  يکه دو برابر عاشقت شدم منو رها کرد

  .خودم
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  .کردم خودمو آروم کنم یو سع دمیکش يکالفه ا پوف

که خودم با  نیا ادیکرد،  یم وونمیاون شب د ادی

  .خودم گذاشتم بره تیخر

 

 انیرو، بعد همون دا سایکردم، اول گ یم داشیپ من

  .معصوم خودمو

دار و دسته پدرش شده بود، احتماال  یاالن قات احتماال

  .شده بود که ازش متنفره ياالن وارد کار

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 !کنم یم داشیمن پ یول

  .خورم ی. قسم مانیدا دمیم نجاتت

 نهیآ يخودم تو ریباال و به تصو دمیکتمو کش قهی

  .پشت کردم

 

تا  میستیا یم گهید يبود که من و چند تا يروز امروز

  .انتخاب کنه مونویکی نمونیب انیدا

قرار داد  نیا ،يهمکار نیکه بالخره استارت ا يروز

  .شد ینانوشته زده زده م
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و سرهنگ همش  فریسرگرد عل يحرفا نیماش يتو

 يروین يگوشم زنگ خورد، من االن رسما نفوذ يتو

  !بودم سیپل

گفت  یم فریحساب شده بود، عل یلیمن خ يرو

  .دارم شویبُن

 

. چند روز قبل ایدر عمارت بزرگ آذرن يجلو دمیرس

امضا و زهر چشم  یشده بودم و بعد از کل نشیگز

  .امیگرفتن گذاشته بودن امروز ب
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دختر قراره مراقبت کنم، گفته بودن  هیبودن از  گفته

کارمون تمومه. گفته بودن شده  وفتهیخط روش ب

  .میازش محافظت کن دیهم با میریبم

 

 نیهمه امضا، ا نیهمه آدم، ا نیا دم،یلحظه ترس هی

کردن  ریهمه چشم زهره گرفتن و داد و قال و تحق

  خودم بود؟ انیدا يبرا

 معصومم؟ انیدا
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 سیرئ شونیکیده نفر آدم اون جا بودن،  کینزد

 شونیکیخدمه بود،  سیرئ شونیکیبود  گاردایباد

  ...تذارکات بود و سیرئ شونیکیبود،  زشونیبرنامه ر

 

اومدم، گفته بودن  گاردینگهبانا گفتم به عنوان باد به

کنن که  یکنه برام کارت صادر م دمییتا انیاگه دا

  !موقع ورود و خروجم کارت بزنم

  !یدولت ياداره ها مثل

  !هه
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بودن که مثل خودم  ستادهیتو، چند نفر هم ا رفتم

  .ها چارهیبشن. ب دییبودن و منتظر بودن تا

لمس کردم تا شنود روشن شه.  نویدکمه سر است آروم

 اومد و بهمون اشاره کرد يمرد هی

 

  .آوردن فیتو! خانم تشر دیایب-
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

  .تو و چشم گردوندم دور فضا رفتم

و  وارایو د يسالن بزرگ و بود با مبلمان خاکستر هی

  .ترسناك يسالن دلمرده و تا حد هی د،یسقف سف

 

گوشه سالن به حالت آماده باش  اهیسگ س دوتا

  .دنیکش ینشسته بودن گ خرناس م
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 نیحق ا گاردینبود. به عنوان باد انیاز دا يخبر چیه

  .که چشم بگردونمو نداشتم

 

 

با همون ابهت  ایدفعه در اتاق باز شد و صدرا آذن هی

  .سابقش اومد تو

  .نبود، فقط رنگ موهاش انیبه دا هیشب زشیچ چیه
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 یمرد قد کوتاه شونیکینفر پشت سرش بودن،  چند

گرد زده بود به چشماش و اون دوتا  نکیع هیبود که 

  .بودن گارداشیباد

 

پشت  هیما و بق يمبل رو به رو يت رونشس صدرا

  .ستادنیسرش ا

  گفت گاردایباد سیرئ

 

. همشون کارکشته هستند و ازشون سیآوردمشون رئ-

  .آزمون گرفته شده
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 :مو شکافانه بهمون نگاه کرد و بعد گفت ایآذرن

 

همه شما، بچه هاتون، مادراتون، زناتون،  یزندگ-

 يتار مو هیکنه با  یم يباهم برابر یهمگ التون،یفام

  .دیکه قراره ازش محافظت کن یکس

فاتحه خودتونو  دیبا نهیدختر من بش يابروها نیب اخم

  .دیبخون

دختر من و  یشخص گاردینفر از شما قراره بشه باد هی

  .دیشیاز دور مراقبش م تونیبق
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 میانگشت اشاره کرد به مرد پشت سرش، مرد تعظ با

  .رونیکردو رفت ب

احتماال رفت   م،یبود ستادهیصاف و شق و رق ا هممون

  .انیدنبال دا

 

 يکه گذشت در باز شد، اول همون مرد و بعد صدا کمی

  .اتاق يتو دیچیپ یکس يپاشنه ها
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 يبود و حق نگاه کردن به باالتر از کفشا نییپا سرمون

  .میتو رو نداشت ادیکه م یکس

 

در مشخص  ياز تو يدیو سف کیبار يدفعه پاها هی

  .شد

زنو قاب  يپاها ییبایبه ز یپاشنه داررمشک يکفشا

من  انیکه مطمئن بودم مال دا ییگرفته بود، پاها

  .نبودن
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 شهیدوست نداشت، هم یمدل نیوقت ا چیه انیدا

  .دیپوش یم ریبلند و حر يلباسا

 

 گفت ایآذرن

 

که وقتتو گرفتم.  یرو ببخش ییبابا دیبا انم؟یدا ياومد-

  ؟يخوایکدومشو م نایا نیفقط بگو ب

 

  .مشت شد، نتونستم نگاهمو نگه دارم دستام
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که انگار  ییو قدما يکه با لوند یزن نیکه ا نیا باور

 ریباشم برام سخت و غ انیرفت دا یداشت کت واك م

  .قابل باور بود

  .محال بود اصال

 

بود کل  کینزد دمیکه د يزیاومد باال و از چ چشمام

حرکت لو  هیباره و با  هیرو  هیو کل قض کینقشه ها

  .بدم
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داشت،  انویدا يکه رو به روم بود چشما يدختر

 يباال کیو خال کوچ دشیموهاشو هم، تن سف

  !من نبود انیهمون بود!  اما دا نشمیس

 

 یبود، لباس دهیزانو پوش يلباس دکلته چرم تا باال هی

سخاوتمندانه به  یلیبدنشو خ يها یکه تمام برجستگ

  .گذاشته بود شینما

شونه هاش و  يحلقه حلقه باز گذاشته بود رو موهاشو

  .حالت داده بود يحرفه ا یلیخ
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صورتش بود و اخماش در هم  يرو یرنگ اهیس شیآرا

  .بود

 

 یبا کالفگ شویآب یانوسیاق يکرد، چشما ینم نگاهم

  .چرخوند یم یم هیبق نیب

  !ایخدا ایخدا

  !کن کمکم

که داشتن  ییجا رو رو سر همه کسا نیکن که ا کمک

  کردن خراب نکنم ینگاهش م
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 [20.07.20 10:03] 

 

. 

 

 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 آغوش تو دیدر تبع
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 کالفه گفت دیمن که رس ینفر قبل به

 

از سمت راست خوبه. مزاحمم  یصدرا. دوم دونمینم-

  .گهینشو د
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  !از سمت راست من نبودم ی! دومهه

  !یسادگ نیهم به

منو انتخاب نکرد.  اون عوض شده بود.  یحت انیدا

  .میکرده بود ینیب شیکه پ یاز اون شتریب یلیخ یحت

 

اون که برگرده  یدفعه ب هیگرد کرد که بره، که  عقب

 گفت
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 یلیاز راستو اخراج کن، خ یاز چپ. دوم ینه اول-

  .زهیه

 

  .درو باز کرد و رفت بعدشم

 يو دستا دمیکش یاز چپ من بودم. نفس راحت یاول

  .مشت شدم باز شد

 

من،  انیدلم. دا يحال هم غم عالم نشست رو نیع در

 نیکرده بود، ا رییتغ لمیپ لهیش یدخترك ساده و ب

  .نبود انیپوش دا یدختر مشک
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** 

 

مراه بود، قرار بود همه جا ه میروز کار نیاول امروز

  .بودم پشت در اتاقش ستادهیباشم و حاال ا انیدا

 

دونم سفارش داده  یبودم، فقط م دهیخودشو ند هنوز

  .یانگار قرار بود بره مهمون ارن،یبود براش لباس ب
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بودن و  یکردم، بعد از اون همه زندان یم درکش

کس حاال دوست داشت باذ همه معاشرت  چیه دنیند

  .نهیکنه و همه جارو بب

 

اتاقش و من  ياومد رفت تو شیپ قهیپسر چند دق هی

  !نتونستم دم بزنم

  .و طراحه شگریبودم آرا دهیشن هیبق يزمزمه ها از

زد حاال  یکه رژ لب هم به زور م يساده ا دخترربچه

  .داشت شگریطراح و آرا
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دفعه در باز شد و قبل از خودش عطر خنک و  هی

  .مینیب ریزد ز نشیریش

 هیکه به من نگاه کنه راه افتاد سمت پله ها.  نیا بدون

 دهیبود پوش نیکه پر از سنگ و نگ يلباس کوتاه نقره ا

  .ست لباسش دستش بود فیک هیبود و 

 و داد زد ستادیدفعه ا هی

 

  مانتوم؟ ح؟یمس-
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در  یب يمانتو هی رونیاتاق اومد ب يبا عجله از تو پسره

  .رو گرفت جلوش تا بپوشه يخاکستر کریو پ

 انیصورت پسره، دا يرو نهیآماده بود تا بش دستام

برگشت سمت من تا پسره مو هاشو از تو مانتوش در 

  .لباس يو مم چشمم افتاد به جلو ارهیب

 

خوش فرمش به  يها نهیو پر از سنگ و چاك س دکلته

معلوم بود.  چشمامو با حرص بستم، کجا داشت  یخوب

  سر و وضع؟ نیرفت با ا یم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  با من؟ یکن یکار م یچ يدار

با به حراج گذاشتن  ؟يعذابم بد يجور نیا يخوا یم

  خودت؟

  همونجا؟ یو انگشت گذاشت يدیضعفمو فهم نقطه

 

 يجا هیکه قرار بود ببرمش  یراه افتادم، آدرس دنبالش

  !کاخ بزرگ هیوسط تهران بود،  یلوک

  .بهم نشون داده بودن عکسشو
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 یبزرگ نیکنار ماش نهیدست به س يتو گاردایباد هیبق

  .بودن سادهینداشت وا نیز مویکه کم از ل

 

پشت فرمون، راننده داشت اما انگار گفته بود  نشستم

 یکه منِ ب گاردشیخواد فقط خودش بره و باد یم

  .باشم رتیغ
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 ඨبخون نجایرو اپارت اول  

 

 

اسو  یپ یو درو بست. همون ج نیماش يتو نشست

  .روشن کردم و راه افتادم

 گفتم میکه دور شد کمی

 

  .یکن یلباستو عوض م-
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عکس  چیه ایاخم کنه  یحت ایکه نگاه کنه  نیا بدون

و  شیوصل کرد به گوش شویهنذفر يا گهیالعمل د

  .گوشش يگذاشت تو

 !بهم صبر بده ایخدا

 

خوب  یلیتنشو خ يها یلباس که برجستگ نیا با

 دیو احتماال من با یرفت پارت یداد داشت م ینشون م

  .زدم یمردم و دم نم یم
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تک  يداشتم سقف اون جارو رو زهیکه انگ نیبا ا دیبا

کنن خراب کنم اما تحمل  یکه نگاهش م ییتک کسا

 .کردم یم

 

 یتو چونه کس نهیکردم تا نش یمشتمو کنترل م دیبا 

  .کنه یکه بهش نگاه م

بستم تا باز نشه و گند نزنه به کل نقشه  یدهنمو م دیبا

  .هامون

  .خواستم یاز خدا صبر م نایتک تک ا يمن برا و
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و خط چشم  ملیشدم به چشماش که با ر رهیخ نهیآ از

  .شده بود ییدنباله دار تماشا

 یم ییخوش فرمش خود نما يلبا يرو یلب زرشک رژ

  .کرد

 

که  یافتادم که بهم گفت اتفاق ياون بعد از ظهر ادی

خوش  يلبا نیرو فراموش کنم و بعد هم وفتهیقراره ب

  .بود دهیلبام و بوس يفرمو گذاشته بود رو
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بود  ختهیقشنگش باز حلقه حلقه ر ییطال يموها

 .دورش

  نشد؟ وونهیو د دیرو د ییبایهمه ز نیشد ا یم 

 

 "سایلعنت بهت گ"بار زمزمه کردم نیهزارم يبرا

  .میشد یو راحت م میکرد یم داشیکاش زود تر پ

  حاضر بود بازم برگرده به من؟ انیدا

 

  !درصد نه 80 احتمال

  .گشتم؟ محال بود یمن بودم بر م اگه
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  .از دست داده بودم انمویدا من

 دنید نیشد هم یم بمیکه از حاال نس یسهم يتنها

  .هرروزه و نداشتنش بود

  !عذاب مسلم نیهم

 

 نیبشه. تحمل ا گاردیباد ادیگفته بودم کارن ب کاش

  .کار من نبود تیوضع

 

که کم از کاخ  يدیعمارت بزرگ و سف يجلو دمیرس

  .نداشت
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 يکه فقط من که تو ستمیس نیآخر نیعالمه ماش هی

و تو  متشونهیدونستم چقدر ق یبودم م نیکار ماش

  .دمشونید ینم اممیرو

 

  .شد ادهیپ انیپارك کردم دا نویماش نکهیمحض ا به

 .دنبالش باشم هیتا بهش برسم، قرار بود مثل سا دمیدو

 

 یجاش م چیکرد و منو به ه یخاطر من صبر نم به

  .گرفت
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از  یکیزنده  کیموز يمحض وارد شدن صدا به

 .گوشم يتو دیچیمعروف پ يخواننده ها

 

نره قول  هیکه  ییمثل من بودن. دختر پسرا ایلیخ

حواسش  یبود و چهار چشم ستادهیپشت سرشون ا

  .بهشون بود

 

از پسرا جام مشروبشو  یکیما  دنیدفعه به محض د هی

 گرفت باال و گفت
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 يامپراطور ابیجاست! ملکه کم  نیا یک دینیبه به! بب-

  !ایآذرن
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  .دنیکش يجامشونو گرفتن باال و اووووو کش دار همه

و  دیمانتوشو درآورد و شالش رو از سرش کش انیدا

  .خدمت شیداد به پ

  .شد یلحظه عذاب من شروع م نیا از

 

 یکم رنگ یآب ياز پسرا که کامل بور بود و چشما یکی

آروم دستشو گرفت آورد باال  ان،یداشت اومد سمت دا

 و گفت دیو نرم بوس

 

-hello beauty lady  
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 گفت یمیدستاشو حلقه کرد دور پسره و صم انیدا

 

  .جان هانیتولدت مبارك ک-

 

صورتش چرخوند، با  يچشماشو تو یفتگیبا ش پسره

 :زد کنار و گفت انویدا يدستش موها

 

  !آرزوم برسم. دعا کن به یمرس-
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  .که تحمل کنم نداشتم نیبستم، چاره چز ا چشمامو

 یمردم، پسره آشکارا داشت بهش نخ م یم داشتم

زد باهاش. مستانه و با  یهم داشت الس م انیداد، دا

 و گفت دیخند يدلبر

 

  !ستین بی! آرزو بر جوانان عیآخ-

 

 دیدفعه داد کش هی
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. نیتر بود هیپا دمتونیکه د يبار نیاول د،یوبسیچقدر -

  .بذار کی! خودت موزنویافرا، بفرست بره ا يآها

 

* 

 

کرد. از بس که فشارش داده  یدستم درد م مشت

نگاه  ستیپ يهاش تو يو لوند انیبه دا گهیبودم، د

شم، رگ گردنم  وونهیشد د یکردم، باعث م ینم

بترکه، چشمام از شدت خشم پر از اشک بشه. امشب 
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کرده بودم، به اندازه  يبه اندازه تمام عمرم خودخور

  .احساس حقارت کرده بودم میکل زندگ

 

دستم خون  يکوتاهمو فرو کرده بودم تو يبس ناخنا از

  .سوختیاومد و م یم

  .خشک شده بود یحرکت یاز ب تنم

 یم وونمیکه گرفته بودم داشت د یوحشتناک سردرد

کرد از بس از هم باز نشده  یابروهام درد م نیکرد و ب

  .بود
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 یدختر چشم و ابرو مشک هیعالم خودم بودم که  تو

 گفت نهیجلوم و دست به س ستادیاومد سمتم، ا

 

 انیدا نیداره ا يگریج گاردیخدا! چه باد يوا-

  !دهیورپر

 

نگاهشم نکردم. تو قرار داد  یندادم. حت جوابشو

فقط برم دنبال  يحرکت اضافه ا چیه ینوشته بود ب

  .و بعد برگردم انیدا
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 ریاز رو نرفت، اومد سمتم و دستشو گذاشت ز دختره

  .شم رهیخ اهشیس يکرد تو چشما يچونم و کار

 کج کرد و گفت سرشو

 

  ؟یبا من برقص شهیم ی! چییاوف! چه چشما-
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 و گفت دیرس بیاز غ انیدفعه دا هیزدم که  پوزخند

 

 کاریمن چ گاردیبپرسم رو سر باد شهیجون! م نیشمی-

  ؟یکن یم

 

دستشو  نهیشمیبودم اسمش  دهیکه حاال فهم دختره

 موهام و گفت نیآورد جلو تا فرو کنه ب
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اول  هیخود جنسه، بخدا از ثان گاردتیاوفففففف باد-

چقدر موهاش خوش  نیکه اومدم تو نخشم. بب

  ....رنگه

 

به من گرفت و با  دهینرس نویشمیدست  انیدفعه دا هی

 گفت يلحن جد
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 ،يدوست پسرم دار ،يتو؟ نامزد دار يندار ییرایس-

 ریقابل شمارشه. گ ریکه اصال غ تمیاجتماع يدوستا

  کنه اخه؟ ینگا م یک نویبنده خدا؟ ا نیبه ا يداد

 

تو لفافه بهش داده  انیکه دا یتوجه به فحش یب دختره

 :و گفت دیبود مستانه خند

 

توله  نیکدوماشون مثل ا چیه ي! چشماگهیدله د-

. مرخصش کن، من ستیقدر سگ دار ن نیسگ ا

  !خوامشیم
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 هیحساس حقارت داشتم که . چقدر ادیباال پر ابروهام

کرد تا تو  یمرخصم م دیبا انیبودم و دا گاردیباد

  .بشم ریاس گهید یکیاسارت 

 انداخت باال و گفت وفیظر يابرها انیدا

 

  .نیشمی میبر ایب ؟یشیفرما ؟يامر گهیاوه جدا؟ د-

بار  هیمن،  گاردیبه باد يداد ریگ ادیخوشم نم چیه

. شمیم یبندمو مگس یجا چشمامو م نیا يایب گهید

  !بهم زمیر یمعامالتمون و کارمون رو م ینیب یم هوی
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که  یدون یکه؟ م يدیرو شن ایآذرن يامپراطور فیتعر

  ن؟یما گنده شد هیتو سا کتیتو و شرکت کوچ

 

 چند قدم ازم دور شد و گفت د،یدختره پر رنگ

 

آقا خوشگله  نیجون. ا انیدا یشیم یحاال چرا عصبان-

  .خودت یارزون

 

  .انیکه دور شد من موندم و دا نیشمی
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 نیحداقل ا یشب جهنم نیرفت که تو ا یقنج م دلم

  .زد که حالمو خوب کرد یحرکت هی

 !بشم يدو نفر پاسکار نیمونده بود ب کم

 :داد زد انیدا

 

  هان؟یک يندار یآب شنگول-

 

 هیجام مشروب خودشو  ان،یبرگشت سمت دا هانیک

 کله رفت باال و به گفت
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  .میمعلومه که دار-

 

 دمیلبام غر لیحرف بزنم از ب دینبا نکهیتوجه به ا یب

 

قطره از اون زهر  هی. ياریدر م يشورشو دار گهید-

من ماست چقدر کره  هیبخور تا بهت بفهمونم  يمار

  .داره

 

 زد و دوباره گفت پوزخد
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  .هانیلفتش نده ک-

 

خورد از بس مست بود، با دوتا جام  یتلو تلو م پسره

و  تنیبودن اومد سمت دا ختهیکه توش شراب قرمز ر

  .دستاشو حلقه کرد دورش

به  ینگاه مین چیه یلوند جامو ازش گرفت و ب انیدا

  .من برد سمت لباش
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 هیشد. تو  یهمون لحظه از کنارم داشت رد م يدختر

و پسره که خورد  انیحرکته هولش تادم سمت دا

  .هر دوتاشون ياسایچپه شد رو ب وانایشون و لبه

 

 و گفت دیخند دختره

 

  !نمه مستم هی نی! من همچياوپس! سار-

 

 گفت غیج غیبا ج انیدا
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  ....سمت یکن یکوفت م يبه لباسم! زهر مار يگه زد-

 

  .بوداره کمی هیقض دیدفعه انگار فهم هی بعد

و پا  دیکش يبه من انداخت و پوف کالفه ا ینگاه مین

  .کوبون ازمون دور شد

بود و اومده بود  دهیمدت کوتاه، مانتوشو پوش هیاز  بعد

  .نییپا

 گفت هانیک به

 

 .. خوش گذشترمیمن دارم م-
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

بهشون بر خورده باشه اههههههههه  یانگار کل همه

  .غرغر کردن یگفتن و کل يا دهیکش
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 قهقهه زد و گفت انیدا

 

 کمیمن  یول يجووون! چقدر هواخواه دارم! سار-

بدم!  یشنبه خودم مهمون کیاحتماال  رم،یدرگ

  !دییییهممممتون دعوت

  .رفقا يبا يبا

 

پاشنه بلندش که رو مغزم رژه  يکرد و با کفشا پشتشو

  .توجه به من دور شد یرفت ب یم
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حواسش به ما  یکس دمید یافتادم دنبالش، وفت راه

  .دمیدستشو گرفتم و کش ستین

 

 دیبرگشت سمتم و داد کش یعصب

 

  !حد خودتو بدون-

 

 خودش گفتم مثل

 

  نه؟ ای یکن یتمومش م-
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که باز دستشو گرفتم و  نیماش يبرگشت بره تو دوباره

 تشر زدم

 

 !نکن مینکن، روان وونمی!داااااااااااااانیدا-

 

 دیکش غیسمتم و ج برگشت

 

سر  ؟يا کارهیتو چته؟ چه مرگته؟ به تو چه؟ اصال چ-

  تهش؟ ای يازیپ
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آدم بده  نیکردنتو. ا يباز شینما نیتمومش کن ا-

  .بودنتو تموم کن ییگل دختر بابا نیبودنتو، ا

 یم نمتیب یم يجور نیا یخوره وقت یبهم م حالم

  ؟یفهم

قدر خودتو حراج  نینذار، ا شیخودتو به نما يجور نیا

 .نکن

هرزه  يهمه آدما نیا نیب يجور نیا یلباس لعنت نیا با

که خودتم  ؟یثابت کن ویچ يخوا ینکن. م ییخودنما

  ..هر نایمثل ا
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  ...و بعد دمیلحظه د هیتو  شوینیانگشتر تزئ برق

  !بود تو گوشم زده

لبم شروع کرد به سوختن، احتماال همون  گوشه

  .انگشتر کار دستم داده بود

 

 زدم و سرمو برگردوندم سمتش و گفتم پوزخند

 

  تلخه؟ قتیحق هیچ-
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شد بهم، هولم داد که چون انتظارشو  کیقدم نزد هی

  .نداشتم چند قدم رفتم عقب

 شد بهم و محکم گفت رهینفرت خ با

 

  !اره! من هرزه ام-

  !یاغواشون کن يکه اومده بود مییجنس همون زنا از

  !میاصل انیهرزه ام! اما دا من

  !خودمم

  !ستمیتو دورو و کثافت ن مثل
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 يایآذرن هیخود اصل منه،  نیکنم، ا ینم يباز شینما

  !یواقع

باشم  یتونم عوض یکه ثابت کنم تا چه حد م نیا يبرا

نداره لوت بدم به بابا و خودت و کارن و  يبرام کار

 برامیخاك! کار  ریجونو بفرستم ز نیو نسر سایگ

  .داره یزنگ بستگ هینداره،به 

 !جیقدر به پر و پام نپ نیا

گردونم و بعد گورتو  یروز صبر کن، خواهرتو بر م چند

نفس  رانی! بخدا بفهمم تو ايریم رانی! از ایکن یگم م

  !رمیگینفستو م یکش یم
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  نه؟ ای يدیفهم

 

  .شده بودم خفه

  !کرد خفم

خواهر  دیشا نیشناختم دختر رو به رومو. ا ی! نمهه

  .بود انیدا یناتن

خونش لب ساحل  ياالن تو یاصل انیبودم دا دواریام

  !تو باد برقصه رشیحر رهنینشسته باشه و پ
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. پوزخند نیماش ينفرت عقب گرد کرد و نشست تو با

  .کرد یکه ترس صورتمو پنهون م يزدم، پوزخند

  .بودم دهیترس من

 

 دهیکه خودم ساخته بودم ترس ییوالیاز ه ان،یدا از

  .بودم
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رد و بدل  نمونیب یحرف چیه گهیبرسونمش خونه، د تا

 .نشد

 یگزارش کل هیگفته بود امشب برم و  ییموال سرهنگ

  .چند روز بدم نیاز ا

 پدر اومد سراغم يایبودم برگردم که آذرن آماده

 گفت دهیاخم و چهره رنگ پر با

 

 یگوشه لبت؟ کس هی! اون زخم چنمییصبر کن ب یه-

  براش افتاد؟ یبهش حمله کرد؟ اتفاق
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شد و  داشیپ هویهودش  انیاومدم جواب بدم دا تا

 گفت

 

اومد  نمیدعوام شد،ا نیشمیگندش نکن صدرا! با -

  .شد به لبش دهیانگشترش کوب رهیجلوشو بگ

 

 شده بهش نگاه کرد و گفت کیبار يبا چشما ایآذرن

 

  دختر پاشا؟ ؟يمنصور نیشمی-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 تو حدقه تاب داد و گفت چشماشو

 

 نراشیکانت یوقت نمیبب خوامی! مشیاره! خود عوض-

از گمرك رد کنه  یجنس چیموند و نتونست ه یخال

  .نه ایمن بخوره  يگها جلو نیاز ا تونهیبازم م

 

 فشار داد و گفت انویزد و شونه دا شندین صدرا

 

! الحق که يراه افتاد یقربون دخترکم بشم. حساب-

  .ییایآذرن يامپراطور ینیجانش قیال
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پنجه پا بلند شد.  يباال انداخت، رو يشونه ا انیدا

و راه افتاد بره که دوباره طبق  دیگونه صدرا رو بوس

کرده بود برگشت و  دایپ دایکه جد يدیعادت جد

  گفت

 

 کهی. مرتدیرش خیش دنیبرم د خوامی! میاهان! راست-

برم ازش زهر  خوامی! مگذرونهیکالش داره از حد م

 .رمیچشم بگ
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شنود  يدعا کردم کامورا پا دیرش خیاسم ش دنیشن با

  .گفتگو رو بشنون نیا قهیبه دق قهیباشن و دق

  .ششهیپ سایبود که گ یهمون آشغال دیرش خیش

 

  .کرده باشن کیبه صدرا شل انگار

 تته پته گفت با

 

 یدون یم چیاون؟ ه شیپ يبر يخوا یم د؟یرش خیش-

  !چرت و پرت نگو ه؟یچه هرزه آشغال
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 انداخت باال و گفت شونه

 

بتمد زهر چشم بگسرم.  سیالزمه ازش به عنوان رئ-

اگه دمش  نمیخوام بب یبالخره منو بشناسه! م دیبا

 !درازه براش کوتاهش کنم یلیخ
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 رفت گفت یعقب گرد کرد و همون طور که م انیدا

 

مونم  ی. چند روز مرهیبگ طیبگو برامون بل نیبه شاه-

  .بگردم کممیخوام  یاون جا، م

 

رفت برگشت سمت من و  یکالفه قبول کرد. وقت ایآذرن

 گفت
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به نر و ماده رحم  ه،یا یآدم عوض یلیخ دیرش خیش-

  .کنه ینم

 يتو یهمه جا حت ،یشیمواظبش م یچشم چهار

 وفته،یب انی. خش رو دايریهم دنبالش م ییدستشو

  .دم یاخم کنه ودمانتو به باد م

 یحت ه،یعوض یلیخ دیرش خیکنم ش یم دیتاک

  .بندازه انینگاه چپ به دا يذارینم

 

 کردم و گفتم میاحمقا تعظ مثل
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  .چشم قربان-

 

  .به زخم لبم مشکوك نگاه کرد و رفت گهید کمی

 

*** 

 

  ؟يشد یپس راه-

 

  .رو دور کنه سایتا گ ادیاره. دوستم کارن هم م-
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 و گفت دیدستش کش هی شیبه ر یدست ییموال

 

  .نداره یتو دست و پا نباشه مشکل ادیز قتیرف نیا-

 

و  رهیبگ لیرو تحو ساینه کارن فقط اون جاست تا گ-

  .رانیبرگرده ا

 

 گفت فریعل

 

  د؟یوفتیراه م یک-
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 و گفتم یرو صندل نشستم

 

و سومه.  ستیب يبرا طامونیگفتن بل شیدو روز پ-

  .فردا. ساعت دو صبح یعنی

 

 جعبه گرفت سمتم و گفت هی
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رو  دیتوشه. طبق نقشه تو اصال نبا ابی. رد لهیموبا-

. ما خودمون کارارو یشناسیخانم رو م سایکه گ یکن

  .میدیانجام م

 

  تکون دادم و گفتم سر

 

ندارم، فقط جون شما و جون  سایبا گ يباشه! من کار-

  .سایگ

 

 فر شونمو فشار داد و گفت یعل
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  !مونه گرشا یجواب نم ینگران نباش. شجاعتت ب-

 

  .زدم پورخند

  شجاعت؟

  ؟یمتیچه ق به

  دست دادن عشقم؟ از

  دست دادن خواهرم؟ از

  که دارم؟ يزیدست دادن همه چ از
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  !خوامینم

  !خودتون یارزون

 

 دیو با میپا شدم، فردا حرکت داشت یصندل يرو از

  .کردم یاستراحت م

 .بودم یهم م انیمواظب دا دیبا

  

 انیدا يبرا  دیرش خیکردم ش یبودم که فکر م احمق

  .نداره يخطر
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همه خطر داشت، کثافت  يآشغال برا کهیمرت اون

 آشغال
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  میو کمربندامونو بست مایهواپ یرو صندل مینشست



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  !هه میبود انیدا يگاردایچهار نفر من و باد فقط

  .طرفش دوتا اون طرفش نیا دوتا

 

 یگذاشته بود تو گوشش و ب يهنذفر الیخ یب انیدا

  .رو پاش ضرب گرفته بود تیاهم

 !مرد من بودم فقط یکه از استرس داشت م اون

 

  .بلند شد مایهواپ
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به مامورا بدم  دویرش خیش يبود که من جا نینقشه ا 

رو از اون جا خارج کنن و  سایسر و صدا گ یو اونا هم ب

  .بدن به کارن

  .مشونیریسرشون و بگ میزیاالن بر ودین قرار

 

 گهیکه به دست آورده بودم چند روز د یاطالعات طبق

 يدختر قرار بود پست بشه برا ينفر صدیمحموله س هی

به اسم ابو محمد صالح و  یو کس دیرش خیش نیهم

  !گهیچند تا عرب د
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 !تا صدیس

با چند  شیکه احتما چند ماه پ ییسایگ يبرا رمیبم 

  .پست شده بود گهیصد نفر د

 نمیقدر آشغاله، ا نیا دیرش خیبودم فقط ش دهیشن

  .من بود يسایشانس گ

 

 يتو میفرود اومد یساعت هم نشد، وقت کی پرواز

  .میبود یفرودگاه خنک دب

بند و بارا مانتو و شالشو در آورد و  یب نیمثل ا انیدا

  .گاردایاز باد یکیپرت کرد رو شونه 
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 زد به چشماش شویآفتاب نکیداد پشتش و ع موهاشو

!  

 !هه

 

اون جا منتظر ما بود.  من و  اهیبزرگ س نیموزیل هی

  .سمتش میرفت انیدا

رسوند به  یم میمنو مستق متیگروه ق نیماش نیا

  .سایرسوند به گ یم د،یرش خیش
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 نیبا ماش گاردایباد هیو بق میسوارش شد انیو دا من

  .اومدن یپشت سرمون م

  !ساعت مین قه،یدق ستیب م،یچقدر راه رفت ددونمینم

 میشده بود ابونیو وارد ب میشهر خارج شده بود از

  .گهید

 

کارشو بلد  یکه بود حساب یهر کس دیرش خیش نیا

 داشیپ یبود، خارج از شهر خونه ساخته بود تا کس

  .نکنه



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

در بزرگ و که از دو  هیبه  میدیرس قهیاز چهل دق بعد

  .و بلند بود میضخ وارید یطرفش تا چشم کار م

 

باعث شد کرك و پرم  دمیکه د يزیبازکردن، چ درو

  .زهیبر

شهر سر شبز و پر از دار و  هیشهر اون تو بود.  هی

  .ابونیدرخت وسط ب

 

دونم چطور وسط  ینم ودیو سرو  دیب يدرختا همش

  .اونا رو پرورش داده بودن ابونیب
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  .یبه عمارت اصل میتا برس دیربع طول کش هی اصال

 يزیمصنوعس و هر چ اچهیو در يباز نیو زم استخر

  .اون جا بود یکه بگ

 

برداشته بود و متعجب نگاه  نکشویهم ع انیدا یحت

  .کرد یم

 

 يبراق بود با نما دیخونه بزرگ سف هی یاصل عمارت

  .یروم
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هر ستون دوتا  نیتا ستون داشت و ب ستیب يورود

  .نگهبان استاده بود

 دیرش خیبهت ش لعنت

 

  .بود یچ سایفهمم منظور گ یم حاال

  .قابل دست رس بود ریجا واقعا دور از شهر و غ نیا

 

 ادیتونست ب یهم نم یتونست بره تو و کس ینم یکس

  .رونیب
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سگ و  ن،یبود، همه جا دورب ادیز یلیخ تشیامن

  .نگهبان گذاشته بودن
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نفر بدو بدو اومو سمتمون و درو باز  هیو  ستادیا نیماش

  .کرد

با اون  انیشدم و بعد کمک کردم دا ادهیمن پ اول

  .بشه ادهیبلندش پ يپاشنه ها

 

 هیصدرا گوش نداده بود،  ایمن  يها هیبه توص اصال

  .چسبون تنش بود یو شلوارك ل اهیبلوز س

دختر قصد کرده بود منو  نیخورد، ا یخونمو م خون

  .بکشه
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و  اهیبا کت و شلوار س يمرد هیشدن  ادهیمحض پ به

  .کروات اومد استقبال

 ظشیباز کرد و با لحن چاپلوسانه و لحجه غل دستاشو

 گفت

 

  .ایآذرن انیجاست! دا نیا یک دینی! ببییییییوا-

 

 یاز چشماش برداشت و با لحن خودمون نکشویع انیدا

 :گفت يا
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  .بودم داری! مشتاق ددیرش خیش-

 

 هیشب شتریباشه. ب دیرش خیاومد ش یبهش نم اصال

  .پدر یزك افرون بود ب

تر شدم.  کیقدم بهش نزد هیکه  انیدا يجلو اومد

 يداشت سر تا پا دیرش خیزد، نگاه ش یقلبم تند م

  !دییپا یمثل اسکنر م انویدا

 

کرد و دستشو گرفت  ییبلند باال میجلوش،تعظ دیرس

  .دستاش و برد باال يتو
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دستش زد و  يرو یکیبه لباش و بوسه کوچ رسوندش

 :گفت

 

  !انیدا دییبایشما واقعا ز-

 

 !مشت شد دستم

 نیتو فک ا نهیمشت محکم نش نیکمک کن ا ایخدا

  .و تمام دودمان و نقشمونو به باد بده کهیمرت

 

 :زد و گفت يپوزخند انیدا
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  .استراحت کنم کمیخوام  یبسه! خستم. م یچاپلوس-

 

  .از رك بودنش خندش گرفته بود دیرش خیش

 شییو راهنما انیدستشو گذاشت پشت شونه دا هی

 .شیکرد داخل عمارت لعنت

سرشون راه افتادم. با فک به هم فشرده و مشت  پشت

گره کرده همه حواسم به دستش بود که کامل نشسته 

  .انیبود رو کتف دا
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پرستو  هیکتفش که دوست داشت روش  همون

  .کنه یخالکوب

 

از اتاقا  یکی يمون کرد طبقه دوم و جلو ییراهنما

 و گفت ستادیا

 

جا رو مخصوص شما آماده کردن. هر وقت  نیا-

در رفت من آماده صحبت و خوش آمد  تونیخستگ

  .از شما هستم ییرایو پذ ییگو
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 رفت تو گفت یهمون طور که م انیدا

 

  .خوام توش سرك بکشم یخوشم اومده از خونت! م-

 

 و به لکنت افتاد دیرنگش پر دیرش خیش

 

  .کنه تونینفر همراه هی گمیاممممم! م-

 

باال انداخته، مشکوك  يبرگشت سمتش و با ابرو انیدا

 گفت
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که؟  يد یفقط! اجازه م گاردمیکس! خودم و باد چیه-

 يدار یدخترارو تو خونت نگه م ؟ينذار يخواینکنه م

هست که  يشتریب زیچ دم،ینکنه؟ اونا رو که خودمم د

 ویچ يدار نم؟یبب دینبا

 حرفش و گفت ونیم دیپر دیرش

 

  .! خانه مال خودتونهانیدا دیتون یالبته که م-

 

 زد و گفت يپوزخند
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  .چرت بخوابم هیحاال شد! برو که منم -
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 يرفتم تو ایرفت و من به درخواست آذرن دیرش خیش

  .اتاق

 کیتو نزد انیاز دا شتریمحافظت ب يگفته بود برا بهم

  .اتاق باهاش برم يفاصله بهش باشم و تو نیتر

 

 هیگوشه کنار در. هه! مثل  هی سادمیتو و وا رفتم

  .یواقع گاردیباد

پروا تا بغلش  یدختر ب نیهم يروز هینه انگار  انگار

  .شد یروزش شب نم دمشیبوس یکردم و نم ینم
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خواد  یتونستم تا دلم م یبود که م نیا شیخوب حداقل

  .نگاهش کنم

و  شیآرا زیم یصندل ياالن که نشسته بود رو مثل

  .کرد یرو پاك م ششیداشت آرا

 ocean eyesخودم،  انیشد دا یتازه م داشت

 .بود حشیرژ لب مل ششیآرا تیمعصومم که نها

 

 زنگ خورد. جواب داد هوی تلفنش

 

  شده صدرا؟ یباز چ-
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اتاق باهام  يسگ نهباننتم تا تو دم،یرش شیاره پ-

باال سرم انگار عصا  سادهیاومده و مثل ابوالهول وا

 کیاتاق کش رونیقورت داده. چهار تا گردن گلفتم ب

جاها  نیعرضم به حضورت که گماشته هاتم ا دن،یم

  چته؟ گهید کنن. یو گذارش م دنیجولون م یه

 

  !! سگ نگهبان؟ دستت درد نکنه نفسمهه

 گفت دوباره
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باهام الس  ادیسنگ منه صدرا. نم ریدستش ز دیرش-

  .من بچرخه نییخشکه بزنه و چشمش رو باال و پا

  ؟يمنصور-

 ننیبش اهیخودش و دخترش به خاك س خوامیم-

 نراشویخوام کانت یخودت بده، م بشویصدرا. ترت

هفته بهش  هیمصادره کنه. دخترشم ببر  سیپل

  .من ماست چقدر کره داره هیبدن تا بفهمه  یگوشمال

  .تهش بفهمون که کار من بوده-

 !يبا یصدرا. مزاحم ادیخوابم م -
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  .دیکش يتخت و پوف کالفه ا يرو پرت کرد رو یگوش

 یکرد، آدمم اگه م یم يهر کار گهینشدم. د متعجب

  .بودکرده  ریتغ انیکردم. دا یکشت تعجب نم

 

  .گرفتم باال و نگاهش کردم سرمو

بهم  ینگاه میاون که اصال ن یمن ب يچشما يجلو

 هی يلباسش و تو يبندازه دستش رو گرفت لبه ها

  .حرکت درش آورد
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خودم  يکردم به رو یدهنمو قورت دادم و سع آب

 یتند م کشیحرکت کوچ هی نیچقدر قلبم با هم ارمین

  .زنه

بدتر شد! کمربند بزرگ شلوارکش هم باز کرد و  اوضاع

  .در آورد

 

  .بود ستادهیجلوم ا يا روزهیف يست تور هیبا  حاال

 

  .زدم پوزخند
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 یکنه؟ من اگه نم کیبود؟ منو تحر یچ هدفش

  .گرشا نبودم گهیکه د رمیخودمو بگ يتونستم جلو

 

رو  يچمدونش رو بگرده که منظره بهتر يشد تو خم

  .گذاشت شیدر معرض نما

 نیجا بود بازم ا نیا يا گهیمن هر احمق د يجا اگر

  کرد؟ یقدر راحت جلوش خودشو حراج م

 

 رونینازك ب ریربدوشامبر حر هیچمدونش  يتو از

  .دیهمون ستش پوش يو رو دیکش
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که کمربندشو ببنده خودشو رها کرد رو  نیا بدون

  .دیتخت و پشتشو کرد به من و دراز کش
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 ينداره، من برا ریمن تاث يرو زایچ نی! اوونهید دختره

مکش مرگ ما  يحرکتا نیجسمت دنبالت نبودم که با ا

  .افسار پاره کنم

 

منظم شد و مطمئن  دنشیمدت که نفس کش هیاز  بعد

 کم کم رفتم جلو و لبه تخت نشستم دهیشدم خواب

 ییطال يبود، موها شهیخواب معصوم تر از هم يتو

 یکه م یصورتش و با هر نفس يبود تو ختهیبراقش ر

  .خورد یتکون م دیکش
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 یوجب هی يبالش و تو يسرمو گذاشتم کنارش رو 

  .دمیصورتش خواب

 نیکندم و هم که تاصبحش جون یاون شب ادی به

شه و بهم بگه  دارینگاش کردم تا ب رهیخ يطور

 .ستین مونیپش

 

صورتش رو آروم زدم  يتو يبردم باال و موها دستمو

  .کنار

 :بستش لب زدم يبه چشما رهیخ
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 یم يروز هیکنم چقدر دوستت دارم.  یبهت ثابت م-

فهمونم به  یدلم. بهت م زیشده عز رید یول یفهم

  .رم یخاطر تو تا کجا م

 

بد  کمیکه  ششیکه تموم شد طبق عادت هم حرفم

  .خواب بود غلت خورد و اومد تو بغلم

  .و پاشو انداخت رو پام نمیگذاشت رو س سرشو

 

موهاشو  يدورش و رو دمیچیخدا خواسته دستامو پ از

  .دمیبوس
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کردم،  یبود که داشتم بغلش م يبار نیآخر نیا دیشا

  .دمشیبوس یبود که م يبار نیآخر

 

  .خورد یسرم وول م ياز صبح تو يفکر

  .شد یم یداد عال یکه اگه جواب م يفکر

 

*** 
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که جا به جا شده بود از  کمیهنوز خواب بود،  انیدا

شد  داریآغوشم جداش کرده و بلند شده بودم تا اگه ب

  .نکنه دادیداد و ب

 

شلوارم حس کردم.  بیج يکم تو برهیو هیدفعه  هی

مواقع  يکه سرهنگ بهم داده بود برا یکیکوچ لیموبا

  .ياضطرار

گفته بودن خودم حرف نزنم فقط گوش بدم که  بهم

  .متوجه نشه یکس

 : آوردم و گذاشتم دم گوشم درش



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

رو  يزیچ هیدونم اگه  یم نیام. بب فریسالم گرشا. عل-

کوچولو بهت دروغ  هیاما ما  یزن یبهت بگم منو م

  .میگفت

 

 :فر باز گفت یشده بود؟ عل یاز تنم رفت چ جون

 

 يباهامون همکار میگفت یبهت م نویراستش اگه ا-

 ای يکار تموم شده! بخوا گهیاما االن د ،يکرد ینم

  .شهیتا آخر انجام م تیمامور ينخوا
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  .نره. کاش زود تر خالصم کنه هیانقدر حاش کاش

 

رو دوست  ایآذرن انیچقد دا دمیمن تو نگاه اول فهم-

 يبهش نرسه تا همکار یبیآس يباهام شرط کرد ،يدار

  .باهامون یکن

 هیکه به خاطر  ستین يزیناموس کشور چ تیامن اما

  .وفتهیدختر به خطر ب

مجازات  انیدا تیمامور نیزدم بگم بعد ازرا زنگ

  !. اشد مجازاتشهیم
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باند  يکه تو ییو هم صدرا و همه کسا انیدا هم

نبود تا  نیش سنگقدر جرم نیا انیهستن. البته دا

باندو خودش رسکا داره  يکارا میدیکه فهم یوقت

 صدیو حسن ختام کاراش اون محموله س دهیانجام م

  .دختره ينفر

 ؟یفهم یتونه از قانون فرار کنه م یاما نم متأسفم

کالن دختر  يساله که به اسمش معامله ها نیچند

 یحت دیابد بخوره شا دیشا ست،ین يزیگر چی. هشهیم

  .اعدام بشه
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آماده  زیکه خودتو واسه همه چ گمیرك بهت م انقدر

  .یکن

چون االن پرونده  یرو خراب کن تیمامور یتون ینم

  !استیدست باال دست ریز انیدا

 

 :و گفت دینفس کش قیعم

 

اومد، هر  یچ سایسر گ يدیتو د یگرشا. ول دیببخش-

. وفتهیاتفاق براشون م نیا گهید يسایساله هزاران

بردشون، خدمتکارشون و هزار  خا،یش یسوگل شنیم
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 لیاصل یرانیا هیناموس ماست گرشا،  نای. اگهیتا کار د

  .ناموس پرسته

 هیقانون زندگ نیا

 يسر نیزنده بمونن و ا هیبشه تا بق یقربان یکی دیبا  

  .انیقرعه افتاده به اسم دا

  .خوام یخوام داداش. واقعا معذرت م یم معذرت
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 135_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  !کرد قطع

  !یسادگ نیهم به

  !بود؟ اعدام؟ هه یمجازات چ اشد
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خورد تو سرم، مردد بودم  یوول م يفکر هیصبح  از

  .مصمم شدم ینه! االن ول ایانجامش بدم 

 دار يبره باال انمیمن مرده باشم که سر دا مگه

 

*** 

 

  .میزد یگشت م الیمحوطه و يتو میداشت انیدا با

که تونسته بود سر دوونده بودمون  ییتا جا دیرش خیش

 انیتو خونش. دست آخر دا میوفتیراه ب میکه پا نش

 رك بهش گفت
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 یم گاردامی. من و باديسر گرممون کرد یبسه هر چ-

 ومدمین! من دمی. اخطار بهت ممیبزن یچرخ هی میر

 !حیاومدم تفر یفوضول

رو نفرست دنبالم  یاحمق چیحرکت منو نگه دار و ه 

رو  یهم محافظام هر کس زمیت یلیکنن! هم خودم خ

کنن. پس تمومش  یم ستیمشکوکه سر به ن ننیکه بب

 رغمیخوش بگذرونم. اگه بفهمم عل کمیکن و بذار 

 یاصال اتفاقات خوب یهشدارم بازم برام بپا گذاشت

 !وفتهینمبرات 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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نظر داشت  گاردمیبه باد یکیچون  شیدو روز پ نیهم 

  .یباش انیساقطش کردم. گفتم که در جر یاز. هست

 

 چپ چپ نگاه کرد و گفت دیرش خیش

 

. انیدا دیکن یم نیمن توه يبه مهمون نواز دیدار-

  .دیجا باش نیشام هم يشب برا د،یخوش بگذرون

 

  .راه افتاد و ما هم دنبالش انیدا
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 دنیجاهاش د یو از بعض میعمارت چرخ زد يتو

 يرو تو سایگ میدونست یم انیاما هم من هم دا م،یکرد

 .داره یمهموناش نگه نم کیعمارت نزد

برگشت سمت  انیمحطه، دا يتو رونیب میکم رفت کم

 ما و گفت

 

 د،یدقت کت شنیکه رد م ییبه رفتار تک تک آدما-

. اگر دیمشکوك بود ناکارش کن شونیکیاگه  یحت

کنه بهش رحم  یدنبالمون م انهیمخف دیدیرو د یکس

  .دینکن
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  .که بهت دادم دستته یتو! اون یه

 

 گفت گاردایاز باد یکی

 

کتم که مشخص  يبله خانم، تاش کردم و گذاشتم تو-

  .نباشه

 

  .سر تکون داد و شروع کرد به راه رفتن انیدا

 یمخف ياتاقکا میشد یاز عمارت دور م یچ هر

عالمه  هیکه  يبه اسخر میدی. رسمیدید یم يشتریب
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عده  هیکردن و  یشنا م يپوش تو ینیکیدختر ب

  .خوردن یکنارش لم داده بودن و کوکتل م

 

از  یکی يرفت سمت استخر و خم شد رو انیدا

 يدود نکیکه ع يکم داد و به دختر یخال يایصندل

 :گفت دهیخواب ومدیزده بود و به تظر م

 

  !گریتو ج یه-

 

  .دختره نیتراول سروند گوشه سوت هیبعد  و
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 :زد و گفت یچشماش برق دختره

 

  م؟یرانیا يدیاز کجا فهم-

 

 :داد و گفت یبه چشما تاب انیدا

 

 نی. ببگهید يدیرش يحرم سرا ياز دخترا یکیتوام -

  نه؟ ای یکمکم کن یتون یگردم، م ینفر م هیمن دنبال 

 

 :طرف و اون طرفو نگاه کرد و گفت نیا دختر
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  ...دست و بالم کمیشرمنده خوشگله! من -

 

 گذاشت همون جا و گفت گهیاسکناس د هی انیدا

 

 سایبه اسم گ میعجله دارم! دنبال کس کمی-

  .یدختر چشم عسل هی. ستگانیشا

 

 و گفت دیکش یچشماش درشت شد، سوت دختره
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آك بند  ی! سوگولدیگرد یهم م یبه به! دنبال ک-

  .یخرج داره برات گوگول کمی! دیرش

 

 :و گفت دیچشماش از خشم درخش انیدا

 

 گهید کمیاون منم،  ان؟یدا ؟يدیرو شن ایاسم آذرن-

  !ایمقر ب االیکنم!  یگردنتو خورد م یچونه بزن

 

 :زرد کرد! نفسشو حبس کرد و گفت دختره
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 ریاون اتاقه، ز ياالن تو سایب.... ب... اشه... باشه! گ-

. دیرش شی! امشب قرار بوده بره پشگریدست آرا

کنم!  یمن گفتم، خواهش م دینگ یتوروخدا به کش

  !شهیبرام دردسر م

 

گذاشت تو  گهیاسکناس د هیزد و  يلبخند دلبر انیدا

 :لباس دختره و گفت

 

  !جات امنه گم،یکس نم چیعسلم! من به ه کالیبار-
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 گفتنیکه م یجاش پاشد و راه افتاد سمت اون اتاق از

 توشه، برگشت سمت ما و صدا زد سایگ

 

بزنه دودمانشو  کیازش، بگو ج ریطاها! زهر چشم بگ-

  .دمیبه باد م
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 [01.08.20 10:06] 

 

. 

 

 

 

 

 آغوش تو دیدر تبع

 136_پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

راه افتاد سمت  انیرفت سر وقت دختره و دا گاردهیباد

  .که اون رو به رو بود يخونه ا

 :به ما گفت انیدا

 

فقط  دیرم تو، شما حواستون باشه. متفرق ش یمن م-

  .بمونه نیا
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  .من بودم نیاز ا منظورش

  .تو بود نیمن بود که االن ا يساینبود. مهم گ مهم

بعد از چند ماه  سامویکرده بودم. گ داشیپ بالخره

  .کرده بودم دایعذاب پ

 

 يفرصتشو برا سایمثل قبل نبود. گ یچیه گهید اما

بره هر  تونستیداشتن من از دست دادخ بود، حاال م 

به کارش  يکار گهیخواد بکنه، من د یدلش م یغلط

  .نداشتم
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 گاردایاز باد یکیکه توش لباس بود رو از  لونینا هی

  .دمیشنیو مگرفت و رفت تو اما صداش

 

  ؟ییتو ستگانیشا سایدختر. گ يآها-

 

دردونمو  زیخواهر عز يمن بعد از چند ماه صدا و

  .دلمو شهیر يصدا دم،یشن

 

 ...اره خودمم-
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  .من. چقدر سخته برام يسای! گآخ

 

  .رونیب میبر ومدهین یپاشو دختر، پاشو تا کس-

 

 یاگه بفهمه م دیرش خیش ن؟یهست یشما ک-

  .کشتتون

 

لباسارو بپوش  نیگوه خورده. عجله کن، ا دیرش خیش-

  .زود باش
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  .هیچ نایا-

 

. بپوش و موهاتو پشت سرت سفت هیگاردیلباس باد-

  .ببند زود باش زود باش

 

  ؟یچ يبرا يگاردیلباس باد-

 

 :دیتموم شد انگار چون داد کش انیدا صبر
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 امیپا نشدم ب ایدختره احمق من از اون سر دن یه-

 یحماقت خودتو و منو اون آشغال هیدنبال تو که سر 

  .! زود بپوشيرو به گا بد سادهیوا رونیکه ب

 

  .اومد یخش خش لباس م يصدا

  !هه

بودم که  یکردم همون آشغال یم يآخرش هر کار من

! مهم نبود چقدر دوستش دارم، سادهیوا رونیاون ب

  .دید یچشمام نم يعشقو تو

  .کردم یهش ثابت مدادم. ب ینشونش م اما
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 زیو بعد از اون دخترك ر انیکه گذشت اول دا کمی

  .رونیعمرم اومد ب شهینقش من، ش

 دیکش یفیخف غیج سایکه گ دمینکردم! اما د نگاهش

  .نیو زانوهاش شل شد و افتاد زم

 دیبه گوشم رس شیمباوت و مخلوط با گر يصدا

 

  گـ...  گـ... گرشا؟-
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که روش حساس  يزیبر نگشتم نگاهش کنم، چ بازم

  .بود

کردم  ینگاهمو مس گرفتم ازش، اگه باهاش قهر م اگه

  .دیرس یشد. به جنون م یم وونهید

  .نداشت يا دهیفا گهیاماذد

جاشم که دنبالش اومد  نیمنو فروخته بود.تا هم سایگ

براش بس  ادیکه سرم اومد و قراره سرم ب ییو اتفاقا

  .بود

 

  داداش؟-
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 :گفتم انیرو به دا سرد

 

 دویرش خیش ياز نوچه ها یکیخانم. بچه ها  میبر دیبا-

  .االن گرفتن نیهم

 

و بلندش کرد و  سایدست گ ریدست انداخت ز انیدا

 گفت

 

  .هست ادیز يباز يهند يپاشو پاشو. وقت برا-
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صاف  گاردایو مثل باد ایفقط سمت راست من راه ب االن

  .رونیب میراه برو تا از عمارت بر

 

 یآخر هم حس م قهیرو تا دق ساینگاه گ ینیسنگ

  .کردم

که نگاش نکردم و باهاش  نیشده بود از ا وونهید االن

  .حرف نزدم
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

رفت عطر موهاشو  یزد بغلش کنم، دلم م یپر پر م دلم

  !داد بو بکشم اما نه یهامو م یبچگ يکه بو

  !نه گهید
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جا رسونده بود،  نیکه کارشو به ا یبا انتخاب کس سایگ

که تا ارنج  یبا پشت پا زدن به من و گاز گرفتن دست

عسل و گذاشته بودم دهنش اعتماد  يکرده بودم تو

طور محبت و حضور  نیمنو از دست داده بود و هم

 .منو

 

 یم شیهاش دلمو ر هیگر زیر زیحسرت بارش و ر نگاه

  .براش الزم بود یکرد ول

 زدم به کارن و گفتم زنگ
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  .الو داداش-

 

  .من که نصفه عمر شدم ؟يکرد داشیپ ییکجا-

 

  پشت عمارت؟ يایب یتون یاره. م-

 

 نشیارینداره ب نیاره داداش، ضلع راست عمارت دورب-

  .اون جا
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به  انیقطع کردم. دا ویگفتمو گوش يا باشه

 :دستور داد گارواشیباد

 

دست همون  دیبرسون دیو سالم ببر حیدخترو صح نیا-

کنم  یم دیکه عکسش رو نشونتون دادم. تاک يپسر

 .دمیبه باد م تونویزندگ وفتهیخش روش ب

 

  .شدن که بره سایگفتن و منتظر گ یخانوم بله

سمت  دیو دو ستادیا هویچند قدم رفت و بعد  سایگ

  .من
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 هیمحکم بغلم کرده بود و از ته دل گر امیبه خودم ب تا

 .کرد یم

 

 ینکردم، حت یحرکت چیه سادم،یمجسمه وا مثل

  .رو کمرش نهیدستام بلند نشد بش

 

 

  .دادااااااااااااااااااااااااااش-
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که  نیشرمنده بودم از ا انیدا يتو هم بود، جلو اخمام

  .فروخته بود اریمنو مثل خ سایگ

 :گفت تیبا عصبان انیدا

 

فهمه ما دستمون تو کار  یاالن م دیشد، رش ریبسه! د-

  .بوده

 

با هق هق  دمینشون نم یعکس العمل دید یوقت سایگ

  .ازم جدا شد و رفت
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 سایگ یحت تیمامور نیبود که بعد از ا نیا شیبدبخت

  .شد یم ذرهی. قطعا دلم براش دمید یرو هم نم

 

ما رو  دینگاه کردم، نبا زشویر کلیو از پشت ه برگشتم

هم  ،يکرد چارمومیب سا،یگ يکشوند یجا م نیبه ا

. لعنت بهت که به انویخودتو، هم منو، هم کارنو،هم دا

  .چهار نفر نابود شد یخاطر حماقتت زندگ

 

بدون من راه افتاد بره که دستشو  انیکه رفت دا سایگ

  .گرفتم
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 .شد رهیخوشگلش بهم خ ياز چند وقت با چشما بعد

که دو رگه شده بود  ییبازوهام و با صدا نیب دمشیکش

 :گفتم

 

که نفس  يتا روز رم،یکه بم يتا آخر عمر، تا روز-

  .ونتمیبکشم مد

من نجات  يسایگ يکمک کرد ،يقولت عمل کرد به

  .کنه. حاال نوبت منه دایپ
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بوده،  یکه بهت داشتم چ یکنم حس یثابت م بهت

گرده  یبر م یاعتماد وقت نیا ،ياالن بهم اعتماد ندار

  .شده رید گهیکه د

 

  .حس نگام کرد و ازم جدا شد یسرد و ب انیدا

رفت. بازم منو تنها  ینگاه یحت ای یحرف چیه بدون

سر  یهمه چ گهیگذاشت. اما اشکال نداره، حاال د

 انمیدونم جاش امنه، دا یکارنه و م شیپ سایجاشه، گ

جاش امنه و حالش خوبه، فقط دل منه که سر جاش 

  !ستین
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  .فدا سرش اونم
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 دیرش خیعمارت هنوز ش يتو میکه برگشت یوقت

که امشب قراره باهاش باشه در  يبود دختر دهینفهم

  .رفته

هم  نارویکرده بودن، دورب یاوک زویهمه چ گاردایباد

هک کرده بودن و  انیصدرا به دستور دا يگماشته ها

  .حذف شده بود سایاون قسمت فرار گ

زنه و  گاردِیباد هیدم درم فکر کرده بودن  ينگهبانا

  .اجازه داده بودن بره
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 یاصال نم دیکه رش يبود جور یخوب و اوک زیچ همه

 !از کجا خورده دیفهم

 ينشسته بود رو انیدا سایساعت بعد از فرار گ دو

 یم یدنینوش ییو دوتا دیرش يکاناپه رو به رو

  .خوردن

 

هم انداخته بود  يکه رو انیدا يبه پاها دیرش يچشما

که قراره چند  يبود و داشتن درباره محموله ا رهیخ

  .کردن یصحبت م ادیب دیرش يبرا گهیروز د
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  .خواست فکشو خورد کنم یم دلم

هم  سایگ يرو يجور نینگاه آشغال ا نیکه ا نیا تصور

 .آورد یباشه خونمو به جوش م دهیچرخ

 

دوون دوون اومد و  دیرش ياز خدمتکارا یکیدفعه  هی

  .تو گوشش گفت يزیچ هی

از جاش پا  يکم کم درهم شد و بعد جور دیرش ياخما

جلوش بودن  زیم يکه رو ییزایو چ شیدنیشد که نوش

  .شدن کهیافتادن و هزار ت
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شروع کرد فحش دادن و چند نفرو صدا زد،  یعرب به

طرف اون  نیداد و دستاشو ا یدستور م مهیسراس

  .کرد یطرف م

من  يسایدلشو به امشب و گ یلی! معلوم بود خهه

  .خوش کرده بود

 :گذاشت تو دهنش و گفت یالسیخون سرد گ انیدا

 

  د؟یرش يچرا رم کرد-
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و کل  دیداد کش انیتوجه به دا یب یعصب دیرش خیش

  .نیزم يانداخت رو زویم اتیمحتو

که  یبلور بزرگ يخورد وهیکه ارضا نشده باشه م انگذر

رو  دیاون طرف تر بود رو هم برداشت و کوب زیم هی

  .نیزم

 

گرفتم و  انویدست دا شهیاوضاع قاراشم دمید من

  .جلوش ستادمیبردمش عقب و خودم ا

  .هم اومدن دور تا دورش حلقه زدن هیبق
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 یزد م یخونشو داشت م لیحاال تموم وسا دی! رشهه

  .شکوند

 یو اون یدادم. چنننننند ماه منتظر باش یحق م بهش

آخر سر و چند ماه به شکمت  يبرا يکه دلبر تره بذار

بذاره تو کاست  يطور نیو به جاش اونم ا یصابون بزن

 .و در بره

 :گفت شخندیبا ن انیدا

 

پرمونو  یگرگ زخم نیا يباال! االن ترکشا میبر-

  .رهیگیم
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* 

 

  !شد تموم

شهرو گشت و  یکل منطقه و حت یوقت دیرش خیش

  .دینکرد بادش خواب دایپ سایاز گ ياثر

. میبرگشت رهیگ یسگ شده و پاچه م میدیهم د ما

سوال بپرسه که ما  انیجرعتشو نداشت حتس از دا

 انیدا يبهونه باشه برا دیترس ینه! م ای میدیرو د سایگ

  !نفره رو نفرسته براش صدیو محموله س
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خانه  ياالن سالم و سرحال تو سایشد که گ نیا خالصه

  .بود نیمامان نسر

که مثل من باهاش رفتار کرده بود، سرد و  یکارن شیپ

  .بهیغر هیمثل 

  !عشق کارنو نداشت اقتیل گهیبود! به نظرم د حقش
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  .به خودم اومدم مایمهمان دار هواپ يصدا با

 

  بهتون بالش بدم؟ دیخوا یم-

 

بود  داریکه ب یعنوان نه سر تکون دادم، تنها کس به

 قهیدق ستیاومد ب یمن بودم. خواب به چشمام نم

نقشمو  دینشست و من فورا با یپروازمون م گهید

  .کردم یم یعمل
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خواب  يکه تو انیدست گرم دا يگذاشتم رو دستمو

 :هفت پادشاه و بود و لب زدم

 

به دوست داشتن من شک  يریگیم ادی گهیحاال د-

نجات جون خواهرم به عمق  يکه برا می. من کسینکن

نجات جون  يباند خطرناك نفوذ کردم، حاال هم برا هی

  ...عشقم
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بخند خب؟  شهیبعد از من هم ی. ولالشیخی! بیهــ

 بایتو ز ،يخنده ا قیتو ال گمیگفتم و االنم م شهیهم

  .يلبخندو دار نیتر

 یچیحسرت ه گهید زم،یعز يآزاد گهیروز د چند

  .لذت ببر یاز زندگ یتون یمونه. تا م یدلت نم يرو

 

که  نیخورد، حرفمو با ا یکم کم داشت تکون م پلکاش

دادم  هیعالمه ازش مونده بود قطع کردم و سرمو تک هی

  .یصندل یبه پشت
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بباره مبادا فکر کنه دارم  ییخواستم از نقشم بو ینم

  .ذارمیسرش منت م

 

** 

 

  دفترشونن؟ يتو ایآذرن يآقا - 

 

  .دییبله، بفرما-
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نشسته بود پشت  ایکردم و رفتم تو. آذرن يتشکر

هم نشده بود که  قهیخوند. نج دق یو روزنامه م زشیم

  .میبود دهیرس

 :و گفت دیترس دیتا منو د ایآذرن

 

 خوبه؟ انیشده؟ دا یچ-

 

 یلیخ يخوب هستن اما من حرفا ایبله خانم آذرن-

  .میدارم که تنها باش دیباهاتون دارم و تاک یمهم
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 هی ایهمراهش بود. آذرن شهیکه هم یکردم به کس نگاه

مرد سر تکون  يمن کرد و برا يچشما تینگاه به جد

 .رونیرفت و رفت ب يداد. مرد به من چشم غره ا

 :گفتم يدفعه ا هیمقدمه رفتم سر اصل مطلب و  بدون

 

  !من جاسوسم-

 

آورد  ورشیتا حرفمو بفهمه و بعد  دیطول کش هیثان هی

و دستامو از پشت  واریسمتم و هولم داد سمت د

  .گرفت
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 و گفت واریبود کوبوندم به د دیکه ازش بع يزور با

 

  ؟یانیکثافت؟ از طرف احمد يگماشته کدوم باند-

 ؟یالش انیاز طرف اون شا دیشا ای. یعوض آشغال

  .تا نکشتمت ایهان؟ مقر ب

 

 یلی. خستمیخودم دفاع نکردم تا بدونه اهل جنگ ن از

 ساده گفتم

 

  !یی. جاسوس سرهنگ موالسمیاز طرف پل-
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  .برد و الل شد ماتش

  .نداره یباهاش شوخ سیدونست خودش که پل یم

از  يریتو بم نیا گهیدفعه د نیبود ا دهیفهم قشنگ

  .ستین ایریاون تو بم

 

 :بدم گفتم شنمیپوز يتو يرییکه تغ نیا بدون

 

 ي. برادیمن گوش بد يبه حرفا دیتو خطره. با انیدا-

  .راه هست و اون راه منم هیفقط و فقط  انینجات دا
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  ؟ينجاتش بد يخوا یچرا... چرا م-

 

 :گفتم یترس چیه یچشماش و ب يزل زدم تو صاف

 

  .چون دوستش دارم-
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

  .برد و ولم کرد ماتش

  .فرصت استفاده کردم و برگشتم سمتش از

  دیبار یچشماش خون م از

تک دخترش و وارثش بود  انیهم نداشت دا یتعجب

بهش بگه  ییبا پررو يجور نیا یکی یقطعا وقت

  .شهیم يجور نیدخترشو دوست داره هم
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تر من  کیخواهر کوچ شیشما چند ماه پ ایآذرن يآقا-

  .خایش شیپ دیرو فرستاد ستگانیشا سایگ

 

احتماال تا نه ماجرا رو  دیبار یچشماش خون م از

  .خونده بود

  !گوشم يبلند شد و محکم خابوند تو دستش

 :و گفتم دمیخند

 

از دست دادم  سامویگ یبهتون. منم وقت دمیحق م-

اکتفا نکردم.  سیحس بهم دست داد. به پل نیهم
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از  یکیبه  دمیرو گشتم و رس سایگ یخودم گوش

همکاراتون که کارش گول زدن بود. با چند نفرشون 

 دمیو فهم دمیزبونشون حرف کش ریو ازرز دمیخواب

  .بانده سیرئ ایآذرن انیدختر شما، دا

 

  کرد تو موهاش و گفت دستشو

 

 ؟يکرد کاری! کثافت! تو چيوا يوا يوا-
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 یو سع دمیخر انویدا يالیو یبغل يالیو رفتم شمال،-

زبونش  ریرو از ز سایگ يکردم اغواش کنم تا کم کم جا

بکشم! احمق  انویخواستم دا یبکشم و بعد بُکشمش! م

ماهم نشد که  کی یاحمق! حت یلیخ یلیبودم، خ

  .چشماش شدم انوسیاق وونهید

 

کرده  فیبراش تعر انویخودم که اومدم کل جر به

  .بودم

من  دیفهم یباز اومد بزنه تو گوشم، مخصوصا وقت چند

  .میو دخترش با هم رابطه داشت
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  .که بهم اعتماد کنه الزم بود نیا يبرا اما

 گفتم تهش

 

 انویدا گهیتا چند روز د سایگوش کن صدرا. پل-

  .رنیگیم ینکن گمویکه من م ياگه کار یعنی رن،یگیم

 

 !کشتمت یکثافت! کاش م-

 

  .يدیاز دست م انویدا یاگه منو بکش-
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  ه؟ینقشت چ-

 

بانده رو به  سیرئ انیدا دهیکه نشوو م یتموم مدارک-

باند بودم،  سیبده، بگو درراصل من رئ رییاسم من تغ

  .کردم یمن داشتم کار م انیاسم دا ریبگو ز

 انیبوده و مهم تر از دا یمهره الک هی انیدا بگو

  .بوده گاردشیباد

من بساز، به چند نفر از  هیعل یمدرك جعل چندتا

  .منو متهم کن یتونیتا م دونمیهمکارا نشونم بده، چم
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بسوزون. تو خودت هم  انویدا هیمدارك عل تموم

 یاما اگه بتون شنیم ریکل باند دستگ ،یشیم ریدستگ

مهره  هیکاره و  چیه انیکه دا یاعتراف کن يجور

 مهیعروسک خ هی انیدا یسوخته بوده، اگه ثابت کن

  .شهینبوده تبرئه م شتریب يشب باز

خوب و  لیوک هیدنبال  وفتی. بدمیاز چند نفر پرس من

  .شهیموفق م یدون یکه م یکار کشته، کس

در  انیلحظه رو هم از دست نده صدرا، جون دا هی یحت

  .خطره
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 :و متفکر نگاهم کرد و گفت متعجب

 

ممکنه اعدام  یدون یم ؟یکن یکارو م نیا یچ يبرا-

  ؟یبش

 

 :لبخند سر تکون دادم و گفتم با

 

اما خودمو بهش  شمیتار موهاش! اعدام م هی يفدا-

  .کنمیثابت م
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 يفهمه فقط برا یبوده، م یفهمه عشقم بهش واقع یم

  .نشدم کشیمنافع خودم نزد

 

  .حرفمو باور کرد انگار

 ادینفر زنگ زد و دستور داد ب هیبه  يجد افهیق با

 :دفترش و به من گفت

 

. چندتا يرو چندتا تفنگ بذار دیچندتا اثر انگشت با-

 یتون یکه م ییخودکارو تا جا نیا ،يبد دیامضا با
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جا  نیانجام شده. ا انیدا يبرا نایلمس کن، قبال تموم ا

  .هیاصل سیدفتر رئ

بذار. من  یتونیکه م ییرو هر جا تیان ا يو د خودت

 پاك انویبسان آثار دا گمیهم م يبه کندتا حرفه ا

  .کنن

  از اعترافاتت مدرك داره؟ سیپل

 

 و گفتم زیم يرو دمیکش دستمو
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کارو  نیکه توجهاتو از خودم دور کنم ا نیا يبرا گمیم-

 نیکنم ا ریدستگ انویکه دا نیا يبرا گمیکردم، م

 ی. چه اهمستارمیم يبهونه ا هی دونمیکردم. چم يجور

  داره االن صدرا؟

  .شهیاعدام م انیکارو. نکنم دا نیا اگه

کن، فقط تورو خدا  دایبهونه خوب پ يسر هی بگرد

  عیسر
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 آغوش تو دیدر تبع
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 :تکون داد و گفت سرشو
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جا  نیا یتون یکه م ییتو تا جا رون،یب رمیباشه، من م-

  .از خودت رد بذار

 يبه اسم مجمع فور ،ینیآماده کن چند نفرو بب خودتو

 یاصل سیتا تورو به عنوان رئ دمیم بیجلسه ترت هی

  .کنم و مدرك رو کنم یمعرف

 

برگه مرگه رو جا به  يسر هیگفت و  یرو م نایعجله ا با

  .کرد یجا م

و من موندم و لبخند  رونیاز حرفش با عجله رفت ب بعد

  .لبم يرو
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کار انجام نشده  چیه گهیخودمو کرده بودم، حاال د کار

  راحت بود المینداشتم و خ يا

 

شم همون  یکنم و بعد دوباره م یروز صبر م چند

خانمم. تا اون موقع صبر  انیدا یشناختیکه م ییگرشا

  .کنم یم

 

* 

 

 ..::(* ــانیدا *)::..
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  !ایآذرن-

 

ها نگاهش کردم،  لهیجون بلند شدم و از پشت م یب

  .نداشت، کارم تموم بود تیاهم یچیه گهید

 

در  دیداشتم، شا يزیچ يا یمالقات هیدوباره  احتماال

 .دنمیکمال حماقت مامان اومده بود د

که فقط نه ماه تو شکمش نگهم  میا هیمامان روس 

  .داشته بود
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 :گفت رتمیکمال تعجب و ح در

 

  !يجمع و جور کن خودتو! آزاد-

 

 امیحد باز شد، هم بند نیتا آخر چشمام

که اسمش  شونیکیگفتن و  يا دهیاوووووووووووو کش

 :ساغر بود گفت

 

  .کف قشنگه رو دیآزاد شد از قفس! بزن مونیقنار-
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 :گفتم متعجب

 

  ن؟یکه آزادم؟ مطمئن یچ ینی-

 

کرد  یحوصله هم زمان که در بندو باز م یبان ب زندان

 :جواب داد

 

 نیهم نیبش ؟يخوایگفتن آزادت کنم، نمحرف نزن! -

  !جا
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  .رونیو زود رفتم ب دمیترس

رو بهم  لمیو وسا یکردن و گوش مییراهنما

  .برگردوندن

باند  یاصل سیرئ يکس جواب گو نبود که چجور چیه

تا دخترو  صدیس شیهفته پ کی نیقاچاق دختر که هم

  .چرخه یفرستاد عمارات االن آزاد داره ول م

 

 رونیب يهفته چشمم خورد به فضا کیبعد از  یوقت

 .دمیکش قینفس عم هیکردم و  زیچشمامو ر
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آزاد بود و  ياومد، هوا یپا و عرق تن نم يبو گهید 

  .میمال مینس

 

 دم،یفهم زایچ یلیهفته که اون تو بودم خ هی نیا يتو

 !فکر کردم، به خودم به گرشا، به گرشا، به گرشا یلیخ

 االن کجا بود؟ با خواهرش؟ یلعنت 

کرده بودن، محال ممکن بود  یتا االن با هم آشت قطعا

 .که قهر مونده باشن

خواهرش بود. از  وونهیکلمه د یقیحق يگرشا به معنا 

 .نویخوندم ا یچشماش م
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  .که بتونم زنگ بزنم ییجا هیرسوندم  یخودمو م دیبا

  !کارت میدلشت و نه س ینه شارژ برق میگوش

  .امایپ یبررس يمصادره شده بود برا مشیس

 

سوپر مارکت که از دور مشخص  هیافتادم سمت  راه

  .بود

هفته  کیزندان؟  وفتمیکرد من ب یفکرشو م یک پسر

  !تمام

  !کرد که اگه افتادم اون تو آزاد بشم یفکرشو م یک و



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 یلیبودم خ دهیکه شن ییزایبر عکس چ امیبند هم

  .خوب بودن

چاك و دهن  یدار بود، رك بودن، ب شین حرفاشون

به من زور  یکس ذاشتنیبودن. نم یخوب يبودن، اما زنا

  .بگه

کردم نشستن دورم و انقدر  هیگر یاول که کل شب

چرت و پرت گفتن که خندم گرفت و شب اولم که برام 

 .مثل شب اول قبر بود رد شد و گذشت
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 :دمیسوپر مارکت و پرس يتو رفتم

 

  رم؟یتماس بگ هیمن  هشیم دیآقا ببخش-

 

 :نگام کرد و گفت عبوس

 

بود دو  کینزد ایزندان نیا يتماسا نیخانم من از هم-

  .سال حبس بکشم

 

 :کردم التماسش
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اصال  ذارمیم دم،یشد پولشو م یآقا توروخدا هر چ-

هم  قهیدق کیبلند گو شما هم بشنو. سر جمع  يرو

  .شهینم
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 ستادیگرفت سمت من و خودش ا شویگوش عبوس

  .سرم يباال

رو گذاشتم رو بلند  یو گوش انیزدم به شاهد زنگ

  .گو

 

 يبرا یبود که بابا گفته بود اگر اتفاق یکس انیشاهد

  .خودش نبود زنگ بزنم به اون ایافتاد  یکس
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  بله؟-

 

  .دختر صدرا انمیدا ان؟یشاهد يآقا-

 

وقته منتظر تماستونم، قرار بود هون  یلیمن خ يوا-

  ن؟ییآزادتون کنن. شما االن کجا شیدو روز پ

 

  .سوپر مارکت يتر از زندان، تو نییمتر پا ستیدو-
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 ی. من الساعه خودمو بهتون مدیستیهمون جا بأ-

  .دیرسونم. لطفا منتظر من بمون

 

 یرو قطع کردم. مرد عصب یگفتم و گوش يا باشه

  .رو ازم گرفت و عبوس بهم نگاه کرد یگوش

  .دل نازك شده بودم که بغض گلومو گرفت انقدر

 

 زود اومد انیمنتظر بمونم، شاهد رونیدادم ب حیترج

  .میرنگش شدم و راه افتاد دیسف يایپرش سوار

 :آب گرفت به سمتم و گفت يبطر هی
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  .دیآب بخور کمی دییبفرما-

و  دیریدوش بگ د،یخونه ما، لباس عوض کن میریم االن

من  دیداشته باش ی. بعد هر سوالدیاستراحت کن کمی

  .در خدمتم

 

 :بهش گفتم تیاهم یب

 

  صدرا کجاست؟-
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 :داد حیتوض کوتاه

 

 نیاآلن او ایآذرن يباندو گرفتن. آقا يتموم اعضا-

  .هستن

 

از تهِ ته دلم  یزدم! اصال برام مهم نبود، حت یم حدس

 چینه ه گهیخوش حال بودم که باند جمع شده و د

رفتن اون ور  یم يکم تر ياما حداقل دخترا يدختر

  .بشن خایخواب ش ریآب و ز
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که راجبش  کمیگرشا، اما  شیتونستم برم پ یم کاش

! حاال نمشیخواد بب یدبم نم دمید یکردم م یفکر م

باند  هی سیسابقه دار بودم، هر چند مدت کم اما رئمن 

از دستورا از جمله قاچاق اون  یلیدختر بودم و خ

  .تا دخترو من داده بودم صدیس

 

کم کردن  يزندان تا بفهمم برا رفتمیحتما م دیبا انگار

گرفتم و چه  یوحشتناک ماتیگرشا چه تصم يرو

 .دادم يدستورات وحشتناك تر
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خواست، خونه  یخواب راحت م هیبودم، دلم  خسته

خواستم. آرامشش رو، نم نم  یم امویو در ییالیو

خودم تنگ شده  يدلم برا مش،یمال میبارونش، نس

  !بود

نبود، فقط  ایکه خانم آذرن یانیدا ان؟یبود دا کجا

  خودش بود!؟

که به گرشا ثابت کنم  نیکرده بودم، به خاطر ا گمش

  .نزده خودمو گم کرده بودم بیبهم آس

 

  !گرشا گرشا آخ
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 ؟يتا تهِ تهش باهات اومدم رهام کرد یوقت قایدق چرا

 چیه ؟يسر من آورد یچ یدون یخودت م یعنی

 ازیو نوازشات ن دناتیبه ناز کش یوقت قایدق يدیفهم

رحمانه کارن با  یب ينگاهت و حرفا يداشتم با سرد

  ؟يکرد کاریمن چ

 

  !بخشمت یوقت نم چیه

بخشمت، نه به خاطر گرفتن بکارتم  یخدا قسم نم به

! به ستیتوش ن یبودم و بحث یکه اونو خودمم راض
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 ینقشه نم هیخاطر گرفتن بکارت قلبم به خاطر 

  .بخشمت

 

جعبه دستمالو گرفت به  یحرف چیه یب انیشاهد

  .سمتم

 يشدن رو ياشکام جار دمیاون موقع بود که فهم تازه

  .گونم

قلبم  دمید یکه گرشا رو م يکرد، هر بار یدرد م میقل

 دیکش یم ریت
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 نهیو بب نهیاون حالتا بب يمنو تو یکردم وقت یم فکر

که با نقشه بتونه بهم  ستمیکس ن یب نمیکه همچ

  !شد یاما نم شهیبشه حالم خوب م کینزد

صدرا بهش  ایدادم  یکه بهش دستور م يدفعه ا هر

  .شدم یداد من به جاش خورد م یدستور م

 

هزار تا  ينا مناسب جلو يکه با اون لباسا يدفعه ا هر

شدم موذب بودم و حالم از خودم  یچشم هرزه ظاهر م

  .خورد یبهم م
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  !گردن صدرا بود رایتقص همه

که اگه نبود  دیمنو از همون اول به گند کش یزندگ اون

  .ساده داشتم یزندگ هیمن 

  !اگه نبود من وجود نداشتم اصال

  .تر بود برام نیریش یلیخ نیا
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

دختر مهربون  هیخانمش که  ان،یخونه شاهد میدیرس

ازم استقبال کرد و به اتاق  ییبود با خوش رو فیو ظر

  .کرد ییمهمونشون راهنما

  .ایلیپسر بچه هم داشتن به اسم ا هی
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نه  ،یدوش درست حساب هیهفته  کیبعد از  یوقت

بودنم مطمئن  زیگرفتم و از تم يو از سر نا چار ییسرپا

  .رونیشدم اومدم از حموم ب

خودش  يبذام حوله و لباس گذاشته بود. لباسا نازیپر

  .رونیو رفتم ب دمیتنم بود رو پوش تیکه ف

 

رو بغل کرده بود و داشت بچگونه باهاش  ایلیا انیشاهد

کرد و  یسرخ م ازیهم داشت پ نازیکرد، پر یصحبت م

 یگشت به شوهر و پسرش با لذت نگاه م یبر م یگاه

  .کرد
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 .و سالم یخانواده معمول هی نمونه

 

 هیباشم، بابا  يخانوده ا نیهمچ يداشتم تو آرزو

خواهر  هیبانک باشه و مامانم خانه دار.  یکارمند معمول

تو سر  میتر از خودمم داشته بام و هر روز بزن کیکوچ

  !نیروت ،ی! معمولگهیو مغز هم د

 

 یکه تو چهارچوب با حسرت نگاشون م دیمنو د نازیپر

 :زد و گفت يکنم، لبخند
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حتما  يبخور ارمیب يزیچ هی نیبش ایب زم؟یعز ياومد-

  .گرسنته یحساب

 

درشت و  يبا چشما ایلیکردم و نشستم، ا تشکر

براش درآوردم که  یکرد، شکلک ینگاهم م اهشیس

  .و صورتشو تو بغل باباش پنهون کرد دیخند

 :گفت انیشاهد

 

  در رفت؟ تونیخستگ-
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 :و گفتم دمیخند خجول

 

 .رمیممنون. من آماده جواب سواالمو ازتون بگ_

 

گازو  ریرو زد لبه قابلمه، ز شیچوب ریکفگ نازیپر

 :خاموش کرد و گفت

 

 انیدا دیرو بخوابونم. ببخش ایلیبده ببرم ا یحام-

  .جان
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دونست دوست  یشعورش زدم، م نیبه ا يلبخند

خانوادمو جلوش از شوهرش  یندارم اخبار آشوب

  .کشم یدونست خجالت م ی. مرمیبگ

 گفت انیشاهد رونیاز در رفت ب یوقت

 

  .من در خدمتم. دییبفرما-

 

  مو؟یکردم افتضاح زندگ یشروع م دیکجا با از

 :سوال شروع کردم نیتر کیو استراتژ نیمهم تر از
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االن  دیاعدام، نبا ایابد بخورم  دیمن چرا آزادم؟ با-

  .آزاد باشم

 

 :گفت قیو با نفس عم زیم يگذاشت رو ارنجاشو

 

که  نیا لی. شما به دلایورق کامل برگشته خانم اذرن-

کامال  نیبود ایصدرا آذرن ریو تحت تاث نیاغوا شده بود

  .نیگناه اعالم و تبرئه شد یب

 

 :کردم تو هم و گفتم اخمامو
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ابد؟  دن؟یبانده؟ حکمشو بر سیپس صدرا االن رئ-

  اعدام؟

 

 :تکون داد و گفت یبه نشونه منف سرشو

 

 سیباند. رئ سیابد گرفتن منتها نه به عنوان رئ شونیا-

  .شنیاعدام م گهیباند تا هفته د

 

  باند نبود؟ سیرئ صدرا
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  عنوان گرفتن؟ نیبه ا ویک

 دیمن با گهیکه مال من بود؟ قاعدتاً هفته د یعنوان

  .شدم یاعدام م

 :دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 

  باند گرفتن؟ سیبه عنوان رئ ویک-

 

دقت نگاهم کرد و منتظر موند تا عکس العملمو  با

 :کرد کیدفعه بهم شل هیو  نهیبب
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  .ستگانیگرشا شا -
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@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .ستادیقلبم ا ضربان

دست و  ژنیذره اکس هی يتونستم نفس بکشم، برا ینم

  .زدم یپا م

 :طرفم و گفت دیدو انیشاهد

 

! نــــازینفس بکش دختر.... پر ان؟یدا ا؟یخانم آذرن-

 ؟ياریآسمتو م ياسپر

 

  .رفت یم یاهیس چشمام

  گرشا؟
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من در ورده بود؟ گرشا  يسر از باند بابا يچجور گرشا

 يمن زده بود؟ قرار بود گرشا يخودشو جا يچجور

  ؟یسادگ نیبه هم گه؟یمن اعدام بشه؟ هفته د

 

 میتنفس يدهن و مجار يتو يزیشدن چ ياسپر با

  .نفسم برگشت

 هیبه گر میبه ر ژنیذرات اکس نیاول دنیمحض رس به

  !انقطاع یافتادم، بلند، ب
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 ذاشتمیکردم؟ م یم یچه غلط دی. حاال باایخدا ایخدا

  ؟یسادگ نیگرشا اعدام بشه؟ به هم

  بود مگه؟ یالک

دونم  یکرد آرومم کنه، نم یبغلم کرد و سع نازیپر

 انیو به شاهد رونیچقدر گذشت که از بغلش اومدم ب

 :کرد گفتم یو نگران نگاهم م یکه عصب

 

 یکه گرشا ب دیدون ی. شما مانیشاهد يتوروخدا آقا-

عالمه مدرك ازش  هیگناهه. من از صدرا مدرك دارم 
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چند سال تموم  دنیکه نشون م یجمع کردم، مدارک

  .باندش سیو بشم رئ امیمنو شکنجه داده تا ب

ازش مدرك دارم که از اسم من سوء استفاده کرده  من

خودش و راه انداختن محموله ها و  یمنافع شخص يبرا

  .قاچاقاش

هم  یبدن و دختر و گاه يقاچاق اعضا يازش برا من

 .مواد مخدر مدرك دارم

  .گرفتم یکه امضا کرده کپ ییبرگه ها از

خونه  خونم، دیمنو ببر انیشاهد يرو خدا آقا تو

  .شمالم
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برده گذاشته تو گاو  انهیمدارکو دادم به نفر مخف تموم

  .صندوق خونم

 

افتاده بود  هیبه گر ایلیگفتم، ا یرو م نایزدم و ا یم هق

  .بود دهیمن ترس کیستریحتما از عملکرد ه

 ینبود، نم یداشت آرومش کنه اما شدن یناز سع يپر

  .پسرشو ایدونست منو آروم کنه 

 

 :دیمشکوك پرس انیشاهد
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  بوده؟ یمدارك چ نیهدف شما از جمع کردن ا-

 

خواستم صدرا رو بندازم زندان و خودمو از شر  یم-

 یخواستم ثابت کنم که ب یعذاب وجدان راحت کنم. م

  .گناهم

که  نیکرد دایقکر کردم همون مدارك منو پ یلعنت من

  .االن آزادم

 رمیقاچاق اون دخترا رو بگ يخواستم جلو یم من

 گهید يسایکه چند صد تا گ نیخواستم از ا یم 

  .کنم يریجلوگ خایپست شن واسه ش یقاچاق
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  وجود داره؟ یمدارک نیهمچ دیشما مطمئن هست-

 

 يبله! بخدا همش هست، پنج تا پوشه سبز رنگه تو-

  .المیبه و دیگاو صندوق خونم. منو ببر

از خونه  نمویملش ستیخودتون براتون مقدور ن اگه

رم. فقط تو رو خدا...  یخودم م دیاریصدرا برام ب

  ...کنم زود تر یالتماستون م

  ....گناه اعدام بشه یگرشا ب دینذار
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 ریتقص یو ب نیگناه تر یکارست، گرشا ب چیه گرشا

  ...پروندست نیآدم ا نیتر

 

 

 :مو شکافانه نگاهم کرد و گفت انیشاهد

 

پدرتون اعدام بشه تا گرشا  دیخوا یشما م-

  ن؟یرو نجات بد ستگانیسا

 

 :زدم و گفتم پوزخند



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

ده  یمن؟ از وقت يها ییاز تنها دیدون یگ یشما چ-

شدم،  ضیکردم، مر هیگر دم،یسالم بود تنها بودم، ترس

 یکس نبود به دادم برسه م چیمردم، زنده شدم و ه

  د؟یفهم

دم! من بان سیگفت من رئ یو م ومدیماه م شیش هر

عامل  ،یعامل مرگ هزاران دخترم، عامل خودکش

  .خایش یشهوت ران

  ؟یچ یعنی دیفهم یم
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 یخنده رو به خودم حرو م یخاطر صدرا من حت به

  .دونستم

  از من؟ دیدون یم یچ شما

 

 :انداخت باال و گفت ییابرو

 

جان شما هم  نازیپر د،یحساب آماده بش نیپس با ا-

  ...شمال میر یدارم. م ازیآماده شو اون جا به کمکت ن
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 ඨبخون نجایپارت اول رو ا 

 

 

 :تکون داد و گفت يناز سر يپر

 

 میرو بذار ایلیزنم سر راه ا یپس من به مامان زنگ م-

  .ششیپ
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خودم  االتیو من تو خ ختنیر یداشتن برنامه م اونا

  .غرق بودم

کنه دوستم داره،  یبار گرشا بهم گفت ثابت م هی ادمهی

  .شده باشه ریکنه که احتماال د یثابت م يروز

 

  اتفاق داشتخ باشه؟ نیتونست ا یم يا گهید لیدل چه

بشه  دیبا يدفعه ا هی یچ يکاره بود برا چیه گرشا

  .باند هی سیرئ

  .به من بود شیگناه یبه خاطر اثبات ب قطعا
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  !به من لعنت

به من که باورش نکردم و فکر کردم دروغ  بعنت

  .گهیم

که انتقام کورم کرده بود! لعنت به من که  یبه من لعنت

اگه خداهر  نمیورشا و بب يلحظه خودمو نذاشتم جا هی

که  آوردنیرو سرش م  ییداشتم و خواهرمو همون بال

  دادم؟ ینشون م یاومد چه عکس العمل سایسر گ

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

راست  دیفکر نکردم که شا نیدرصد به ا هی چرا

  گه؟یم

حق با گرشاست و منم اگه به جاش بودم با  دیشا که

  کردم؟ یرفتار م يطدر نیدختر دزد خواهذم هم

 

 شیکردم گرشا پ یاالن فکر م الیخوش خ چه

خوبشون رو شروع کردن و  يخواهرشه و دوباره روزا

  .سازن یم زویدارن از نو همه چ

 

  !بهت گرشا لعنت
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 .کنم ی! صبر نمامیپشت سرت م یاعدام بش اگه

 

  د؟یشیحاضر نم ا؟یخانم آذرن-

 

 :ناز و گفتم يپر شیتکون دادم و رفتم پ سر

 

 يکه من بپوشم؟ لباسا يدار يزیچ زمیببخش عز-

  .زندانو انداختم دور

 

 :لمس کرد و گفت شونمو
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تا بهت  سایآوردم برات. وا ی. داشتم مزمیآره عز-

  .بدم

 

  .میآماده شدم و راه افتاد نازیکمک پر با

  !ادیز یلیخ یلیمن، خ يالیراه بود تا و یلیخ

  .رو استرس داشتم شیکه من ار ثان يقدر اون

تر  کیبه اعدام گرشا نزد هیکردم هر ثان یم حس

  .میشیم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

و در حال  نیوقفه روند. شامو تو ماش یب انیشاهد

عوض  فتیناز ش يبار من پر م،کندیحرکت خورد

  .استراحت و برعکس انیتا شاهد میکرد

  .من يالیبه و میدیکه بود رس يهر جور خالصه

 

ماسه  ریشد تو مس یجاده که جدا م چیاز پ دنیچیپ با

  .گلوم يبغض نشست تو الیو يا

 میرفته بود م؟یجاده گذشته بود نیبار با گرشا از ا چند

  .میخوش گذرونده بود یو کل میتو شهر گشته بود
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و کارن اومده  میکه از فروشگاه بر گشت ياون روز ای

 نیاول يجاده من برا نیهم کینزد نهیبودن گرشا رو بب

  .دمشیبار بوس

 

  .از دور دلم خون شد الیو دنید با

سر در خونه کنار گلدون نشستم و  يبار جلو چند

  و تب کردم؟ دمیتا صبح از رعد و برق ترس ییتنها

 

  !رمیمیکرد مطمئن بودم م دامیکه گرشا پ یشب اون
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کرد و نجاتم  دامیمرده بودم که گرشا پ بایتقر یعنی

 .داد
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@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 يسرم موند و ازم پرستار يکه تا صبح باال ییشبا

برد و  یخوابش م یکه از شدت خستگ ییکرد، شبا

  .تخت يرو ذاشتیسرشو م

 

کردم؟  یشد دوستم داره؟ چرا باور نم یباورم نم چرا

  قدر احمق بودم نیچرا ا

 

  جان؟ انیدا-
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نشستم و  نیاست تو ماش يا قهیشدم چند دق متوجه

  .زمیر یاشک م

  .شدم و اشکامو با خشومت پاك کردم ادهیپ نیماش از

  .خواستم یکه گرشا نبود پاکشون کنه رو نم ییاشکا

 

خونم که  لیوسا دنیانداختم و رفتم خونه، با د دیکل

بود که رهاشون کرده بودم دلم خون  يمثل اخرسن بار

  .شد

  .شد یچشمام اشک دوباره
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 گهیپنجره باز خونه چشمم افتاد به خونه گرشا و د از

 شهینتونستم تحمل کنم، به هق هق افتادم و مثل هم

 .بود که نجاتم داد و بغلم کرد نازیپر

 

که  یاتاق يکه آروم شدم رفتم طبقه باال تو کمی

  .گاوصندوق توش بود

 دایتوش پنج تا پوشه مورد نظرمو پ قایزدم و دق رمزشو

  .کردم
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تونه بندازه  یکرد م یکور خونده بود اگه فکر م صدرا

  .گردن گرشا و خودش از اعدام فرار کنه

گناه  یب ياجازا رو بدم که گرشا نیممکن بود ا محال

  .مجازات بشه خودیمن ب

 

 :و گفتم انیها رو دادم به شاهد پوشه

 

که هم منو هر گرشا رو تبرعه  نیا يمدارك برا نیا-

  .سیاداره پل میتر بهتره بر عی. هر چه سرهیکنه کاف
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کردم.  یم ییرایوگرنه ازتون پذ ستیوقت ن دیببخش

  .خونم دیایروز حتما ب هی

 

 :ناز بازومو نوازش کرد و گفت يپر

 

اما االن بهتره  میشیو مزاحمت م میای! حتما مزمیعز-

 وفتهیب انیبه جر ادیکه تا پرونده دوباره ب میعجله کن

 .کشه یطول م
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چند دست لباس برداشتم و  هیکردم و تو چند ثان دییتا

  .نیماش يتو میدوباره رفت

 يگنج گذاشته بود تو هیمثل  انیها رو شاهد پوشه

  .ناز بود يتو بغل پر فشیو ک فشیک

  .مدارك چقدر ارزش دارن نیدونستن ا یم خودشون

 

همشون عکس  ياز رو انیدادم به شاهد شنهادیپ

اومد  یسر مدارك اصل ییاگر بال انایتا اح میریبگ

گفت محکمه پسند  انیاما شاهد ادین شیپ یمشکل

  .کنه یم شونیخونه کپ يو خودش تو ستین
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  !گرشا اریطاقت ب گهید کمی

 یکارو م نیدار ا ي! شده سر خودم بره باالدمیم نجاتت

  .ادیسرت ب ییبال ذارمیکنم اما نم

 

** 

 

! تا ایهستن خانم آذرن یمهم یلیخ یلیمدارك خ نایا-

  د؟یحاال کجا بود

  .گرده یبر م یمدارك ورق به سادگ نیا با
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 لبخند زدم وگفتم ممیاز تصم یراض

 

از زندان آزاد شدم رفتم سراغ  نکهیمن به محض ا-

  .مدارك

 يرو به جا ستگانیگرشا شا يبپرسم شما چطور شهیم

  .خطا رخ داد نیشد که ا یچ د؟یصدرا گرفت

 

مرد پخته و  هیبود و  ییکه اسمش سرهنگ موال یکس

 :گفت دیرسیبه نظر م  يجا افتاده ا



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  !ایخانم آذرن هیمهم یلیسوال خ نیا-
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که داشت جمع و جور  يشدم تا چندتا برگه ا منتظر

 :کرد رو جا بده و بعد خودش گفت یم

 

 شیاومد پ نیکه شما جزء باند شده بود يگرشا روز-

  .ما

 

 يبرا س؟یپل شیدرشت شد، گرشا اومده بود پ چشمام

  حواست منو لو بده؟ ینکنه م ؟یچ

 

 :زد و گفت یمیحالت چشمام لبخن. مال از
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تونه بهش اعتماد کنه  یگفت اگر م فریبه سرهنگ عل-

. گفت تا رهیبگه و ازش کمک بگ يزیچ هیخواد  یم

  .هیاصل ماجرا چ گهیتونه کمکش کنه بهش نم ینگه م

 چیداده بود که به ه نانیبهش اطم فریعل سرهنگ

و اونم قصه شما رو از اول تا آخرش براب  گهینم یکس

  .کرده بود فیما تعر

 

  بود؟ یهدفش چ ؟یچ يبرا-
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 :نگاهم کرد و گفت یشکل جالب به

 

که  ینجات شما! اومده بود تا شما رو از منجالب يبرا-

  .نجات بده دیتوش گرفتار شد

 

گلومو گرفت، گرشا به خاطر من تا کجا رفته بود؟  بغض

  س؟یتا اداره پل

  کردم؟ کاریمن براش چ 

  .باورش نکردم! لعنت به من یحت

 :دوباره گفت ییموال
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 شما رو کامل تبرئه کرد. بهش شهیم میما بهشو گفت-

 د،یشد یبرو برگشت اعدام م یشما ب م،یدروغ گفت

  .و محکمه پسند نبود یمدارك گرشا کاف

شد  یشما رو نجات داد راض شهیم دیفهم یوقت گرشا

تونست  یکه م يبندازه و هر جور انیپرونده رو به جر

  .کمکمون کرد

وارد باند شما بشه، تو  يشد به عنوان نفوذ یراض اون

 دایپ ایصدرا آذرن هیبر عل یمدت مدارك محم نیا

  .کرد
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گونم.  يشد رو يتو چشمام حلقه زد و جار اشک

 :دستمال گرفت سمتم و گفت ییموال

 

 زایچ یلیبه خ قشیگرشا وارد باند شما که شد از طر-

  .میکرد دایدست پ

 يدختر و جا ییتا صدیهمه مهم تر اون محموله س از

مقامات عربستان هم  ذخودیبود که حت دیرش خیش

  .وقت بود دنبالش بودن یلیخ

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 

رفت، تمام  یم شیداشت طبق نقشه پ زیهمه چ-

 فریکه سرهنگ عل نیشده بود تا ا دهیبرنامه ها چ

قابل توقفه و  ریبرنامه غ گهیزنگ زد به گرشا و گفت د

باند لو  گهیو تا چند روز د دیشیشما حتما اعدام م

  ...رهیم

  ...جا بود که گرشا حماقت کرد اون

  ...شهیجونش تموم م متیبه ق میکه اگه نجنب یحماقت
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 :رو نگاه کردم که گفت ییموال کنجکاو

 

و با هم  ایصدرا آذرن شیرفته بود بعد از سفرتون پ-

 داده بودن رییشما بود رو تغ هیعل یتمام مداذک



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

دونست مامورا  یبه اسم خودش زده بود، م همشونو

بندازن گردن صدرا به  زویکنن اگه همه چ یباور نم

  .خودش داو طلب شد نیخاطر هم

 

 هی شونیکی يتو ز،یم يگذاشت رو لونینا چندتا

  .بود زایجور چ نیخودکار مهر و ا شونیکی يتفنگ تو

 :و گفت دیکش یآه

 

تفنگ  نیا يتمام دفتر هست، رو ياثر انگشتش تو-

که  يخودکار نیکه باهاش چند نفر کشته شدن و ا



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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قراردادا رو  هیتا دختر و بق صدیباهاش اون قرار داد س

  .امضا کرده بوده

خودش کرده  هیاحمق تک تک مدارك رو بر عل پسره

  .بود

گرشا تو  يشما به جاکارو نکرده بود االن  نیا اگر

  .دیزندان و منتظر اعدام بود

 

  .یلعنت يهق هق افتادم. گرشا به

  ؟ينجوریا ؟یجبران کن یخواست یم يجور نیا

  اعدام شدن خودت؟ با
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  !کشمت یخودم م رونیب يایب

 

  .دوباره دستمالو گرفت سمتم ییموال

 :هق هق و التماس گفتم با

 

کنم  ی. خواهش مهیکه مدارك من کاف دیتوروخدا بگ-

  !کنه، لطفا! لطفا یم دایگرشا نجات پ دیبگ

 

 یبررس گهینفر د هیداشت مدارکو با  فریعل سرهنگ

 :سوال من گرفت باال و گفت نیکرد، سرشو با ا یم
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@VIP_ROMAN 

 

  .هیبه نظر من که کاف-

 یبررس دیهم نگاه کنن. با یدادستان و قاض میبد دیبا

هم تا عصر . خود ما دیهم نشون بد لتونیبشه، به وک

 يبرا میفرستیازشون م یکپ هیو  میکن یم شیبررس

  .شتریب يها یبررس

 ستیاما نظر مهم ن هیاز نظر ما کاف نایا ایآذرن خانم

  د؟یمتوجه

 يپا شهیبزرگه، به ما محدود نم یلیمسئله خ نیا

 .بزرگ وسطه يها یو قاض ییمقامات باال
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بشن. گرشا به ما التماس کرد  یکه راض میدعا کن دیبا 

که  نیشما رو و ا هیبر عل میازش داشت یکه مدارک

 .میو ما نداد میها ند ییخودش اعتراف کرده رو به باال

رو  يزیکنم چ یفکر نم میاگه اونا رو هم بد یحت اما

  .جلو ببره

 

 :گفتم هی. با گردمیاز حرفاش نفهم یچیه

 

  ست؟ین یمدارك من کاف دیگیم یعنی-
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 :کرد و گفت ينگاه معنادار ییبه موال فریعل

 

. اما ممکنه دادگاه به خرده خرده هیهشتاد درصد کاف-

و محکمه پسند  رهیبگ رادیبودنشون ا زیبودنشون و ر

که  يزیاونا دنبال مدارك بزرگن چ د؟یندونه متوجه

  .گناهه یکامال اثبات کنه طرف ب

قدر  نیکه ا یمجرم ا،یخانم آذرن گهیعبارت د به

  .بخشن ینم ایسادگ نیرو به هم نهیجرمش سنگ

 

  .گونم يرو دیچک یامان م یب اشکام
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  .گرشامو سپردم به تو ایخدا

 

سوزناکم نگاه  يبا ترحم به هق هقا انیناز و شاهد يپر

  .کردن یم

  .خورد یبه درد من نم ترحم

  ...خواستم یگرشامو م من

  ...گرشا رو فقط

 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 
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 :روز بعد چند
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که من  ییگرشا، جا یتونیز يچشما يشدم تو رهیخ

 ستادیا یصدرا م دیکه با ییجا ستادم،یا یم دیبا

  .بود ستادهیا

  .سالن دادگاه يمتهم، تو گاهیجا تو

 

زده بودن و لباس زندان تنش  ریدستا و پاهاش زنج به

همه  نیکه ا نیدر اومده بود و با ا ششیبود، ته ر

  .کرد یشده بود با غرور به همه نگاه م ریتحق
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من، لبخند زد و من  يشد به چشما رهیخ چشماش

  .هیگر ریزدم ز

خودمو ثابت  يدیگفت د یپر از حرف بود، م چشماش

  .يبالخره باورم کرد يدیکردم بهت... د

 

  ...ایخدا ایخدا آخ

که با چکش زده شد همهمه همه ساکت  ییضربه ها با

  .شد

 :در گوشم گفت انیشاهد
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  ...ایخانم آذرن دینیلطفا بش-

 

که  يبا گرشا قطع نکردم، همونطور مویچشم ارتباط

  .خشک دادگاه یصندل يکردم نشستم رو ینگاهش م

  .من دستش بود يپوش ها میکه گرفته بود یلیوک

 

 یروند دادگاهو دنبال م میریاون که از هم چشم بگ یب

  .میکرد

من  يشدن بود و چشما میگرشا تسل يچشما تو

  .التماس
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 :لب زد گرشا

 

  .نکن هیگر-

 

دهنم تا تو  يدو برابر شد، دستمو گرفتم جلو میگر

  .سکوت دادگاه گند نزنم

 یم فیکه افتاده بودو تعر ییتک به تک اتفاقا لیوک

 یکننده م جیو گ یدر پ یپ يسواال یه یکرد و قاض

  .دیپرس
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آوردم.  یگفتن سر در نم یکه م ییزایاز چ یچیه من

 هیگرشا رو بغل کنم،  گهیبار د هیخواست  یفقط دلم م

بهش بگم دوستش دارم، بگم حماقت کردم،  گهیبار د

دردسر  يبگم ببخش که با حماقتام تورو هم تو

  .انداختم

 

وقت استراحت داد تا  یمدارك که شد قاض نوبت

بشم، فقط  کیبه گرشا نزد ذاشتنیمدارکو بخونه. نم

  .ختمیاش ر يهمونطور
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  کنم؟ کاریچ دینباشه با یمدارك کاف اگه

  ؟یبسته شن چ شهیهم يچشما برا نیا اگه

  ؟یاعدام بشه چ اگه

  !رمی! قطعا پشت سرش مرمیم یم

 

 :گفت یچکش ساکتمون کرد. قاض يه صدا دوبا

 

  .دیلطفا بلند ش ا،یآذرن انیدا-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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 نکیو بلند شدم، از پشت ع دمیکش یقیعم نفس

 دیکلفتش پرس

 

  بوده؟ یمدارك چ نیشما از جمع کردن ا زهیانگ-

 

با لباس  ایصندل ينفرت به صدرا که اون طرف رو با

 :زندان نشسته بود نگاه کردم و گفتم
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شکنجه داد!  یکه منو از بچگ يرو کردن دست مرد-

 يجور نیدادن جون صدها دختر که قرار بود انجات 

  .عمرشون تباه بشه

 

شما رو ازار  شونیا ه؟یمنظورتون از شکنجه چ-

  دادن؟ یم یجسم

 

 :و قاطع گفتم محکم
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که من  یاز وقت شونیبود. ا ی! کاش آزار جسمرینه خ-

به من دادن. از هجده  یاطرافمو شناختم آزار روح

باند آشغالش و عروسک  سیگفتن رئ یم یسالگ

از اسم من سوء  یگردانش بشم، از هجده سالگ

استفاده کرد و به اسم من هزاران دخترو مجبور به 

 .کرد یخودشک
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 :دیپرس یقاض

 

  دادن؟ یشکنجتون م يچطور-

 

 :گفتم یآه با
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 ییایکثافت کار ستیخونه من، ل ومدیهر شش ماه م-

گفت عامل  یداد و بهم م یکه کرده بود رو نشونم م

 هیتمومشونه.  ریمن ز يهمشون من بودم و امضا

داد  یکرده بودن بهم م یکه خود کش ییاز کسا ستیل

  .تولدشون خیبا عکس و سن و تار

رو به  دنی،خندیگرفته بودم جناب قاض یافسردگ من

بودم و تا  ریس یدونستم، من از زندگ یخودم حروم م

  .رفتم یمرز خود کش
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@VIP_ROMAN 

کثافت به تمام  هی دینیب یجا م نیکه ا ییآقا نیا

  ...معناست

 

  ان؟یدا-

 

 .صدرا بود رونیمتعجب و ح يصدا

ورقش  هویچرا  شیتعجب کرده بود دختر سوگل حتما

 .بر گشته

 

 دمیکش داد
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ازت متنفر  شهیمتنفر بودم، هک ! ازتیکش انویمرد! دا-

  .بودم

 يوقت جز برا چیه ،يشد تو پدرم بود یم عارم

 !داشتم بهت نگفتم بابا ازیکه ن یمواقع

بالخره تو تنمه! مثل خودت  ایآذرن هیآره منم خون  

  !میعوض

  ....دار ينکشونمت باال ستمین انیدا

 

 :و گفت دیخشن چکششو کوب یقاض
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! وگرنه از ایخانم آذرن دیکن تینظم جلسه رو رعا-

  .دیشیدادگاه اخراج م

 

بود  ختهیشدم و اشکامو که به خاطر خشم ر ساکت

  .گونم پاك کردم يرو

  

 :دیپرس یقاض
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شما به روان  دهیهست که نشون م یجا مدارک نیا-

تونسته  یم يا گهید لی. چه دلدیپزشک مراجمعه کرد

 تونیکودک يتو يشما مشکل حاد ایداشته باشه؟ آ

 یشما چه نقش یکودک يتو ایصدرا آذرن د؟یداشت

  داشتن؟

 

 سمیخودم وا يپا يکه من تونستم رو یاز وقت شونیا-

کردن. حق نداشتم  یرامسر زندان يتو الیو هی يمنو تو

  .شدم یم یمیصم دینبا یدوست داشته باشم، با کس
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 یسال چیمدرسه ثابت نموندم، ه هی يتو یسال چیه

  .تودمو نداشتم یاسم واقع

که خوابگاه بمونم. رو نداشتم،  نیدانشگاه حق ا يتو

 چیبه خاطر ه دمیترس ینداشتنم چون م یدوست چیه

 .بشم ریو پوچ دستگ

  !کشت یبچگ يمرد منو تو نیا 

 

  .متفکر نگاهم کرد یقاض

 :و گفت دیکش یقیعم نفس
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ده. محکمه پسند  ینم رییرو تغ يزیمدارك چ نیا-

  .ستین

 

 يدستشو گذاشت رو انیبگم شاهد يزیاومدم چ تا

  .شونم و نشوندم سر جام

 

سرم خراب شد، اگه بگم جون از تنم رفت  يرو ایدن

 .دروغ نگفتم

  .مردم مردم مردم 
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  .من قرار بود اعدام بشه يگرشا یعنیبد!  یعنی نیا

لبخندش  يادآوریقرار بود تا آخر عمر هر روز با  یعنی

  .رمیبم

 

 یهر جفتمون م گهیعلناً برگشتم به سمتم، د گرشا

 یقراره چ میدونست یهر دو م ه،یتهش چ میدونست

  !بشه

  .شیقلوه ا يشدم به لبا رهیزد و من خ لبخند

 

  بودمش؟ دهیبار بوس چند
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  بار بغلش کرده بودم؟ چند

 وونشیو د دمیخودم بوس يکه اون شب با لبا یگردن

  دار؟ يکردم حاال قرار بوده بره باال

 

 یتونیز يشد و شد چشما کیشد و کوچ کیکوچ ایدن

گرشا، شد لبخندش، شد تکون خوردن لباش و جمله 

 :یرحمانه قاض یب يکه هم زمان شد با حرفا يا

 

  !دوستت دارم-
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گرشا  يکنم جناب آقا یاعالم م لهیوس نیبد-

 ،یعرب يمتهم به قاچاق دختر به کشور ها ستگانیشا

اخالل در نظم واردات و صادرات و قاچاق مواد، رشوه، 

مجرم شناخته شده و به اعدام  یقانون ریحمل و نقل غ

  .محکوم خواهند شد

 

 ...ختم جلسه-
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

  .شد یچ دمینفهم گهید

داد بلند  يو صدا دیو چرخ دیدور سرم چرخ جهان

  .ازم دور و دور تر شد "ـــانیدا"گفت  یگرشا که م

  .شده بود تموم

  .شده بودم تموم
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*** 

 

. می. وقت نداردیلطفا بلند ش ایخانم آذرن ا؟یخانم آذرن-

  ...مارستانیب ایب نازیالو؟ پر

 

 یآب به گوشم م ریبود که انگار از ز انیشاهد يصدا

  .دیرس
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منو برد  انیزد؟ چرا وقت نداشت؟ شاهد یصدام م چرا

خاطراتم افتادم  ادیکردم و  هیخودم، اون جا گر يالیو

  ...و بعد

جمع کرده  شیوقت پ یلیکه از خ یسراغ مدارک رفتم

  .بودم

 ؟یچ يبرا انیرو دادم به شاهد اونا

  نجات جون گرشا؟ يبرا

  کجا بود؟ گرشا

 

  .واضح شد برام ییهوی زیچ همه
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  .رونیآب آورده باشم ب ریسرمو از ز هویکه  انگار

  .شد یداشت اعدام م گرشا

دادگاه  يبود، من صدرا رو محکوم کردم اما را دادگاه

  .برنگشت

  .محکمه پسند نبود مدارك

 

  ....گرشا

به هر دوتا دستم  دم،یباز کردم و از جا پر چشمامو

  .سرم زده بودن
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 مارستانیاز اتاق ب دمیاز خودم جدا کردم و دو سرمارو

  .رونیب

 

داد  یآدرس م نازیبود و داشت به پر ستادهیا انیشاهد

 شدم و گفتم زونیازش آو هیبا گر

 

  ...توروخدا... گرشا-

 

 انویشاهد نیرفت.  دوال شدم و آست یم جیگ سرم

  .وفتمیتا ن دمیچسب
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 گفت انیشاهد

 

 ه؟یخون مال چ نیا ن؟یچرا پا شد ایبابا خانم آذرن يا-

 خانم پرستار

 

 :چشمم رفت گفتم اهیس يکه نقطه ها کمی

 

 یمن ب ؟یلعنت مارستانیلباس ب نیشد؟ ا یگرشا چ-

  هوش بودم؟ چند روز؟
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 :دمینال یچارگیب با

 

 من هنوز زندست يکه گرشا دیتوروخدا بگ-

 

 ياتاق. نشوندم رو يبازومو گرفت و بردم تو انیشاهد

 :تخت و گفت

 

. شما مدت نیکار کرد یبا دستتون چ دینینچ نچ! بب-

کمکمون  دیپنج ساعت. شما با د،ینبود هوشیب يادیز

  .شهیوگرنه گرشا اعدام م دیکن
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 :و گفتم رونیمحکم دادم ب قمویعم نفس

 

  کمکش کنم؟ دیبا يخدارو شکر. چجور-

  .دم یانجام م ادیازم بر ب يکار هر

 

 :گفت کالفه
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نظر  دیوقت دادگاه تجد ستگانیشا يآقا يمن برا-

 یچونه زدم تا راض یکردن کل یگرفتم. قبول نم

  .شدن

هم از  ایآذرن يآقا ستیجا بند ن چیبه ه دستمون

 يبرا ادیازم بر م يداخل زندان دستور دادن هر کار

  .انجام بدم ستگانیشا يآقا

 هیاز کجا اما ما  دونمی. نمدیاریفقط مدرك ب دیبا شما

که رسما ثابت کنه  نیا يبرا میخوایم یمدرك علن

 گناهه یب ستگانیشا
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 آغوش تو دیدر تبع

 152_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 آوردم؟ یاز کجا م دی.مدرك بادیخواب بادم
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  افتادم و گفتم هیبه گر باز

 

 .ندارم به خدا يا گهیمدرك د چیه-

 .چند سال رو کردم نیا يداشتم تو یچ هر

 

 :گفت دینا ام انیشاهد

 

 نیکه شما گرشا رو دوست دار دنیفهم ایآذرن يآقا-

وقت  چیه نیگفت یبه من گفتن اگر زود تر بهش م
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رو گردن  رایهمه تقص ستگانیشا يآقا ذاشتینم

  .رهیبگ

 

 :خشم گفتم با

 

  !خودش ينگهداره برا شویدلسوز-

 

  .لحظه روشن خاموش شد هیبود.  زیم يرو لمیموبا

 هیکه چند ثان نیا يبده اما برا امیکس نبود بهم پ چیه

  .بود یکاف رونیب امیاز فکرش ب
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  .هیغاتیتبل دمیداشتم و د برش

 

 هیکه چشمم خورد به  رونیو اومدم ب دمیکش یپوف

بود و تا حاال اصال سراغش  میگوش یکیبرنامه که فابر

  .نرفته بودم

  .بازش کردم يکاریرفع ب يبرا

 

چوبه دار رفته  يکه نفسم تا پا نیمحض بود ا حماقت

هم  يگرفته بودم دستم اما چاره ا لیبود و من موبا

  .نداشتم
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هم رفته  انیاومد، شاهد یاز دستم بر نم يکار چیه

  .ناز يبود دنبال پر

 

توش بود  لیفا يادیز یلیهه باز شد، تعداد خ برنامه

  .نیدونستم چ یکه نم

 یلیعوض نکرده بودم، خ یاز همون بچگ مویگوش

 ینوع گوش نیبود، اول یمیو داغون و قد کیکوچ

  .که اومده بود تو بازار يا یلمس
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 ییصدا هی هویکردم که  لیرو روش کل الیاز فا یکی

 پخش شد

 

  ؟یسالم خوب ان؟یالو دا-

  شما؟ یسالم مرس-

  .گهید هانمیک-

  .! کارتو بگوهانیآها ک-

بهم.  یختیخواستم بگم تولدمو که ر یم یچیه-

  .رونیبا هم ب میبر ایحداقل ب
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کارا  نیمن آدم ا یفهم ی. چرا نمهانیول کن ک-

  !ستمین

 !ینیبچ یاز کاکتوس توت فرنگ يخوایم تو

 ! گمشو کار دارمستین یشدن شهینم 

 نیکه هم فی! حیخانم یکن یبد صحبت م یلیخ-

  .دوست دارم تویسرکش

  .کنم یباش صبح دولتت بدمه! قط مدوست داشته -

 

  .گوش دادم یصوت لیو مبهوت به فا مات
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 یرو ضبط م یتلفن يکرد؟ تماسا یم کاریبرنامه چ نیا

  کرد؟

  .بود که باهام شده بود یتماس نیآخر نیا

 

سطل آب سرد  هی هویاز برنامه خارج بشم که  اومدم

  .شد روم یخال

  .رفت و رنگم زرد شد یاهیس چشمام

بغلم و اشکام  يبا ارزش گرفتم تو ءیش هیمثل  ویگوش

  .گونم يرو ختیر
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  .ناز اومدن تو يو پر انیشاهد

 :ناز نگران نگام کرد و گفت يپر

 

  .دلم؟ االن حالت بهتره زیعز یخوب-

 

 :زدم و گفتم لبخند

 

  .وقت چیخوب تر نبودم، ه نیوقت از ا چیه-
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فکر  دیردن. شامعنا دار بهم نگاه ک نازیو پر انیشاهد

  .شدم وونهیکردن د یم

 :رو گرفتم سمتشون و گفتم یگوش

 

  مدرك نمیا د؟یخواست ینجات گرشا مدرك م يبرا-
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

افراشته تمام  ينظر فردا بود و من با سر دیتجد دادگاه

فلش و  هی يبودم رو ختهیرو ر یصوت يها لیفا

  .ییموال زیم يگذاشتم رو

از  یکیو  ستمیسرش بود، زدش بهرس يباال فریعل

 رو باز کرد الیفا

 

  ان؟یالو؟ دا-
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  ؟يخوایم یچ-

 یدلت م ؟يدیم رید یچ يجواب تلفن پدرتو برا-

خواد دستور قتل چند نفرو به اسمت امضا کنم دختر 

  بد؟

  صدرا؟کارتو بگو -

محموله قراره بره اون  هی گهیبگم هفته د خوامیم-

و هشتاد تا دختر  ستی. دودیراحم السع شیطرف پ

تک  يبرا دیارزن؟ سع یچقدر م یدون یباکره ان! م

که اون  یی! تعداد صفراختهیتکشون به حسابت پول ر

  قابل شمارشه؟ ریپول داره اصال غ
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به من زنگ نزن! ازت متنفرم،  زایچ نیا يبرا گهید-

  .يریبم دوارمیازت متنفرم! ام

هنرستان؟ کور  يکه چرا نذاشتم بر یه؟داغیچ-

درس  یرشته درست و حساب هی دی! وارث من بايخوند

  .بخونه

  از رشتم استفاده کنم؟ يذاریمگه م-

کردم برات.  یخال تویصندل ،ینه! آخرش ور دل خودم-

پا  دیخون من تو رگاشه باکه  یکس ایدختر صدرا آذرن

االنم کل معامالت به اسم  نیمن بذاره. هم يپا يجا

  !توئه رعنا جون
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از  ،یفالح سایمتنفرم، از پر یاحقیاز اسم رعنا -

که هر  یی... از تمام اسمایسارا محب ،یوسفیمحدثه 

ازت  اد،ی. ازت بدم مادیبدم م یسال روم گذاشت

  .ااااااااااادیبدممممممم م

 

  .من تموم شد هیو گر غیبا ج یسوت لیفا

هم کنار  انیلبام نقش بشت. شاهد يرو یفاتح لبخند

 ییمبهوت و متعجب موال يزد، به چشما یمن لبخند م

  .نگاه کردم فریو عل

 :گفت جانیبا ه فریعل
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  !ي! وانیعال نای.... انای! اایخانم آذرن-

 

 :چشمام و گفتم يشوق نشست تو اشک

 

  شه؟یمحاال گرشا آزاد -

 

 :لبخند زد و گفت ییموال
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 ییخودش به تنها میکه گوش کردو لیفا هی نیهم-

  .تبرعه اش کنه تونهیم

  .نیدار الیفا نیحدود صد تا از ا شما

 

 :پخش کرد گشوید یکی

 

برام  يکه فرستاد ینیصدرا؟ صدرا؟  توروخدا بگو ا-

همه آدمو  نیکردنم بوده. بگو ا تیفقط واسه اذ

 !توروخدا صدرا! ینکشت
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تفنگ  نیمن! همشونو با هم زیعز يهه! دخترکوچولو-

که به اسم تو مجوزشو  یتفنگ نیخودم کشتم، هم

  .کنم یروشو پاك م يگرفتم! اتفاقا االن دارم خونا

  !کثافت! کثافت! کثافت-

  ؟يودینچ نچ نچ! با پدرت درست حرف بزن. پر-

ترسم صدرا.  یزنه، م یآشغال! داره رعد و برق م-

  .شهر، توروخدا صدرا يتوروخدا بذار برم تو

قطع کنم، دو  خوامی! مرونیپاتو بذار ب يجرعت دار-

  .هم آوردن برام گهینفر د

  رو نکش صدرا! صدرا؟ صدرا؟ ینه! توروخدا کس-
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  ....یهان يبا يبا-
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

گرفت و تمامشون رو باهم  یکپ الیاز تمام فا فریعل

  .میگوش داد



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 اشونیبعض يافتاده بودم تو هیمن به گر شونیهم يتو

 یحت رون،یالتماس کرده بودم که بذاره برم از خونه ب

 لیاون اوا یکنارم. حت ادیالتماس کرده بودم خودش ب

رعد و برق تازه اومده بود سراغم هم  يایکه فوب

 یکردم که م یهدمیزدم و گر یبود که زنگ م الشیفا

 ایگفت دختر آذرن یزد و م یترسم و اون فقط قهقهه م

  .بترسه یچیاز ه دینبا

 

  .بغضم گرفته بود خودمم
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 یساال برام گوش نیاز چهار بار تو ا شتریبرام ب صدرا

 .وقت قبول نکرده بودم چیبود اما من ه دهیخر

  .خداروشکر که قبول نکرده بودم و

 

* 

 

 ایصدرا آذرن يکنم جناب آقا یاعالم م لهیوس نیبد-

متهم به قتل پنجاه و دو نفر، قاچاق زن و دختر، قاچاق 

بدن و مواد مخدر، اخالل در نظم صادرات و  ياعضا
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مخدر مجرم شناخته  یقانون ریواردات و حمل نقل غ

  .شده و محکوم به اعدام خواهند شد

از تمام  لهیوس نیبد زین ستگانیگرشا شا يآقا

  .شوند یگناهدمحسوب م یاتهامات تبرئه شده و ب

 

  !ختم جلسه-

 

  .گونم يرو ختیشوقم ر ياشکا

بعد از مدتها با آرامش بستم و خودمو تو  چشمامو

ناز رها کردم. بعد از مدتها خنده نشست  يآغوش پر
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که حاال  يخنده ا هیمخلوط با گر يلبام، خنده ا يرو

  !حقم بود

از تهددل رو،  دنیخند دمید یبه خودم حروم نم حاال

در کنار  دنیبرام لذتدبخش بود! خند دنیحاال خند

  .زمیعز يگرشا، گرشا

 

و بعد آزاد  دیکش یدو سه روز طول م شیآزاد يکارا

و دوباره  ادیصبرانه منتظر بودم ب یکه ب يشد. روز یم

  .عطر تنشو بو بکشم
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قلبشو گوش  يو صدا نشیس يسرمو بذارم رو دوباره

  .بدم

 

 :برنش، لب زدم یدارن م دمیباال گرفتم د سرمو

 

  .منتظرتم-

 

 .زد و سرشو تکون داد لبخند

 

****** 
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 ..::(*ســـایگ*)::..

 

هق هقمو خفه  يدهنم تا صدا يگذاشتم رو دستمو

  .کنم

  .صحبت کنه انیرحم رفته بود تا با دا یب کارن

تازه  یتازه از مرگ برگشته بودم، من از جهنم لعنت من

  .رونیاومده بودم ب
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کردم؟  یم کاریچ دیمرد با یگرشا به خاطر من م اگه

 یهم کم بود برام! هر روز خودمو زجر م یخودکش

  .مردم یم مخود يدادم، هر روز تو

 

  .یمرس ی. مرسيکه گرشامو برگردوند یمرس ایخدا

خواد  یباهام درست. ازم متنفره درست. دلش م قهره

 !هست! هست یسر به تنم نباشه درست! ول

  .خنده یزندست، سالمه ،م 

  .شکرت ایخدا
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  !سایپدر گ گور

  داره از ته دل عاشقم؟ یتیاهم چه

  داره عشقم ازم متنفره؟ یتیاهم چه

  داره؟ یتیچه اهم واعقا

  !یچیه
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

جون  یلرزون و ب يبلند شدم و با قدما یصندل يرو از

  .رفتم انیبه سمت کارن و دا

  .بودن وستهیهم بهشون پ ییخانم و آقا هی

  .رفته بود ششونیگرشا هم تازه از پ لیوک

 

  .انیشدم به دا رهیخ
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که  يدختر دم،ید دیرش خیملک ش يکه تو يدختر

 .اول منو گرفت هیافتدارش همون ثان

ازش  ییطال يبا موها دشیو پوست سف یآب يچشما 

  .دزست کرده بود بایز سیتند هی

 

  !وار دوستش داشت، خوش به حالش وانهید گرشا

 يکه به اسمش تموم کارا هیدختر کس نیبودم ا دهیشن

  .شده یباند انجام م

منو  يکه جا نیخواسته بعد از ا یبودم گرشا م دهیشن

  .کرد  بکشتش اما نتونسته دایپ
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 یلیبود و خ بایز یلیدادم، اون خ یحق م بهش

  .معصوم

  .بهش دمیرس

 قاٱشد بهم و سکوت کرد. کترن و اون خانم و  رهیخ

  .شدن به من رهیهم. همه خ

 

 یبودم وقت دهیچشماش بود. شن يتو یدونم چ ینم

 يفداکار یلینجات من خ يبرا دهینقشه گرشا رو فهم

  .کرده
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طفل معصوم هم گند زده  نیا یبه زندگ یحت من

  .بودم

 

  .گونم يشد رو يکه تازه خشک شده بود جار اشکام

! دمیحرکت خم شدم و دستشو گرفتم و بوس هی يتو

که داداشمو، نفسمو از چوبه دار کشونده بودن  ییدستا

  .نییپا

 

  کرد و جلومو گرفت و گفت ینیه
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  ؟یکن یم کاریچ-

 

 :هق هق گفتم با

 

  بغلت کنم؟ شهی... مشهیم-

 

خودشم پر از آب شده بود. جوابمو نداد فقط  يچشما

  .شد بهم رهیحرف خ یب

که عشقش به خاطرش دورش زده  یداشت از کس حق

  .بود متنفر باشه
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جلو و محکم بغلش کردم و از ته دل زار زدم و  رفتم

 :گفتم

 

بهم،  ي. ممنون که داداشمو برگردوندانیممنون دا-

  !رمیبم یممنون که نذاشت

آشغالم که باعث شدم  هی. من انیدا خوامیم معذرت

منو ببخش  گمیچوبه دار بره و پاش. نم يداداشم تا پا

تونم خودمو ببخشم، اما  یخودمم نم یچون حت

  .کنم گرشا رو ببخش یخواهش م
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همتونو  یدونم زندگ یلجنم، م هیدونم که  یخدا م به

 یدونم اما به ازت خواهش م یبه خدا م ختمیبهم ر

 !نکن هیکنم داداشمو به خاطر من تنب

 

 دمیفهم يا هیجان. گرشا همون ثان سایآروم باش گ-

  .شد دهیکرده بخش کاریتبرئه من چ يبرا

  .نکن هیگر

 

 :شونمو گرفت و با نفرت گفت کارن
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  !. گورتو گم کنساینکن گ تشیاذ-

 

 : تکون دادم و گفتم سر

 

  .رمیم گهیباشه باشه! من د-

که حس  يا قیهر موقع هر ساعت و هر دق انیدا

برات انجام بدم و از  تونمیمن م يهرررر کار يکرد

درنگ نکن و بهم خبر بده. من تا لحظه  ادیدستم برم

 .ونتمیآخر عمرم مد
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 آغوش تو دیدر تبع

 156_پارت#

  

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

فقط سرشو تکون  يلبخند یحت ای یحرف چیه یب

  .داد

  .بودم دهیبه کجا رس نییب ایخدا
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 هی یکیدل و  زیخانواده بودم. عز هی ینور چشم من

و محرم راز کارن و دختر  یمیدونه گرشا، دوست صم

  .نیهرگز نداشته مامان نسر

 

 نمیمامان نسر یهمشون ازم متنفر بودن، حت حاال

  .سالم و خداحافظ هیزد، فقط  یباهام حرف نم

  !آشغال مانیبه خاطر ساحل کثافت و پ ؟یخاطر چ به

 

  .دور شدم و رفتم ازشون

  .اون جا گهیمن نبود د يجا
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من  يجا جا چیبودم کهذه دهیرس يبه مرحله ا کال

  .نبود

 

** 

 

 ..::(*کـارن*)::..

 

و دستامو  رونیکه رفت نفس حبس شدمو دادم ب سایگ

  .موهام يفرو کردم تو

 :بهم نگاه کرد. بهش گفتم بیغر بیعج انیدا
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باهات  دی. باانی. باهات حرف دارم داشتیپ امیبعدا م-

  .صحبت کنم

 

 :خونه گرشا در آوردم و گفتم دیکل

 

  .شتیپ امیخونه گرشاست. برو خونش منم م دیکل-

 

 .دلخور تکون داد سرشو
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دادم.  یدونستم از دستم ناراحته و بهش حق م یم

 یلیدختر ظلم کرده بودم. بهش خ نیبه ا یلیخ

  .ونمیبهش مد کمویدوست و شر نیجون بهتر ونم،یمد

 

مم نبود. االن  انیفعال دا رون،یدر دادگاه زدم ب از

 .رونیاز در دادگاه رفت ب هیمهم بود که با گر ییسایگ

  .ترم کرده وونهیاومده د یکه از وقت يا یلعنت يسایگ

 

  !کردم ازش متنفر شدم اما نه یم فکر

  .تو تنم دیعشقش شعله کش دنشیمحض د به
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تو قلبم خونه نکرده بود  یسادگ نیبه هم سایگ عشق

 .بره نیاتفاق از ب هیکه زود با 

 

افتاده ده قدم دور تر از من  يکه با شونه ها دمشید

  .رفت یداشت م

سر راهش بود  یو هر کس واریبه د ودیگرفته  دستشو

  .زد یبهش تنه م

  ...بهش لعنت

  !بهش لعنت

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

رفتم و دستشو گرفتم و کشوندمش سمت  دنبالش

  .نیماش

 :از دستم درآورد و با هق هق گفت دستشو

 

  !رمیولم کن کارن! بذار برم بم-

 

 :نفرت تو صورتش گفتم با

 

 .نیبزدل! مرگم کمه برات! گمشو تو ماش-
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  از جونم؟ يخوا یم یتوروخدا ولم کن کارن. چ-

 

  .دمیغر

 

! جونت  ینکن یکه دوباره هرزگ رمیگی! جلوتو میچیه-

 !مال خودت

 

 دیکش غیو ج نیزم يتوجه به همه نشست رو یب
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خوام  ی! مرمیبم خوامیدست از سرم بردار! م-

  .رمممممممممممیبم

 

 :که برگشته بودن سمتمون داد زدم هیتوجه به بق یب

 

کنم!  یباشه خودم کمکت م ؟يریبم يخوا یم-

  !کشمت یخودموم
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

گرفتم و کشون کشون بردم و پرتش کردم  دستشو

  .نیماش يتو

  .نشستم خودمم
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 زیر زیتوجه به ر یچشمامو گرفته بود، ب يجلو خون

  .شهر هیهاش روندم سمت حاش هیگر

 :اطرافش شد و گفت متوجه

 

  م؟یر یم میکجا دار-

 

 :دمیبهم فشردم غر يدندونا نیب از

 

  .میدهنتو ببند تا برس-
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حرف  يطور نیکه نفسم بود ا یآسون نبود با کس برام

  .بزنم اما براش الزم بود

 ياون انتخاب غلطو کرده پا یوقت دیفهم یم دیبا

  .سهیعواقبش هم وا

تموم  یآسون نیبه هم زیهمه چ ستیبفهمه قرار ن دیبا

ه و در عوضش رو از دست داد زایچ یلیبشه، که خ

  .اوردهیبدست ن یچیه

 

که توش پرنده پر  یجاده فرع هی يتو چوندمیپ نویماش

  .زد ینم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 یفقط به اطرافش نگاه م ده،یمشخص بود ترس سایگ

  .گفت ینم یچیکرد و ه

 

  .شدم ادهیکردم و پ پارك

 نیرو باز کردم و گکشوندمش از ماش سایسمت گ در

  .رونیب

 

 يطور نیدلم ا زیبا عز دمید یخوابم نم يتو

 دمیکش یشدت م نیرفتاررکنم، قبال اگه دستشو به ا

  .زد یم شیشد و دلمو آت یجاش کبود م
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بود  نیتا چند روز باهام قهر بود و من کارم ا خودشم

  .ناز بکشم

 

  .دره و رهاش کردم هیکشون بردمش لبه  کشون

پاش انداخت و با بغض  ریز یقینگاه به پرتگاه عم هی

  .م کردنگا

 :وار گفتم دیو تهد آروم

 

  !بپر-
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 :ترس گفت با

 

  بپر؟ یچ یعنیکارن؟  یگیم یچ-

 

 :دمیکش داد

 

! بپر! بپر االیخب د  ؟یخودتو بکش یخواست یمگه نم-

  .ننگ راحت کن نیجماعتو ازرا هیو. 

 

  .گونش و با تعجب بهم نگاه کرد يرو دیچک اشکاش
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بهش بگم بپره و  یسادگ نیشد به هم ینم باورش

  .خودشو بکشه

 

 :دینال هیگر با

 

  !کارن-

 

 :گذفتم و بردم لبه لبه و هولش دادم و گفتم دستشو

 

 ؟یخواست ینم نویبپر! مگه هم گمید م-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

داداشت  يمن همون کارن سابقم؟ فکر کرد يکرد فکر

  همون گرشاست؟

  ؟یاحمق

به همه  يبه کل خانواده! گه زد يدیبا حماقتت ر تو

  !سایگ زیچ

  !نداره یکدوم از ما رنگ چیه يحنات برا گهید

 یخودم برات انجامش م یخودتو بکش يخوا یم یبگ

و خودتو  یکشم که جلب توجه کن ینازتو نم گهیدم. د

  .یلوس کن
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 :شده از بهت و ترسش با تحکم گفتم دیصورت سف تو

 

 ياون پسر يمن، نه برا ي! نه براسایبذار رك بگم گ-

 ياعدام بشه، نه برا گهیکه قرار. بود تا چند روز د

 یارزش چیکنم ه ی! تاکسد میارزش چیمامانم، ه

  !يندار

و مارو  یخودتو بکش میشیخوشحالم م يبخوا راستشو

  !یکه رو دامنمونه راحت کن یننگ نیاز شر ا

 

 : آخر گفتم ریعنوان ت به
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ما همون دختر  ي! تو براسایهزار سال هم بگذره گ-

  !همه رو خراب کرد یکه زندگ یهست يا يفرار

 !يشد هم تو قاتلش بود یگرشا اعدام م اگه
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 آغوش تو دیدر تبع
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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خنجر فرو کردن  هیگونش و انگار  يرو دیچک اشکاش

  .تو قلب من

 شیو اشک یعسل يچشما يتونستم برا یاالن م نیهم

  .رمیبم

 

 :زدم به پرتگاه و گفتم اشاره

 

  .شو نیسوار ماش ایب ای نییبپر پا ای. ریبگ متویتصم-
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ازت  نمیادا اطوارا نب نیاز ا گهید ياگه سوار شد اما

  .نداره دارینازت خر گهیچون د

 

قدم به  هی سایکه گ دمیو د نیماش ينششتم تو رفتم

  .شد کیلبه پرتگاه نزد

پره و فقط  یمطمئن بودم نم ستاد،یاز حرکت ا قلبم

 نیتر از ا نیدختر غمگ نیراه انداخته اما انگار ا شینما

  .حرفا بود

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

گفت؟ خواهرش  یم یگرشا بهم چ نییپا دیپر یم اگه

 نییپا وفتهیدر امان مونده بود که حاال از دره ب خایاز ش

  ره؟یو بم

 

که  رمشیکه برم بگ رهیرفت سمت دستگ دستم

خودش با هق هق چند قدم برگشت عقب و اومد 

  .نیسمت ماش

  .و نشستم سرجام دمیکش یقیعم نفس

 

** 
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 ..::(*گــرشــا*)::..

 

  .اوردیدلم طاقت ن یشدم ول ادهیکارن پ نیماش از

 :بهش گفتم شهیشدم از ش خم

 

دستت سپرده. حواست بهش هست  سایپس داداش گ-

  که؟

 

 :چپ نگام کرد و گفت چپ
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  !برو بچه پررو-

 

زدم و رفتم عقب. برگشتم نگاه کردم به سردر  لبخند

  .خونه. خونه خودم

اسن جاست و من  انیگفت از روز دادگاه دا یم کارن

  .عطر تنشو داشت يبند بند تنم تمنا
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حکم  دنیشندادگاه بعد از  يکه تو ياز اون روز نگم

شدم. مثل مرگ  وونهیاعدام من از حال رفت چقدر د

  !بود برام

کنه هم برام عذاب آور بود چه  یم هیکه گر نیا دنید

 .که به خاطر من از حال بره نیبرسه به ا

 

  .قفل چرخوندم يتو دویپله ها رفتم باال و کل از

توهم زده  ایداد  یم انویدا يروح من بو یخونه ب کل

 بودم؟
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 هیکه  ارمیکه کفشامو در ب نییگرفتم پا سرمو

  .حس کردم ینگاه ینیسنگ

  .انمیخودش بود. دا دمش،یکه باال گرفتم د سرمو

 

 ریکوتاه حر رهنیپ هیکرد،  ینگام م یاشک يچشما با

شونه  يتنش بود و موهاشو باز گذاشته بود رو یآب

  .هاش

و  ییایدارم، همون دختر رو ادیکه به  یانیدا همون

  .باهاش آشنا شدم ایکه لب در ییبایز
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اونم نشست. کفشامو در  يلبا يزدم، لبخند رو لبخند

  .دمیپوش یرو فرش ییآوردم و دمپا

و خودشو  دیآروم آروم اومد به سمتم و بعد دو اول

 .آغوشم ونیپرت کرد. م

 

  ...خدا آخ

 ....شیآخ
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 آغوش تو دیدر تبع

 159_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

حجم از مالحت و  نیآغوشم، با ا ونیدختر م نیا با

  .کار داشتم یلیهنوز خ یدخترونگ
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کارا بود  یلیزدم، خ یبهش م دیحرفا بود که با یلیخ

  .میداد یباهم انجام م دیکه با

  .خودش تنگ بود يامروز نه، امروز دلم برا اما

 دیبا زایچ يسر هی فیحتما باهاش تکل دیبا یول

  .کردم یمشخص م

 :زدم لب

 

  !. همه جونم کثافتهرمیبذار برم دوش بگ-

 

 :گوشم لب زد کنار
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  !! خفه شوسیه-

 

فرو  موینیدو برابر شد و چشمامو بستم. ب لبخندم

 .دمیموهاش و عطرشو بو کش يکردم تو

  .یداد، خودِ خودِ زندگ یم یزندگ يبو

 

**** 

 ..::(*کــــارن*)::..
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  .دوستش دارم مامان-

 

کارن، اآلن  دهید بیاالن آس سایحرفشم نزن! گ-

  .رو نداره یحس چیه رشیپذ یمادگ

 

 :دمیموهام و نال نیفرو کردم ب دستمو

 

با روش  خوامیخودم دوباره سرپاش کنم. م خوامیم-

 .خودم بهش کمک کنم
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  ه؟یروش تو چ-

 

  !يخواستگار میبر-

 

محاله! به اون دختر رحم کن. چند ماه طوالنس تو  نه!-

شب باهات بخوابهذو  خیش هیکه  نیا يبرا یصف باش

  .گهینفر د هیبعد بفروشتت به 

  دهیخواب یکن چقدر هر شب با ترس م تصور

آمادش  دیبا یاول آرومش کن دیداره گرشا، با گناه

  .یکن
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 :. گفتمدیفهم یکالم بود. منو نم هیحرفش  مامان

 

 یکس نیگفت اول یمامان. گرشا م رهیاز دستم داره م-

 .کنه یقبول م يخواستگار ادیکه ب

 

 :دستاشو گذاشت دو طرف صورتم و گفت مامان

 

 سای. گزمیقربون اون دل مهربون و عاشقت بشم عز-

 هیبشه،  هیتنب دیبا یزخم خورده. از طرف ده،ید بیآس
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جور خاص رفتار بشه که فکر نکنه  هیباهاش  دیمدت با

  .شده دهیبرگشته سر جاش و بخش زیدوبارهذهمه چ

. تو هم شهیدرست م زیداشته باش کارنم، همه چ صبر

 .یرس یبه مراد دلت م

خواستگار اومد  سایگ ياگه برا گمیبه گرشا م من

  دست نگه داره خوبه؟

 

 :دمیدرد نال با
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بوده مامان.  من خودمو شناختم عشقم یاز وقت سایگ-

  .بشه گهید ینخواه ازش دور باشم، نخواه مال کس

 

 :دست گذاشت رو شونم و گفت مامان

 

کارن. فعال  یبه حرفم گوش کن دینقشه دارم. با هیمن -

 کاریچ دیبا گمیدست نگه دار تا به موقعش بهت م

  ...یکن
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 آغوش تو دیدر تبع

 160_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 یبه نشونه باشه براش تکون دادم، مامان وقت سرمو

 یکامل به حرفش اعتماد م دیگفت نقشه دارم با یم

  .کردم
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 ومدیکه از پله ها م یکس يقدما يلحظه صدا همون

  .بلند شد نییپا

 :آروم گفت مامان

 

  .کن دییگفتم تا ی. هرچساستی! گسیه-

 

 :نگاهش کردم که بلند گفت جیگ
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از همه لحاظ  دم،یرو د يمن خودم دختر خانم افتخار-

موفق! درس خونده  ر،یسر به ز ب،یمنه. نج دییمورد تا

  .رهیگیو داره ارشدشو م

خواد  یدختر آدم دلش م نیکه پشت کار داره ا انقدر

  .نگاه کنه تاشیبه موفق نهیبش نطوریهم

تو در نظر گرفتم، از لحاظ سطح  يکه برا يدختر نیا

  .مناسبته قایدق التیتحص

 انیخوشگله کارن، مثل دا یلینگاره خ اسمش

  .دهیو پوستش سف یچشماش آب
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  !کردم یو مات به مامان نگاه م جیگ

  بافت؟ یبهم م سایگ يبود جلو یچرتو پرتا چ نیا

 کرد؟ یحساسش م چرا

 

پله ها متوقف شد و سر جاش  يرو سایگ يقدما دمید

  .ستادیا

دل به دلش  یعنیزد که  یچشمک نامحسوس مامان

  .بدم

 :و گفتم دمیکش یپوف
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  .من نداره مامان يبرا یتیاهم نیکوچک تر یخوشگل-

به  یو سطح اجتماع یلیخوام از لحاظ تحص یم فقط

 يزن خونه دار که کل وقتشو جلو هیمن بخوره من 

  .خوامیبگذرونه نم نهیآ

من  يمرد پا به پا هیکه قاطع و مثل  خوادیم یزن دلم

 .کار کنه و بتونه دفاع کنه از خودش

 

  !بد ترش کردم زدم

  !و ثابت کن همش چرت و پرته ایب حاال
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! فقط خوامیرو م سایشد رك بگم مامان من گ یم کاش

  .رو سایگ

 :با لبخند گفت یول مامان

 

 یلیدادگاهه و خ يهر روز تو له،یخودشه! نگار وک-

  قرار مالقات بذارم؟ هیشغلش موفقه... براتون  يتو

 

  .شد میو پشت ستون قا نییاومد از پله ها پا سایگ

 دواریدختر قرار بذارم؟ ام هیمهم بود که من با  براش

 :تر شدم و گفتم
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 .خسته شدم ییپا در هوا نیبده. از ا بشویآره ترت-

 

 يرفت توو  رونیاز پشت ستون اومد ب سایگ

  .آشپزخونه

  .آوردم ینقشه مامان سر در نم از

  بود؟ یچ منظورش

خواست به کجا  یمن م يدختر انتخاب کردنا برا نیا با

 برسه؟
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از طرف مامان  قایدق شنهادیپ نیا شناختم،یم نگارو

برو برگرد رد  یمطرح شده بود و من ب شیچند روز پ

خالفکارا سر و کله  نیکه ب لیکرده بودم چون از زن وک

  !ومدیبزنه بدم م

 

  !مامان قرار بود مارو به کجا برسونه ا...  اعلم حاال
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 آغوش تو دیدر تبع

  161_پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 ..::(* ســــایگ *)::..

 

 

  .نیزم يشپزخونه آوار شدم رو يتو

  .کارو باهام نکن نیا ایخدا
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بودم فقط به عشق  دیرش خیش شیکه پ یمدت تموم

  .کارن زنده موندم و خودمو نکشتم

 

که  يدونستم با کار یم ست،یدونستم سهم من ن یم

بهش فکر کنم اما  دینبا یو حت ادهیکردم از سرم ز

  !دست خودم نبود

  .کارنو داشت يقلبم، تمام وجودم تمنا دلم،

 

گفتن قرار مالقات بذاره  یراحت داشتن م یلیخ حاال

  دختر؟ هیبا 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

گفت  یکه م یرحم بود، مامان یچقدر ب نینسر مامان

 وونهیبود د دهینفهم يخونه چطور ینگاهمو تا ته م

  تک پسرشم؟

 

دختر  هیزد؟ با  یمن از ازدواج کارن حرف م يجلو

 !دیو سف یبه اسم نگار، چشم آب ي! دخترلیوک

  

بود؟ من  ندشیزن آ يکارن برا ياستانداردا نیا

  .فرسنگها باهاش فاصله داشتم

  .که خودش بهم گفته بود يزیبودم، چ یشرق من



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  بود؟ یچ ندشیزن آ يارایمع هیبق

 سانسیل هیکرده باشه. من  لیخون و تحص درس

  !گرفته بودم و گذاشته بودم در کوزه یآشغال

 

مرد کار کنه و من  هیخواست زنش مثل  یم کارن

  .بودم! انگل اجتماع بودم يفرار

 به من لعنت

  .کردم که لعنت بر خودم باد خودم
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 چینبودم، به ه کینزد اراشیکدوم از مع چیه به

  !کدوم

داره  دمید یخودم م ينشستم و با چشما یم دیبا فقط

  شهیداماد م

 

 ،يرفتم خواستگار یخودم براش م دیبا دیشا هه

  !شدم یخودم ساقدوشش م

 یحجلشم خودم م دیبا دی... شاگهیداماد بودم د خواهر

 !دمیچ
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 ینم گهیگونم، د يرو دیچک یدونه دونه م اشکام

  .هم نداشتم يجا بمونم اما چارهذا نیخواستم ا

  .جا زندونم بود نیا

  .که قرار بود توش کارنوو داماد کنم ییجا

 

 هیمثل  نیان نسرخواست و مام یمنو نم گهید گرشا

کرد و کارن رك بهم گفته بود لکه ننگ  یسربار نگام م

 !خانواده ام و خاك بر سر من

 

  کردم؟ یم یچه غلط دیبا
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  فرار؟ دوباره

 

آشغال باهام  هیاگه مثل  یدونستم، حت یم ویزیچ هی

بازم  رونیاگه از خونه پرتم کنن ب یرفتار کنن حت

  .شم یازشون جدا نم

  !کنم ینم فرار

  !بار برام بس بود هی

 .مونست یحماقت م هیتکرار  هیمثل  بارردوم

 

  .پاك کردم اشکامو
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  .بدم رییتونستم خودمو تغ یم من

 .سر بار نگاه کنن هیبهم به چشم  ذارمینم

  !سایهمون گ شمیم دوباره

 .تونم بکنم یم کاریچ نمیفکر کنم بب کمی دیبا فقط

 

 

 

 

 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 [27.08.20 12:21] 

 

. 

 

 

 

 

 آغوش تو دیدر تبع

 162_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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  .دادم یمنش لیمو پر کروم و فرمارو تحو رزومه

و  یمهندس يدنبال کار، شرکتا ییبودم چندجا اومده

کدوم  چیه نمی. به استادامونم زنگ زده بودم ببیعمران

حاضر بودم اول به عنوان کار  یحت خوان،یکارمند نم

  .آموز برم

 :تفاوت بهم انداخت و گفت ینگاه سرد و ب هی یمنش

 

  کنم یبود خبرتون م ياباذر يآقا دییاگه مورد تا-
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از شرکتا  یلیخ رون،یسر تکون دادم و اومدم ب کالفه

 .بشو نبودم یخواستن اما من منش یم یمنش

  

تموم درس نخونده بودم و خودمو پاره نکرده  چهارسال

انتظار  یحت سایرئ یکه بعض یبودم که حاال بشم منش

  !دارن بهشون خدمت بدن

 يگر یتن به منش ومد،ینم رمینداشت اگه کار گ اشکال

  .دادم ینم
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به  ،يو رفتم سراغ آدرس بعد رونیشرکتشون زدم ب از

  .داشتم دیکم تر از همه ام یکی نیا

دانشگاهم بود که از قضا  ياز استادا یکیمال  شرکت

  !و لج بود باهام ریسخت گ یلیخ

 

شد افتادم دنبال  یفکر کردم که چ نیبه ا نیماش يتو

  کار؟

  !! سکوتچیه

کرد،  یبود و مثل مرد کار م لیکارن وک یاحتمال زن

  !بودم يفرار هیمن 
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 !بمونه يخواست فرار یکه نم يفرار هی

 

  استادا بود؟ یکه سوگل ییسایرفت اون گ کجا

من  ندهیکه به آ يدیرفت اون نمره ها؟ اون همه ام کجا

  داشتن استادا؟

  !شد حروم

 يها يدوتا دوستت دارم و عاشقتم و آزاد حروم

  .یحباب

 

  .سر هم به انقالب بزنم هیباشه حتماً  ادمی
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نشستن و راکد  گرفتم،یکنکور ارشد م  يکتابا دیبا

  .نداشت دهیموندن فا

 یموندن از آب زالل مرداب ساخته بود و من نم راکد

  !خواستم مرداب باشم

  .بودم سایگ من

  !ستگانیشا سایگ

* 

 

 ..::( *ـــانیدا* )::..
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خورد شده رو اضافه کردم به تابه تا تفت  جاتیسبز

  .بدم

  .شگاهیبعد از مدت ها رفته بود نما گرشا

 زنگ يزدم که صدا نمونیروت یزندگ نیبه ا يلبخند

  .در بلند شد

 

  کرد یزنگ در مضطربم نم يوقت بود صدا یلیخ

  .کارنه دمید فونیآ از

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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هفته از آزاد شدن  کیاز دستش دلخور بودم،  هنوز

گرشا گذشته بود و اون برخالف حرفش ازم 

  .بود ذنکردهیعذرخواه

 

 چیپسر موبور! ه نیبهم بدهکار بود ا یعذر خواه هی

  !که بورن ییاز پسرا ومدیخوشم نم

 

  .تو ادیزدم و منتظر شدم ب درو
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بلند کرم و  نینگاه به خودم انداختم، بلوز آست هی

 یتنم بود. موهامو پشت سرم دم اسب ییشلوار گردو

 بستم
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. 

 

 

 

 

 آغوش تو دیدر تبع

 163_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 .تو ادیشدم ب منتظر

بهم  یو سالم گرم دیپوش ارویرو فرش ییو دمپا اومد

 .داد که سرد جوابشو دادم

 :رفت به سمتم و گفت يدیگل رز سف دسته

 

 .دلخوره از من یدونم حساب یبانو که م انیدا يبرا-

 

 يزدم و گالرو گرفتم ازش و گذاشتم تو یخشک لبخند

  .گلدون پر از آب

 .گل مورد عالقم بود دیآورده بود که رز سف شانس



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 :مقدمه گفت ینشست رو به روم و ب اومد

 

کنم. هر  یم یبگ ي. هر کاریکنم که منو ببخش کاریچ-

 .که باشه یچ

 

 :انداختم باال و گفتم يا شونه

 

! مونهیاز حرفا خوب هم بشن جاشون م يسر هیکارن -

به من  ایرفته بذار بازگو کنم برات که چ ادتیاگه 

 .یگفت
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 :صورتشو لمس کرد و گفت کالفه

 

 يبد تیوضع ي. بخدا اون روز توانیننداز دا ادمی-

که  نیرو دوست دارم و فکر ا سایبودم، من... من گ

کرده  وونمید ییکه اون بال رو سرش اورده تو یکس

 .بود

 

رو  سایچشماش، کارن گ يبا تعجب نشست تو چشمام

 دوست داشت؟
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رشو دوستش خواه نیتر یمیدونست صم یم گرشا

 دوست داره؟

 :دمیازش پرس نویهم

 

  دونه؟ یگرشا م-

 

 :زد و گفت يکالفه ا لبخند

 

. من از اعتماد یکن یفکر م یبه چ يدونم دار یم-

دونه.  یوقته که م یلیگرشا سوء استفاده نکردم. خ
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 ومدمین یعذر خواه يمن فقط برا انیراستش دا

 .هم باهات داشتم گهیکار د هی شت،یپ

 .یالزمه قبلش تو منو ببخش اما

 

 :وسط حرفم و گفت دیاومدم حرف بزنم پر تا

 

قلبم ازت معذرت  میجان من از ته دل و از صم انیدا-

چه  يتو یو درکم کن یمنو ببخش دوارمیو ام خوامیم

 .بودم يبد تیوضع
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مادرش به فکرش  یحت یبا نجات دادن داداشم وقت تو

به  ایدن کیرو  ساینبود نه فقط منو، که مامانم و گ

 .يکرد ونیخودت مد

 يخوایکه م یهر چ ت،یاشتباه کردم، حماقت، خر من

  .اسمشو بذار

 !. منو ببخشخوامیازت معذرت م اما

 

 :زدم و گفتم لبخند
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رو  سایگ یکنم کارن. حاال که گفت یمن درکت م-

 .يدیکش یفهمم اون لحظه ها چ یم يدوست دار

گرشا  ياگه خار به پا نمیبیتو م يجا ذارمیم خودمو

 .رمیگیم شهیکه باعث و بان یبره من جون آدم

 . نگران نباش پس

 

 :زد و گفت لبخند
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من از تو  يعمق سپاس گذار یدون ی. نمانیممنون دا-

و چقدر ممنونتم. تو داداشمو از مرگ  قهیچقدر عم

 .ينجات داد یحتم

 

 :جام جا به جا شدم و گفتم تو

 

 یمنت چیکارن. من گرشا رو دوست داشتم ه الشیخیب-

کار  هی یاون حکم بودم. گفت ی. خودم باعث و بانستین

 ه؟ی. اون کار چيهم باهام دار گهید
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 آغوش تو دیدر تبع

 164_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

افتاده باشه.  دستاشو کالفه  ادشیتلخ  زیچ هی انگار

 :موهاش و گفت نیفرو کرد ب
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 يبد طینگرانشم. اون شرا یلیخ یلی! خسامینگران گ-

 ي. تنهاستین ششیکس هم پ چیو ه گذرونهیرو م

 .تنهاست

 

 :بزنم که گفت یحرف هی اومدم

 

 دیکه حتما با هیرفتار نیدونم ا ی! خودم مانینه دا-

 یدونم الزمه که حتما باهاش کم محل یباهاش بشه، م

  ...مثل سابقه. اما زیبشه تا فکر نکنه همه چ
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تنهاست.  یلیخ نمیب یبه جاش م ذارمیخودمو م من

  .روشه یفشار روح یلیخ

نتونه  گهیبشه تا د دهیخوام کشش انقدر کش ینم من

 .تحمل کنه و ببره

که تو گرشا  یبه همون شدت ان،یمن دوستش دارم دا 

 .دوستش دارم يرو دوست دار

 

 :دستشو گرفتم و گفتم دوستانه
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 ینم غیباشه در یهر چ اد؟یاز من بر م یچه کمک-

  .کنم

 

 :تر نگاهم کرد و گفت کالفه

 

به من گفت  سایگ يمامان جلو شیچند وقت پ-

 .ازدواج يدختر برا هیبرام با  ذارهیقرارذمالقات م

کرد و گفت درس  فیاز محسنات دختره تعر یکل 

  .کنه یخوندست و کار م
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که  یمته به خشخاش گذاشتم و گفتم آره از زن منم

من  يزنم پا به پا خوادیخانه دار باشه متنفرم و دلم م

 !حرفا نیکار کنه و ا

 

 کرد تو چشمام و گفت نگاه

 

 خوامیرو م سایگفتم! من فقط گ یمثل سگ دروغ م-

  .ذارهیاما مامان نم

صبر کنم. اگه  گهیازدواج نداره، م یآمادگ سایگ گهیم

االن برم سراغش و  نیخواد هم یبه من باشه دلم م
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االن  نیخواد هم یبهش بگم دوستش دارم. دلم م

  !راحت بشه المیعقدش کنم تا خ

  ...خواستگار نیکه گرشا گفته به اول یدونیم

 

حرفاش  نیب دمی. لبخند زدم و پرهیدردش چ دمیفهم

 :و گفتم

 

  !جلوتو گرفته نیواقعاً خدا رو شکر که مامان نسر-

 

 :نگام کرد و گفت متعجب
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 ره،یداره از دستم م سایگ گمیمن م ان؟یدا یگیم یچ-

از  یکیداره با  دمیحرفاش شن نیب شیچند وقت پ

  ...کار يکنه برا یاستاداش صحبت م

 

 :حرفش و گفتم نیب دمیپر دوباره

 

 ...نقشه مامانت گرفته یعنی نی! اهیعال یلیخ-

 

 :نگاهم کرد که گفتم یسوال
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که  يرو دوست دار ییسایکارن. گ میصادق باش ایب-

 ییسایگ ای د،یرش خیو هر شب ترس داره از ش هیفرار

 يخونه و برا یکه فعاله، درس م يرو دوست دار

 داره؟ یخوب ينقشه ها ندشیآ

 

 :جواب داد مصمم

 

 ي. نه براخوامیکه موفقه رو م ییسایخب معلومه!  گ-

  .روح و روان خودش یسالمت يخودم، برا
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 :زدم و گفتم يلبخند

 

که مانانت داره  هیهمون کار نی! اایپس با مادرت راه ب-

  .کنه یم سایدر حق گ
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که  دمیخند یکردم و م یبا کارن صحبت م داشتم

 :گرشا اومد تو و صدا زد

 

  خانم من کجاست؟ انیدا-

 

لبخند نشست رو لبش و  د،یبلند کرد و مارو د سرشو

 :گفت
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  !که جمعتون جمعه نمیب یبه به! م-

 

 لشویو موبا چیجا بلند شدم و رفتم استقبالش. سوئ از

جا کردم تو توجه به نگاه کارن  یگرفتم و خودمو ب

  .بغلش

 

کردم االن  ینم دایرو پ سایاگر اون و نکهیا يادآوری با

 یاز دستش داده بودم محکم تر بغلش کردم و سع

 .چشمامو بخشکونم یسیکردم خ

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .دلم خواست-

 

  .سمت کارن میخنده برگشت با

 :دستاشو براش باز کرد و گفت گرشا

 

  !بغلم ایتوام ب-

 

نگفت، به جاش بلند  یچیچندش نگاهش کرد و ه با

  .شونش يشد باهاش دست داد و زد رو

 :گفت گرشا



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 یم بتیبهم؟ پشت سر من غ دیگفت یم یحاال چ-

  د؟یکرد

 

که خورد خورد وسط بحثام با  ییغذا ریکه ز همونطور

 :کارن درست کرده بودمو خاموش کردم و گفتم

 

  .نه! راجع به خواهرت بود-

 

 :دیخشکش زد، اخماش رفت توهم و پرس گرشا
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  سا؟یگ-

 

 :گفت یبا لودگ کارن

 

  !يمگه؟ رو نکرده بود يبازم خواهر دار-

 

کرد  یهاشو باز م نیهمونطور که دکمه سر آست گرشا

 :گفت
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  شده؟ یکارن. چ زیمزه نر-

 

 :و گفتم زیم يرو دمیرو چ بشقابا

 

رو  سایکارن گ يبود. بهم نگفته بود ینه موضوع عشق-

 .دوست داره

 

رفت سمت کارن و  یاخماش رفت توهم. عصب بدتر

 :گفت
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  ؟يمگه هنوزم دوستش دار-

 

 :گفت الیخیب کارن

 

  با قبلش کرده؟ یمگه چه فرق-

 

! ستین سایبار بحث سر گ نیکارن! ا هیخواهر من فرار-

  .! عشق مسخرتو تموم کنییموضوع تو

 

 :از جا بلند شد و گفت کارن
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باند قاچاق دختر بود و تو قبل  هیهم سردسته  انایدا-

 !يهمش توطئه پدرشه عاشقش شد یکه بدون نیاز ا

 

 :گفت یموهاش و عصب نیدستاشو فرو کرد ب گرشا

 

 ذارمینم گهیدفعه د نیبهم! ا زوینکن همه چ یقاط-

 .ستیکردن ن یآدم زندگ سایکارن! گ یبدبخت ش
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 166_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 :گفت لکسیر کارن

 

 یم یکه زنو زن زندگ یاونش به خودم مربوطه. اون-

  .کنه شوهرشه. دخالت نکن
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 :بحث کردم و گفتم خودموارد

 

االن بهت خبر  نی. اگه همزمیعز هیمنطق ریحرفت غ-

نقشه  زیبدم من واقعا سردسته اون باند بودم و همه چ

 یچوبه دار تو ازم دست م يبود تا صدرا رو بکشونم پا

  ؟یکش

 

 :گفت مصمم
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 یازت دست نم یمن آدمم بکش يتو االن جلو انیدا-

 فه،یح سایگ يکشم. ما بحثمون جداست کارن برا

که  خوادینفرو م هی سایکارن هست. و يهزارتا بهتر برا

و آدمش کنه، کارن عاشقشه  شهیخونشو بکنه تو ش

  !توروخدا دیبفهم رهیتونه بهش سخت بگ ینم

 

  .و دادم دستش ختمیآب براش ر وانیل هی

 آروم شد گفتم کمیو  دینفس سر کش هی
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به  يجونو شوهرش ند سایو گ ياگه شما اجازه بد-

 یرو زن زندگ سایگ میدیکه اومد ما قول م یکس نیاول

  .زمی. نگران نباش عزمیهم بکن

 

 :چشمام و گفت يشد تو رهیخ

 

طرف خواهرمه و اون  هیآخه چطور نگران نباشم؟ از -

  .قمیرف نیطرف بهتر

 

 :ناهار و گفتم زیکردم سمت م شییراهنما
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تو  يداره و ما به همکار ینقشه خوب هی نیمامان نسر-

  .میدار ازین

 

 :بلند گفتم يصدا ای ز،یپشت م نشست

 

  !ناهار ایکارن ب-

 

 :پشت سرم گفت از
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  .نکش! داد نجامیهم-

 

نگاه کردم که  ییبشقابا و به گرشا يتو دمیکش ناهارو

  .کرد ینگاه م قشینگران به رف

 یو بهش حق م شهیزندگ يزایدونستم نگران عز یم

  .دادم

 

  داشتم؟ ساینسبت به گ یچه حس من

  بودمش؟ دهیبخش

  !باهاش آره هیرفتار بف دنیاز د بعد
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خواستم  یداشت، نم يبد تیطفلک االن وضع اون

  .اضافه کنه رو درداش يدرد هیمنم  نهیک

 

 چینبود من ه سایکنم که اگه گ ینگاه م هیزاو نیا از

  .شدم یوقت با گرشا آشنا نم

 ذاشتینم یبرام باق سایاز گ يا نهینه تنها ک هیزاو نیا

 يدیشد ینسبت بهش احساس قدر دان یبلکه حت

  .کردمیم
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 دمیدور غذام گذاشتم و بشقابارو چ یخوشگل نیدورچ

  .زیم يرو

 :دیپرس کارن

 

  صدات کنم؟ زن داداش؟ یچ دیاالن با-
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 من جواب داد يبه جا گرشا

 

 نینداره ا تیداداش منتها هنوز رسم یراحت یهر چ-

  .لقب

 

 :دیتو هوا موند پرس چگالش

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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 دیپس؟ من فکر کردم رفت دیکن شیقراره رسم یک-

  !محضر

 

که  يروز يافتاد فردا ادمیزود و من  یلیگفت خ گرشا

  .صحبت کرد يگرشا آزاد شد نشست باهام جد

 

اما  میبا هم باش ينطوریندارم که هم یمن مشکل گفت

 .رهیگیته دلم آروم نم

  ؟يدار یگفتم چه راه حل بهش
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 يجعبه سورمه ا هیقدم رفت عقب و جلوم زانو زد،  هی

داخلش  نیرنگو باز کرد و چشمم به حلقه تک نگ

 .افتاد

 

 :حلقه زد تو چشمام و گفتم اشکام

 

  ...من گرشا...تو... تو يخدا-

 

 :زده بود و گفته بود لبخند
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 ؟یکن یمن! بامن ازدواج م یتمام زندگ ان،یدا-

 

و با اشک  باشیرنگ ز یتونیز يشدم تو چشما رهیخ

 :گفتم

 

  !بله-

 

دور  نیحلقه رو دستم کرده بود و چند وونهید پسره

  .چرخونده بودم
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 رهیگیهم بهش گفته بودم نکن کمرت درد م یچ هر

  .گوشش بدهکار نبود

 

  !زندان میباهم رفت فرداش

ازدواجمون الزم  يکارش اما برا نیمتنفر بودم از ا من

  .بود

مودبانه ازش  یلیمالقات صدرا و گرشا خ میرفت

  .کرده بود يدخترشو خولشتگار
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صدرا  يچون و چرا یتر از همه اجازه دادن ب بیعج

  .بود

 یسنگ هیکردم حتما  یدونم چرا اما فکر م ینم

  .پام يجلو ندازهیم

 :گفت میرفت یم میداشت یوقت اما

 

قدر  نیپسر که ا نیچون ا یاجازه دادم ازدواج کن-

 تونهیقدر راحت هم م نیهم شهیمرگ تو م شیراحت پ

 کنه نیتضم ندتویباشه و آ تیپشتوانه زندگ
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دو هفته بعد، جشن  يبرا میشد که قرار گذاشت نیا

که  مینداشت یلیچون نه من نه گرشا فام میگرفت ینم

  .تو مراسممون باشن میبخوا

  .میهمشون متنفر بود از

 :حرف گرشا به خودم اومدم با

 

باهم  گهیداداش! قراره دو هفته د گهیدو هفته د-

  .میازدواج کن

  !دیدعوت همتونم
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از جا بلند شد و رفت طرف گرشا، گرشا هم پاشد  کارن

  .مردونه بغل کردن گرویو هم د

دوستش  نیبودم به همسرم و بهتر رهیبا لبخند خ من

  .دوست خودمم بود نیکه حاال بهتر

 

 !شکرت ایخدا
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 ..::(* ســــایگ *)::..

 

 

خودمو  نشیآ ياسانسور و تو ياسترس رفتم تو با

  .برانداز کردم

  !يفرار يبا چشما دهیو رنگ پر دهیترس يدختر



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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  سا؟یمن بود؟ گ نه؟یآ يدختر تو نیبود ا یک

 

بدون  افهیبودم و ق دهیپوش یسر تا پا مشک يلباسا

که  ییایرستانیدختر دب هیشب قایشده بود دق شمیآرا

  !سر قرار رنیباره م نیاول

 

بزرگ و پر از  يفضا دنیاسانسور باز شد و من با د در

  .ازدحام رو به روم ترس برم داشت
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 يو مبلمان ادار ییطال يکایسالن بزرگ بود با سرام هی

  !ستالیکر يو لوسترا یمشک

  .کلمه، با ابهت و با شکوه هی

مرد کت  هینقشه بود،  هیشد  یکه رد م یهر کس دست

گرفته بود  یخط کش ت هیهم اون گوشه  يشلوار

  !دستش

 

بود!  یخط کش ت هی میسالگ ستیتولد ب کیک ادمی

برام گرفته  ینفر دعوت ستیکه گرشا با صد و ب يتولد

  !بود
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آرزو داشتم خودم  دیکه شا ییجا جا نیا خالصه

  .صاحبش باشم

که از  يکه گرشا بهم قول داده بود با سپرده ا ییجا

  .جمع کرده برام راه بندازه یبچگ

 

 :و گفتم یمنش زیسمت م رفتم

 

  !خوامیعذر م-
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. وترشیکامپ ينکرد و همچنان مشغول بود تو نگاهم

 :دوباره گفتم

 

 خانم؟ دیببخش-

 

  .مگس مزاحم نگاهم کرد هیکرد و مثل  اخم

 سایگ یبکش دیکردم اما حقم بود. حاال حاالها با بغض

  .خانم

 :گفت دختره
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 د؟ییبفرما-

 

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 

  .مصاحبه اومدم ي... برايبرا-

 

 :بلند گفت مهین يباشه با صدا دهیانگار جن د دختره

 

  !مصاحبه؟ هه-
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 :گفتم مظلومانه

 

... استاد دانشگاهم بهم گفت یعنی... گانیاستاد شا-

  ....م يجا برا نیا امیب

 

  .دفترم ایب ستگان؟یخانم شا-

 

  .بود. اسطوره دوران دانشگاهم گانیاستاد شا يصدا

نداشت  یو با عشق نگاهش کردم. اگه مشکل برگشتم

 !کردم یهمه بغلش م يجلو
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 آغوش تو دیدر تبع

 169_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 :زد و غت يلبخند

 

  .دنبالم ایب-
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 یکه با حسادت و تعجب نگاهم م یکردم به منش نگاه

 هیشرکت مطرح و به نام  نیکرد. انتظار نداشت واقعا ا

  .استخدام کنه دیکارمند جد

بعد اگر خواستن  امیمن اول به عنوان کار آموز م البته

  .یکار دائم يقبولم کنن برا

  .متهیبه هر حال همونشم غن اما

 

از  يشتریبود اما نور ب رونیب يهم مثل فضا دفترش

 يا شهیکال ش واراشیاز د یکیگرفت چون  یسالن م

  .بود
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 :و گفت زشیپشت م نشست

 

خجول بودن و مودب بودنتو تو  نیبچه. ا نیبش-

  !يکرد یاستفاده م دیدانشگاه با

 

اون  گهیکه د نیا يادآوریاول باز شد و بعد با  شمین

  .وجود نداره کال بستمش طونیش يسایگ

 یخودم! ول يبودم برا يپاره ا شیدانشگاه آت يتو من

 یبهم نم يزیچ یچون معدل الف کالس بودم کس

  .گفت
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 :و منتطر شدم حرف بزنه گفت نششتم

 

  !دمتیجا د نیتعجب کردم که ا کمی-

که تازه  نیا رنهیحاال مشغول به کار شده بلش دیبا تو

  .یکن يمن کار آموز يبرا يایو ب يدنبال کار بگرد

 

 :چهرم درهم شد و کوتاه گفتم دوباره
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@VIP_ROMAN 

صفر  هینشد که بشه استاد! آدم احمق از همون ثان-

 .احمقه

 

 :و گفتم دمیکش ینگام کرد که آه متفکر

 

  کنم؟ کاریجا چ نیمن قراره ا-

 

 :تکون داد و گفت يسر
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 ستگانیبه من که همون شا يثابت نکرد یتا وقت-

جا  نی. اشهیبهت سپرده نم يکار چیجا ه نیا یسابق

 ؟یمتوجه میکه ما پرسنل اضافه کن ستین ییجا

 يحرفه ا یهمه جا افتاده ان و حساب له،یکارمندا تکم

  .و خبره

 

 : شدم و گفتم سرخ

 

  ت کنم؟خودمو بهتون ثاب دیبا يپس چطور-
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@VIP_ROMAN 

 :و گفت دیبه چونش کش یدست متفکر

 

که تا  یتمام نکات تینقشه حساب شده بارعا هیبکش! -

بده. مشخصاتش رو همه رو  لمیتحو یگرفت ادیاالن 

  .سمینو یاالن برات م

 

که که  دمید یم یساعت بعد خودمو وسط منجالب چند

  .بزرگ و محاسبات يو خط کشا h يپر بود از مدادا

  !شد یلبم پاك نم يهم لبخند رو هیثان کی

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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 هیمن و  اریدفترشو گذاشته بود در اخت گانیشا

ملو با ولوم کم و آروم تو بک گراند در حال  کیموز

 .پخش بود

و  يمعمار يکه برا یستگانیشا سایمن بودم! گ نیا

  .اومده بود ایبخ دن فیظر يو کارا ینقشه کش

 

  .اتاق حس کردم يرو تو یباز شد و حضور کس در

 هیبود و مثل دو دفعه قبل اومده بود  گانیشا احتماال

 .برگه مرگه ببره يشر
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سرمو گرفتم  ینگاه ینیکه گذشت با حس سنگ کمی

  .باال

  ...بود اما گانیشا آره

 !نبود تنها

 

 يکه داشت به زود يبودم، پسر وونشیکه د يپسر

 يعاشق چشما يروز هیکه.  يشد، پسر یمتاهل م

. اون تگرشیشده بودم و بعد اخالق خاص و حما شیآب

  .جا بود نیپسر االن ا
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 !کارن

 يو با چشما رهیبود و خ ستادهیا گانیکنار استاد شا 

 .کرد یرگ زده نگام م
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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برگه  هیو  زشیتوجه به ما رفت پشت م یب گانیشا

 :بزرگ درآورد و گفت

 

. تو کارتو میکارن، زود باش! بجنب پسر وقت ندار ایب-

  .ستگانیانجام بده شا

 

به  ياومدم سالم بدم کارن نگاه از من گرفت، سر تا

  .گانیشا شیتاسف تکون داد و رفت پ
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برام سر تکون  يجور نیکرده بودم که ا کارشیچ مگه

  داد؟

  کرده بودم؟ یچه اشتباه مگه

 .شدن من متاسف شدن نداشت مستقل

 

  .کرد ریبغض تو گلوم گ باز

 :و گفت گانیشا شیرفت پ کارن

 

 ریام یقبال تو انخاب کارمندات وسواس داشت-

  .نیحس
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  ستم؟یگفت من خوب ن یم یعنی د،یچک اشکم

  بهم. نگفته بود از نوابق رشتمم؟ يروز هیخودش  مگه

  نکرده بود؟ قمیتشو مگه

 

خودش استعدادم رو  ییمگه تو دوران راهنما اصال

 فیح يکشف نکرده بود و نگفته بود اگه نرم معمار

  شم؟یم

 

  مرگش بود االن؟ چه
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  بهم؟ نداختیم کهیت چرا

 :به من انداخت و گفت ینگاه مین گانیشا

 

 !نینب يجور نیدخترو ا نیا-

 اریدست شهیم قایدق ادیاگه بتونه خودشو ثابت کنه م 

  !من

 

 : زد و گفت يصدا دار پوزخند

 

  !همش چرت و پرته نایسر بحثمون. ا میبرگرد ایب-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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پامو هم تو شرکتت  گهیمن د میرو که ببر مزائده

رنگ و  يارایکه چشمم تو چشم خودتو دست ذارمینم

  .وفتهیوارنگت ب

 

  !يوا

  کارن بود؟ بیرق استاد

 :زد و گفت يخنده صدادار گانیشا

 

هم خوشحال  یلیتنده کارن! من خ یلیخ شتیآت-

 !یتو دفترم ستمین
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 !اشکال داره ن،یپالنو بب نیا ایب 

 

  .پاك کردم اشکمو

که اومده  نیکارن چه مرگش بود، از ا دمیفهم حاال

مشغول کار شده  بشیبودم تو مقر دشمن و تو دفتر رق

  .شده بود یبودم عصبان

 

  !بهتر

  !خداروشکر واقعا
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برم که شبانه روز اسم کارن  ییقرار بود من جا اگه

  .شدم یم وونهید وفتهیباشه و چشمم تو چشمش ب

 

به  دیفکر کردم که با نیگرفتم دستم و به ا مدادو

  .خونمو از کارن جدا کنم يزود

  ؟يچجور

  !دونم ینم

بذارن من  نیممکنه کارن و گرشا و مامان نسر محال

  .داشته باشم يخونه مجرد
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شد خرج  یدادم، روم نم ینم شنهادیخودمم پ اصال

  .اضافه بندازم رو دوش داداشم

 

  !بود زیچ هیراهش  تنها

  !یدردناك و لعنت زیچ هی

  .مخالف آرزوها و هدفام بود ریکه مس يزیچ

 

 سا؟ی!؟ گستگانیشا-
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زنه. سرمو گرفتم  یشدم استاد داره صدام م متوجه

 :باال و گفتم

 

 جان؟-
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 یسر بلند کرد و با با چنان اخم هویپشت سرش  کارن

  .دمیلحظه ترس هیبه من نگاه کرد که 

 :با لبخند گفت استاد

 

  !نجایا ایجانت سالمت! ب-

 

لرزون رفتم به  رشونینگاه خ ریجا بلند شدم و ز از

که داشتن روش نقشه  يدار بیبزرگ و ش زیسمت م

  .کردن یم یرو برس
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به  رهیتوجه به نگاه ترسناك کارن خ یو ب دمیرس

 :استاد گفتم

 

  شده؟ یچ-

 

 :اشاره کرد به نقشه و گفت استاد

 

 ه؟یبگو اشکالش چ-

 

  ه؟یبه چ یتا بفهمم چ دیطول کش قهیدق چند
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 هیکه  ينقشه حرفه ا هی راداتیخواستن ا یم ازم

  رم؟یبودو بگ دهینقشه کش ماهر کش

  .از من داشتن یانتظارات چه

 

 :تته پته گفتم با

 

  ...استاد من... من-

 

 :پوزخند زد و گفت کارن
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! کارش رد خور نیحس ریام یگرفت يماهر اریچه دست-

  !نداره

 

  !کرد خوردم

که ازش ساخته بودم رو  یبُت یسادگ نیهم به

  .شکست

  !سامیچشمام اما من گ يجمع شد تو اشک

  !ستگانیشا سایگ

  !آقا کارن يریگیکارتو م نیا جواب
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  .شدم خودم یم دینقشه. با يخم شدم رو تیبا جد 

با  ا،یکار زهیخطا و محاسبات و ر يایشدم تو دن غرق

اتد تک تک محاسباتشو دوباره خودم انجام دادم و 

 میداشت کردم و دست آخر بعد از ن ادیاندازه هاشو 

ساعت که تک تکشون زوم کرده بودن روم لبخند زدم 

  .ستادمیو صاف ا

 

 

 :کرم تا صدام صاف شه و گفتم يسرفه ا تک
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با  ي. قسمت ورودهینقشه تو پالن شمال نیا رادیا-

 يخونه! اندازه ها یاستاندارد نم ياندازه ها

  ...استاندارد

 

دادم باال و شروع  نامویاعتماد به نفس کامل است با

  .دادن حیکردم به توض

 يآور ادی یکی یکیتک نکاتو گفتم و اندازه ها رو  تک

  .کردم
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 يسر هینقشه چاپ شده  يمداد رو هیآخر با  دست

  .شتماصالحات انجام دادم و تموم اندازه هارو نو

تموم شد نگاهمو با اعتماد به نفس دوختم به  یوقت

 .کردیاستاد که با لبخند نگاهم م يچشما

 

نگاهم کرد و دستاشو  کمیبود،  نیپر از تحس نگاهش

 :بهم و گفت دیکوب

 

! شناختمیکه م یهست ياحسنت! هنوزم همون دختر-

  .ریدخترو دست کم نگ نیکارن! گفتم ا يدید
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نگاه  يکارن، تو يبار نگاه کردم تو چشما نیاول يبرا

  !کرد ینگاهم م یبوو، با دقت و شگفت نیاونم تحس

 

 يشایگ هیذهنش رو  يمعمار تو يسایجاس گ انگار

 يسایگرفته بود و حاال برگشتن گ يانگل اجتماع فرار

  .قبول کنه تونستتیمعمارو نم

 

 :گفت يدفعه ا هی استاد
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  .ستگانیخانم شا گمیم کی!  تبریتو استخدام-
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 آغوش تو دیدر تبع

  172_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 :باال و گفتم دمیتوحه به نگاه کارن و استاد پر یب

 

  ...! هورا هورا هورسسسسسسسی-

 

سر  ستادمیقهقهه استاد به خودم اومدم و صاف ا با

  .جام

دادم اصال به کارن نگاه  یم هیشده بودم، ترج سرخ

جا داشت تنمو سوراخ  نینکنم چشماش از هک

  .کردیم

 :گفت استاد
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 هیا هیروح ؟يکرده بود مشیکجا قا ستگانویشا نیا-

  .نهیخوام هم یکه من سر کار م

 

 :زدم و گفتم لبخند

 

 یهست ول ستگانیشا نی. اشنیاستاد آدما بزرگ م-

  !خستست

 

 :نگاهم کرد و گفت متفکر
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  چرا خسته؟-

 

 :توجه به نگاه کارن گفتم یب

 

بزرگ  اتشونیاستاد با تجرب شنیآدما با سن بزرگ نم-

 يبد اتیتجرب ستادمیکه جلوتون ا ی. منشنیم

منو ده سال بزرگ کرده. وبه  اتیداشتم، اون تجرب

ساله ام  يو خورده ا ستیدختر ملوس شاد ب هیظاهر 

  .کنه یم یساله داره زندگ 40ن ز هیاما تو باطنم 
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 :شد و گفت نهیدست به س استاد

 

. یشود گاه یم ریپ يحرفت درسته. جوان به حادثه ا-

  .میکن یحاال بعدا دربارش صحبت م

 

 ينگاه به کارن انداخت که بهم بفهمونه عالقه ا مین هی

  .بگم امیکارن از بدبخت ينداره جلو

  پوزخند بزنم و بگم تمیخوا یم
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 يایپسر تو قلب بدبخت نیا ؟يکار يهه...استاد کجا-

  .منه

 !اصال امهیاز بدبخت یکی خودش

 

 :گذاشت پشت کمرم و گفت دست

 

کجاست.  اطیو بپرس خانم پور خ نییاالن برو طبقه پا-

استخدامت رو کامل  يهر جا ادرس دادن برو و کارا

  .کن
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. انقدر شیقهوه ا يشدم تو چما رهیتکون دادم و خ سر

نگاهش کردم و  یقدردان ایدن هیممنونش بودم که با 

 :گفتم

 

ممنون استاد. جبران  یلیخ یلیخ یلیخ یلیخ یلیخ-

  .کنم براتون یم

 

 :گفت یلمس کرد و به شوخ شونمو

 

  !ادیبزرگونه اصال بهت نم يحرفا نیبرو بچه! ا-
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  .جا باش نیصبح ا شیسر ساعت ش فردا

 

  درهم شد و گفتم چهرم

 

 استااااااااااااااااااااااد!پادگانه مگه؟-

 

 :نگاهم کرد و گفت يجد

 

  .يکه اخالق منو فراموش کرد نیمثل ا-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 زشیبار بعد از مدتها آنال نیاول يکردم بهش و برا نگاه

  .کردم

 یمشک يو چشما یمشک يسن کارن بود، موها هم

رنگ  يسدر يرو فرم که امروز با لباسا کلیداشت و ه

  .کاملش کرده بود یحساب

  .بود لشیاستا مهیهم ضم اهیکروات س هی

 

 هیوقت به عنوان  چیبود اما من ه یمرد جذاب درکل

کوه علم و  هیمن  يمرد جذاب بهش نگاه نکردم. برا

  .تجربه بود



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .از نظر من استاد بود واقعا

 

 ي. تک سرفه ادیهم طول نکش هیثان هی زمیانال کل

 :کردم و گفتم

 

  .دیسابق تلریفراموش کنم شما همون ه دینباباشه! -

 

  تلر؟یه-
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بود که تو دوران دانشگاه روتون  یاسم نی! اتلریبله! ه-

 !گذاشته بودن
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. 
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 ..::(* کـارن *)::..

 

  !ومدیخونم داشت به جوش م يوا يوا

  .نقشه هاش گند زده بود نیبا ا مامان

 نیکه عمال داشت با امسر حس سایشدم به گ رهیخ

  .زد یالس م

 

بود که دوران دانشگاه روتون  ی! اسمتلریبله ه-

  .گذاشته بودن
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  زده بود؟ یصدا زدن منو ک تلریاون وقت استاذت ه-

 

 :فکر کردن در آورد و گفت يلبخند زد و ادا سایگ

 

  ادینم ادمیدختره اول اسمش گ داشتاااااا! چرا -

 

  ابرو انداخت باال و گفت نیحس ریام

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

بچه ها  یدونست یکه اول اسمت ش داره م یخانم-

 یجا افتاده همه م تلر؟یه گنیهنوز که هنوزه به من م

 !دونن

 

 :باز شد و گفت ششین سایگ

 

 .ستگانیشا اسیگ راثیاست م نی! اولیا-

 

شرم با  یمن دختره ب يتحمل نداشتم، جلو گهید

  .زد یهمکارم الس م
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 :کردم و گفتم يسرفه ا تک

 

انتخاب  ارتویدست ن؟یحس ریام یبس کن يخوایم-

  سر کارمون؟ میحاال برگرو شهیم يکرد

 

  !افتاد منم هستم ادشیخانم تازه  سایکه گفتم گ نویا

 :شد و گفت سرخ

 

 نیکه صبح گفت ياون نقشه ا فیتکلاممممم استاد -

  شه؟یم یبکشم چ
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 متفکر بهش نگاه کرد و گفت نیحس ریام

 

  نم؟یکو بب-

 

 :برداشتم و گفتم لمویطاق شد وسا طاقتم

 

  .الس زدنتون که تموم شد بهم اطالع بده-
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پشت سر  يتوجه به صدا زدنا یعجله از دفترش ب با

  .رونیهمش زدم ب

 یزد مشک یحرف م يجور نیاگه ا یهر احمق با

  .نداشتم منتها اون دختر عشق اول. و آخرم بود

 

 یو زنگ زدم به مامان کارد م نیماش يتو نشستم

  .ومدیخونم در نم يزد

 

  الو کارن؟-
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 :گفتم هویگذاشتم نه برداشتم  نه

 

 .مامان ينقشت گند زد نیا با

 

 خبر از همه جا گقت یب مامان

 

  ؟یگیجانم؟ کدوم نقشه رو م-

 

 :کردم داد نکشم. تند گفتم یسع یشدن ول یعصب-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

شده  گانی! اومده تو شرکت شاسایمامان! گ سایگ-

استاد  گانی. شانیحس ریام یشخص اریدست

  .زدن یمن الس م يدانشگاهش بوده. داشتن جلو

کنم مامان، همه  کاریدنم چ یبه بعد م نیاز ا خودم

االن داره از دستم  سایسپردم دست شما گ زویچ

  .رهیم

 

 :چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت مامان
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 يفکر هیخونه با هم  اینکن کارن. ب يکار احمقانه ا-

 .میکن یم

 

 :به فرمون و گفتم دمیگوب سرمو

 

 ساینه مامان. به حرف شما گوش دادم که االن گ گهید-

 هی بمیتو شرکت خودم تو شرکت رق استیر يبه جا

  !تموم شد گم،یسادست. امروز بهش م اریدست

 

 :و تحکم دستور داد تیبارربا جد نیاول يبرا مامان
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 االن نیخونه! هم ایخونه کارن! ب ایپاشو ب-
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 آغوش تو دیدر تبع
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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فکر  نیشدم و روندم سمت خونه. تو راه بهذا میتسل

 نیحس ریاگه ام رن،یرو ازم بگ سایکردم که اگر گ

  اد؟یسرم م ییمن باشه چه بال يسایچشمش دنبال گ

  .نداشت دهیفا نایا

 :که فورا جواب انیزدم به دا زنگ

 

  جانم کارن؟-

 

  گرشا خوبه؟ ؟یسالم زن داداش خوب-
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حال ما زنگ  دنی. مطمئنم به خاطر پرسمیما خوب-

  ساست؟یبزنم، بحث سر گ. بذار حدس ينزد

 

امرگزو براش  ازیتا پ ریو س دمیکش يکالفه ا پوف

  .کردم فیتعر

 :با خنده بعد از تمومدشدن حرفام گفت انیدا

 

 یفکر م ؟یکن یحسادت م گانیشا نیحس ریبه ام-

که  یدرصورت بتیبره سراغ رق دیبا سایچرا گ یکن
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مقام باال داشته  هیتونست  یشرکت خودت م يتو

  باشه؟

 

سر کار مکمل هم  میتونست یو من م سای! گقایدق-

 ادیکه چم و خم رشتش رو بهش  یکس م،یباش گهید

 ادهیپ بمیمنو واسه رق يشگردا خوادیداده منم حاال م

  .کنه

 

 :بعد از چند لحظه مکث گفت انیدا
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زن  هیخواد  ی. کارن مییسایتو گ میتصور کن ایخب ب-

خودتو  يمستقله. تو چطور یلیکه شاغله و خ رهیبگ

که مستقل باشه و  يسر کار ير ینم ایآ ؟یکن یثابت م

  .وابسته نباشه یکیآدم نزد چیبه ه

 

 : کردم که باز ادامه داد دشییتا

 

 نیحس ریآدم مهم مثل ام هیبا  یکن ینم یسع-

و  یو کوپال حرف بزن الیبا اون کبکبه دبدبه و  گانیشا
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خواهان  یارزش و ب یب نیهمچ يکارن نشون بد يجلو

  ؟یستین

 

 :گفت، گفتم یدرست م متاسفانه

 

 .کردم یکارو م نیهم چرا

 

 :گفت انیدا
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که با همه  یهست يدختر یبه خودت بگ شهیحاال م-

  زنه و دنبال حلب توجهه؟ یالس م

 

چشمم رفته باشن کنار  يکه پرده ها از جلو انگار

 :گفتم

 

داره خودشو به همه  یهستم که سع ينه من دختر-

بودن  يداره از غالب دختر فرار یسع سایثابت کنه. گ

  .بشه يو تو اجتماع آدم ارزشمند رونیب ادیب
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 :گفت انیدا

 

 نیبود که مامان نسر ییهمون حرفا قایدق نی! انیآفر-

  .خواست بهت بفهمونه یم

 

 :گفتم رتیح با

 

  ن؟یشما با هم هماهنگ کرده بود-

 

** 
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 ..::(* ســایگ *)::..

 

شرکت اومدم خونه و خسته و کوفته راه اتاقمو در  از

 .گرفتم شیپ

  .بود يبد یروز خوب ول امروز

اخم و تخم کنه و  یحاال کارن قراره کل دونستمیم

بودنمو تو سرم بکوبه  يفرار شهیبندازه و مثل هم کهیت

امروز بسم  ي. حداقل براگهینداشتم د تیاما من ظرف

 .بود
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 آغوش تو دیدر تبع

  175_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

رو  یکس النی يخونه نبود حداقل تو يکس تو چیه

  .دمید ینم
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 هیتا خواستم در اتاقمو باز کنم  یپله ها رفتم باال ول از

به  دمیاز پشت بازومو گرفت و محکم کوب یدست

  .وارید

 

 دیچیبا ترس بستم اما کم کم عطر تلخ کارن پ چشمامو

  .مینیب يتو

شدم به چشماش که  رهیکم کم باز کردم و خ چشمامو

  .بود ستادهیازم ا یکم یلیفاصله خ يتو
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 یم وونمیخورد به گونم و داشت د یگرمش م ينفسا

  .کرد

 :زدم لب

 

  کارن؟ یکن یم کاریچ-

 

و لمس  رونیفرم رو که از مقنعه اومده بود ب يمو تار

نگفت. فقط از  یچیدور انگشتش و ه دیچیکرد و پ

  .چشم راست به چشم چپم نگاه کرد
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دستش کنار  يو گرما کردیم وونمیداشت د عطرش

گونه و لبام کم کم داشت  ينفساش رو يصورتم و گرما

  .کرد یحالمو دگرگون م

 :لرزون دوباره گفتم يصدا با

 

  .یبرو عقب کارن. برو لعنت-

 

و  نییدفعه مژه هاش اومد پا هیکرد به چشمام و  نگاه

  .کنه یداره به لبام نگاه م دمیفهم

  شده بود؟ وونهید
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 :لب زد آروم

 

 نیا يکرده بود نیتمر یتو؟ با ک يالس زدنم بلد بود-

  ؟يقدر حرفه ا

 

 :گونم و گفتم يرو دیچک اشکم

 

  کدوم الس زدن؟ ؟یگیچرا مزخرف م-
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گونم تا چونه لرزونم و  ياز رو دیاشارشو کش انگشت

 :گفت

 

  ؟یکار کن يبر يخوا یم ي! نگفته بودنیحس ریبا ام-

 یم دیاون جا؟ با يومدیمن خار داشت که ن شرکت

  بود؟ یهدفت چ بم؟یرق شیحتما پ یرفت

 يورتم؟ خودتو حراج زد هیمن به  یمثال ثابت کن که

  ؟یثابت کن ویکه چ

 

  !اورد یداشت شورشو در م گهید
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 حراج زدن.؟ کدوم

 :گفتم معترض

 

کارن! برو کنار  یگیبه من م يدار یحواست باشه چ-

  .خسته ام

 

انگشت اشارش لبامو لمس کرد، انقدر لطف و اروم  با

  .که چشمام بسته شد

 :زد لب
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چرا رژ لبت کم رنگ  ؟يکه خسته ا يکرد کاریچ-

سرخ و پر رنگ  یلیکه من برم که خ نیشده؟ قبل از ا

  .بود

 

 :گونم و گفتم يرو دیچک اشکم

 

  ؟یلعنت یزن یبه من م ویتهمت چ يدار-

  ه؟یحرفا چ نیاز ا هدفت
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مقنعم و  ریجلو تر و دستشو آروم فرو کرد ز اومد

 :گردنمو لمس کرد و گفت

 

که استخدامت کرد؟  گانیبه شا يداده بود یچ گمیم-

 یلیخ گانیهمونو به منم بده! شرکت من از شا

  .باال تره تشیفیک

 

 :زدم لب

 

  ...کارن یپست یلیخ-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

شدن صورتش به صورتم  کیبسته بود اما نزد چشمام

  .رو حس کردم

  ...بسته بود اما چشمام

  .لبام لمس کردم يلباشو رو یسیو خ یگرم

 

  !دیبوس یداشت منو م کارن

  !منو

 قیخوش فرمش و عم يلبا نیگرفته بود ب نموییپا لب

  .دیبوس یآروم م یول
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 آغوش تو دیدر تبع

 176_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

  .لباش غرق بودم يایرو تو
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لبام و  نیگرفتم ب شوییحرکت دادم و لب باال لبامو

  !دمشیبوس قیعم

موهاش  نیدور گردنش و فرو کردم ب دمیچیپ دستامو

  ...اما

 یکه باز کردم کارن نبود که داشتم م چشمامو

  !دمیبوس

  !بود دیرش خیش

 

باز  یتاکس يدفعه چشمامو تو هیو  دمیکش غیج

  .کردم
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 :ترمز و گفت يزد رو یتاکس راننده

 

  شد خانم؟ یچ-

 

گونم، با  يرو ختیر یزدم و اشکام م ینفس م نفس

 :همون حال گفتم

 

  .دینبود. ببخش يزیچ-
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به صورتم انداخت و دوباره  نهیاز آ یچپ چپ نگاه

  .روشن کرد نویماش

 !و بدبخت بودم چارهیب چقدر

خواب  يچشمامو باز نکرده بودم، کاش داشتم تو کاش

  .دمیبوس یهنوزم کارنو م

 

  ؟يکارمو به کجا رسوند نیبب ایخدا

 يلبا يایخواب رو يشدم که تو چارهیچقدر ب نییب

  .نمیب یعشقمو م

  .ندارم شیتو خوابم آسا یحت نیبب
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که بالخره  نیو استرس ا دیرش خیترس ش نیبب خدا

تو خوابم  یحت رهیگیازم م زمویسراغم و همه چ ادیم

  .کنه یرهام نم

 در حقت کردم؟ یچه گناه مگه

  .کردم کارتیمن چ مگه

 

  .میدیخانم رس-

 

  .نییدادم و اومدم پا پولشو
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 یواقعا دلم نم گهیخونه رو در آوردم، حاال د يدایکل

  .خونه بمونم نیا يخواست تو

 

و  فمیک يپرت کردم تو دارویکل یحرکت آن هی يتو

  .شدیکه داشت دور م يا یسمت تاکس دمیدو

 :زدم داد

 

  !آقا نگه دار! نگه دار-
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ترمز با دو خودمو رسوندم  يسمند زرد زد رو راننده

 :و گفتم نیماش يبهش و نشستم تو

 

  ****؟ نیبر شهیم-

 

 :و گفت دیکش یپوف

 

  دردسر نشه برام؟-

 

  .دادم و نشستم نانیاطم بهش
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که منو  یرفتم خونه گرشا، خونه داداش یم داتشم

که  یو گفت برم همون جهنم رونینخواست! انداختم ب

 .بودم

 

  .خونشون يبه جلو دمیرس یچشم بهم زدن به

  .درو باز کرد یحرف چیه یزدم ب در

بود اون وسط و داشت  سادهیداداشمو. وا دمیدور د از

 نیکرد. احتماال براش سوال بود ل یمبهوت نگاهم م

  .خوامیم یموقع شب تو خونش چ

 :جلوش و گفتم سادمیسمتش، وا دمیدو هیگر با
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 رم،یتوروخدا پسم نزن گرشا! بذار بغلت کنم، بعدش م-

 .رمیبخدا م

 

 تیبه موهاش زد و من به نشونه رضا یچنگ کالفه

  .کارشو نیبرداشت کردم ا

  .خودمو پرت کردم تو بغلش و از ته دل زار زدم یآن به

 

حس کردم که اومد باال و نشست پشت کمرم  دستاشو

  !محکم منو به خودش فشرد هیو بعد از چند ثان
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  .خواستم یاز خدا نم یچیه گهید حاال

  !بغلم کرده بود داداشم

 !سال گرشا بغلم کرده بود کیاز  بعد
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. 

 

 

 

 

 آغوش تو دیدر تبع

 177_پارت#

 

 ඨبخون نجایپارت اول رو ا 
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 ..::(* گــرشــا *)::..

 

 : گفتم يباز کردم و خشک و جد سایاز دور گ دستامو

 

  .تو ایب-

 

بود واسه  يرو ادهیبغلم ز نیزود بود براش ، ا هنوز

  .کرد سایکه گ يکار
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 يتو ادیپاك کرد و پشت سرم راه افتاد که ب اشکاشو

  .خونه

  .و اومد سمتمون دشیاز دور د انیدا

 :بغلش کرد و گفت مانهیو صم دیرس بهمون

 

  شده؟ یچ ؟یدلم خوب زیسالم عز-

 

 :بازم پاك کرد و گفت اشکاشو
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نشده اشک  يزیجان؟ چ انیدا یتو خوب یمرس-

 .شوقه

 

رو ازش گرفت و  سایمانتو و شال گ انیو دا مینشست

  :دیپرس

 

  ؟يشام خورد-

 

  .کارنه دمیزنگ زد. نگاه کردم د میموقع گوش همون

 :جواب دادم و گفتم ویگوش
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  جانم داداش؟-

 

 :گفت ادیبه فر کیآشفته و نزد يصدا هیدفعه با  هی

 

خونه گرشا. من تو  ومدهیهنوز ن سایخونه! گ ومدهین-

  ...تار مو از سرش هیبخدا اگه  نمیحس ریراه شرکت ام

 

 تیجا نیا سایگ-گفت رهیتند م یلیداره خ دسدم

  .خونه منه سایکارن. نگران نشو گ
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تق تق  ياومد و صدا نیترمز ماش يدفعه صدا هی

  .یگوش

 :گفتم بلند

 

  .جواب بده یکارن؟ الو؟ لعنت ؟یکارن؟ خوب-

 

نگام کرد و از ما بلند شد اومد  دهیبا رنگ پر سایگ

  دیمن و پرس شیپ
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  شده؟ کارن چشه؟ یچ-

 

 :برداشت و گفت ویدفعه کارن گوش هی

 

خواهرتم مثل خودت هاره گرشا! لعنت به جفتتون -

 نیکردنش ا رید اعتی میخب؟ لعنت به من کخ با ن

 .شمیو زنده م رمیم یم يجور

 

 :کردم و گفتم سایبه گ یاخم
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  شد؟ یچ ؟یخوب-

 

 :گفت یعصب

 

بگو  سایگردم خونه، به گ یم . من خوبم. بریچیه-

  .خونه ادیحا خونش حالله! بگو بهتره اصال ن نیاومد ا

 

 : کرد که گفتم یقطع م داشت
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 نیحس ریخونه من شرکت ام ایصبر کن کارن. برون ب-

  .تره کیجا نزد نیبه ا

 

  .کرد یکرد و زود خداحافظ قبول

 :و گفتم سایسمت گ برگشتم

 

  ؟یباش ریپذ تیمسئول يریبگ ادی يخوایم گهید یک-

به  ستهیچند نفر دم هستن که وا یبفهم دیبا یک گهید

  شن؟یتوان و نگرانت م
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خبر به کارن  هی دیتو نبا سا؟یگ یقدر احمق نیا چرا

 یبگ نیبه مامان نسر دیخونه من؟ نبا يکه اومد يبد

  حداقل؟

  اصال؟ يعقل دار ؟يدار شعور

 

 :اومد جلوم و گفت انیدا

 

 نشده که؟ يزیآروم باش! چ زمی!عزششششششیه-
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 آغوش تو دیدر تبع

 178_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

داره وقت  ینشده؟ کارن خودش کار و زندگ يزیچ-

  .دنبال تو و لَـ لِه  تو باشه وفتهینداره ب
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  .نیینگفت و شرمنده سرشو انداخت پا یچیه

 :عوض کردن جَو گفت يبرا انیدا

 

جشن ازدواج  هیکه فردا ما  یدون یجان م سایگ-

  م؟یریگیکوچولو م

 

 :کرد و گفت نییسرشو باال پا سایگ

 

 نیبودم. خوش بخت بش دهیشن نیآره از مامان نسر-

  .زمیعز
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بگه خبر ازدواج  انیچقدر سخته به دا دمید یم

  .دهیاز برادرش شن ریغ یبرادرشو از کس

 :گفت انیدا

 

  !یدوست دارم تو ساقدوشم باش-

 

 :از گلش شکفت و گفت گل

 

  جشنتون باشم؟ يتونم تو یمنم م یگیم یعنیمن؟ -
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 :نوازش کرد و گفت بازوشو

 

حتما  دیبا ،یی. تو خواهر گرشایتون یالبته که م-

 ،یدر ضمن تو ساقدوش منم هست ،یباش ششیپ

  .شمیپ يایب شگاهیآرا يتو خوامیم

 

که برم دنبال  ياون لحظه، لحظه ا يقنج رفت برا دلم

بپوشه و  یپف دیو اون لباس سف شگاهیآرا يتو انیدا

  .منتظرم باشه
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  ام؟یب يدیاجازه م ینینگاه بهم کرد که  هی سایگ

  بود؟ وونهید

کرده بود؟ که مذارم تو مراسم  يبه من چه فکر راجع

  تنها داداشش باشه؟ یعروس

  ساحته بود؟ والیمن تو ذهنش ه از

 

 :تو حدقه تابوندم و گفتم چشمامو

 

 ییکل شبو نگران باشم که کجا دیبا يایچون اگه ن ایب-

 .یکن یم کاریو چ
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 :از گلش شکفت و گفت گل

 

 د؟یریگی! کجا میانیداداش، ممنون دا یمرس-

 شهیگرشا؟ م يکرد یخودت طراح ونشویدکوراس

  نم؟یبب

 

  .جوابشو بدم که زنگ در زده شد اومدم

 : جا بلند شدم و گفتم از
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 کنم یمن باز م-

 

. همون جا یدرهم و اخالق برزخ يبود، با اخما کارن

 : دم در بهش گفتم

 

سرش داد کشبدم تو  یمن به اندازه کاف ؟یسالم. خوب-

  .هیکنه خبر ی! فکر مایکارس نکن

 

 :کرد صداش بلند نشه گفت یسع یعصب
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! اون دختر که اون تو هیگرشا! خبر هیخبر د آخه-

حالمو  یکن یدرك م ؟یفهم یمنه م زینشسته همه چ

کرده چه  ریو د دهیجواب نم شویگوش دمید یوقت

 شدم؟ یحال

 

 :دهنش و گفتم يگداشتم جلو دستامو

 

  ؟یتو همه چ یگند بزن يخوای! مششششیه-

کارن، خواهر من تا آدم نشه  یصبر داشته باش دیبا

 !دمشیکس نم چیدست ه
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 یتونیتو، نم ایب یخودتو کنترل کن یتون یحاال اگه م 

 .کنم یرفتنت جور م يبهونه برا هیخودم 
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 آغوش تو دیدر تبع

 179_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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  و گفت دیکش قینفس عم هی

 

  .برو کنارباشه -

 

 سایشدم به گ رهیسر راهش رفتم کنار و برگشتم خ از

  .کرد یبه کاذن نگاه م یکه با نگران

 :و با خنده رفت تو و گفت لکسیر یلینامرد خ کارنم

 

  .انیدا یابج يبه به! سالم عروس خانم. چطور-
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 سایشده و ناراجت گ زیر يچشما يباهم جلو مانهیصم

  .دست دادن و نشستن

 

داد و  يعاد یلیرو خ سایجواب سالم آروم گ کارن

 : نشست و گفت

 

  .یسرت عروس ریشما خ یآبج-

رو  اریماسک خ دیاالن مگه نبا ؟یگرفت یمهمون

  چشمات پف داره؟ یصورتت باشه و غز بزن
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 : زد و گفت شخندین انیدا

 

 یداداش. من حت میستینه ما از اون عروساش ن-

گرشا خودش  هیلباس عروسم چه شکل دونمینم

  .سفارش داده

 

که براش انتخاب  يا یو پف دیلباس سف يادآوری با

نشون خودش نداده بودم  یکرده بودم اما با بدجنس

  .لبخند نشست رو لبام

  .بشه زیداشتم سورپرا دوست
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 :دیپرس انیدا

 

  .يریگیجشن م یاز حاج حانم شما چه خبر؟ تو ک-

 

 :گفت يعاد یلینکرد و خ ينامرد کارنم

 

 شیپنج ش هیداره خدمتت. ما هم تا  ژهیخوبه سالم و-

 ی. حاج خانم هنوز آمادگمیکن یکاراشو م گهیماه د

  .نداره
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  !بشر نیگفت ا یم يشاخدار يدروغا چه

ها بردارم پرت کنم  وهیاز م بیس هیخواستم  یم

 طرفش و بگم

 

 !نکن ملعون تیقدر خواهر منو اذ نیا-

 

قدر مظلوم و فلک زده شده بود که  نیا ساینگاه گ بخوا

  .نگو

کرد  یکرد نگاه م یحلقه م ارشویباور به کاذن که خ نا

  .بود هیو دم گر
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 :گفت دید تویکه وضع انیدا

 

 تو خرج پسر مونیلباس بخرم! انداخت دیبه به! پس با-

 

 :و گفت سایرو کرد به گ بعد

 

  تدارك شام؟ يکمک برا يای. مزمیعز-
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 انیاز خداخواسته از جا بلند شد و دنبال دا سایگ

  .رفت

از من  تشیخودش وضع دمیخواستم بتوپم بهش د یم

 !بدتره

 

 یم قیعم يدستش و نفسا يگرفته بود تو موهاشو

  .دیکش

 :کنارش نشستم و گفتم رفتم

 

  !داداش. غصه نخور شهیتموم م-
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 :غم گفت با

 

 .کشه تا تموم بشه یمنو م-
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 :نگفتم که باز گفت یچیه

 

کنم. حالت صورتشو  تشیاذ يجور نیبرام سخته ا-

  به من عالقه داره؟ یکن یفکر م ؟يدید

 

 یخواد و نم یکارنو م سایآره مطمئن بودم گ قتشیحق

  !یچ يدونستم برا
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خواست پس چرا با اون پسر فرار کرد و  یکارنو م اگه

  .دمیپرس یازش م دیبا د؟یعرب کش يخایکارش به ش

 

کنم. ادن  دوارشیخواستم به کارن بگم و ام ینم یول

شد  یسخت م یلیبراش ه یفعل تیتحمل وضع يطور

 هیشد  یهم دوستش داره باعث م سایکه بدونه گ نیا

 :گفتم نیبه خاطر هم زیجا وا بده و گند برنه به همه چ

 

مثل  یزمان هیکنه بهت. تو  یففط حسادت م ساینه گ-

 یول يزد یو همه حرفاتو اول به اون م يداداشش بود
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 نیو هم يریگیزن م ياالن بدون مشورت باهاش دار

  .باعث شده حسادت کنه

 

  .کرده بودم کیکلمه داداش انگار بهش شل دنیشن با

 :غم نگام کرد و گفت با

 

رم اون منو  یمن تو فکرم تا ناکجا باهاش م یوقت ینی-

  !نهیبیداداشش م هیشب
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 یکرد، چپ چپ نگااش کردم و عصب یو نولم قاط فاز

 :گفتم

 

 يریکه تو تو افکارت تا نا کجاها باهاش م نیا کهیمرت_

  .خواهر منه. حداقل چلو من چاك دهنتو ببند

 

 :حوصله نگام کرد و گفت یب
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ذهنتو بشور! نا کجا از نظر تو  ولم کن گرشا! برو-

فردا و شب  راتیقدر؟ تاث نیا یکجاست؟ چرا منحرف

  حرفاست؟ نیزفاف و ا

 

 ینثارش کردم. راست م ییتو شونش و برو بابا زدم

  .حساس شده بودم کمیمن  دیگفت شا

 :لرزون و گرفته گفت يبا صدا سایگ

 

  .شام دیایبچها ب-
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 :دستاش و گفت نیسرشو گرفت ب کارن

 

صدا رو  نیکرده. من ا هیتمام مدت تو آشپزخونه گر-

  ..شناسمیم

 

بود که انگار  يجور سایگ يگفت صدا یم راست

  .کرده هیساعت هاست گر

عاشقش بود که هر لحن و هر  يکارن اون قدر یعنی

  دونست؟ یحالتشو م
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 یم یاز دور هم حس م انویمن که ضربان قلب دا مثل

 کردم؟

 

  .جا بلند شدم و اونو هم بلند کردم از

سخت  یلیمن خ يبرا نیگرفته بود و ا یلیخ حالش

  .بود

 لهیش یب قیرف یشوخ و بذله گو بود وقت شهیهم کارن

  !شد یحالم گرفته م دمید یم يطور نیو خُلمو ا لهیپ
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 یزبانیدرحال م انیدا دنیآشپزخونه و با د يتو میرفت

توجه  یبهش زدم و ب يرفت. لبخند ادمی زیهمه چ

سرشو  يحضور اون دوتا از پشت بغلش کردم رو

 :و در گوشش آروم گفتم دمیبوس

 

  .من يکدبانو-

 

 :قاشفشو انداخت تو بشقاب و معترض گفت کارن

 

  !گرشا میکن یشام کوفت م میاه! دار-
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  .کرد ینگاهمون م نیبا لبخند غمگ سایگ

 

*** 

 

 ..::(* ســایگ *)::..

 

  .به خودم انداختم نهی يتو ینگاه

  .بود نهیآ يکه تو يا ییو تماشا بایدختر ز به
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  .شب ازدواج برادرم بود امشب

خوابش برده  ستیکوریو مان شگریدست آرا ریز انیدا

 دهیبود و منم تازه کارم تموم شده بود و لباس پوش

 .بودم
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

بود.  یدخترونه ساده و مشک رهنیپ هی لباسم

 یبود و از کمر کلوش م پوریگ نهیس يتا رو ناشیآست

  .زانو يشد تا رو

چهارده  يدخترا هیکم کرده بود و شب یلیخ سنمو

  .ساله شده بودم
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صورتش لبخند زدم.  يرو حیمل شیبا آرا بایدختر ز به

که  يبار نیبودم آخر دهیوقت بود به خودم نرس یلیخ

خواستم با اون  یبود که م یبشم وقت بایبرام مهم بود ز

  .پسر برم شمال

 

 دمید يدفعه جلو هی انیزدم که دا نهیآ يتو یچرخ

  .قرار گرفت

  .رو باور نداشتم دمید یکه م يزیمن چ يخدا

شده بود. لباس پف  ایعروس دن نیخوشگل تر انیدا

و  ییطال يپر از سنگ و دکلتش با موها قهیدار و 
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محشر ترش  شیو آرا ونیخوش حالتش که حاال با شن

  .زنده ساخته بود يپر هیکرده بود ازش 

 گونه هام و بگم يکه دستامو بذارم رو يقدر اون

 

  .ي! مثل فرشته ها شدانیمن! دا يخدا-

 

که دختر بودم نتونستم تحمل کنم رفتم جلو و  من

 : بغلش کردم و گفتم
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اما خدا به داد  هیا يو تکرار يا شهیدونم جمله کل یم-

  .هیلینشه خ وونهیداداشم برسه امشب! د

 

 :نوازش کرد و گفت شونمو

 

  .سایگ يشد بایز یلیخ یلیتوام خ-

 

از جفتمون گرفتم و  یسلف هیدرآوردم و  مویگوش

 :گفتم
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هست منتظره عروس  یربع ساعت هیکه داداشم  میبر-

  .نهیقشنگشو بب

 

 :گفت ینگران با

 

  !سایاسترس دارم گ يوا-

 

 :گرفتم و گفتم دستشو
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که  یفکر کن که کس نیدلم! فقط به ا زیآروم باش عز-

  .منتظره رونیاون ب یعاشقش

 

 :گفت شگریآرا

 

وقته  یلیبردار خ لمیعروس خانم، داماد و ف-

  .منتظرتون هستن

 

 :و گفتم یسمت خروج دمیگرفتم و کش دستشو
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  .نکن تیداداشمو اذ نیاز ا شتری. بانیدا ایب-

 

  .سر من اومد پشت

گرشا پشتش به ما بود و سرشو  نییپا میرفت یوقت

 نییانداخته بود پا

  .گرفت یمنتظر بود م یکه وقت یژست

پشت  مینگه و رفت یچیاشاره کردم ه سایبه گ آروم

  .سرش
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 ادیم رشیصحنه ناب گ هیدونست  یبردار که م لمیف

لحظه رو هم از دست نداد و شروع کرد با لبخند به  هی

  .کردن يبردار لمیف

 

 يپشت گرشا به خاطر جنس پارکتا پاشنه ها میدیرس

  .داد یکفشامون صدا نم

 

نفس  هیدفعه گرشا انگار به خودش اومده باشه  هی

  .انیبرگشت سمت دا يو فور دیکش قیعم

  .که عطر تنشو حس کرده باشه انگار
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گرشا.  يزل زد تو چشما شییایدر يبا چشما انیدا

 .قشنگ بود یلیعکس العمل گرشا خ

 

 یشکستن ءیش هیآورد باال و گونشو مثل  دستشو

   "من یزندگ"لب آروم زمزمه کرد  ریلمس کرد و ز

پر از  يپر از عشق و صداش انقدر يجور نگاهش

  .گونم يرو دیگرفت و اشکم چک میاحساس بود که گر
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زمزمه کرد.  یـ "جانم"لرزونش  يبا صدا انیدا

شده. حال اآلنشونو  یاحساسات یلیمشخص بود خ

  .بودم داریخر
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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گوشش  يتوب بغلش و تو دشیآن گرشا کش هی يتو

  .میدیگفت که ما نشن یم ییزایچ

 

و  شگرهیگرفت و آرا یم لمیبردار ازشون ف لمیف

سالن و داشتن در گوش  ياومده بودن تو اراشیدست

  .کردن یهم پچ پچ م
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جدا شدن شنلو دادم به گرشا و خودم کمک  یوقت

  .بپوشونه انیکردم به دا

  .بردارم فمویسالن تا مانتو و ک يتو برگشتم

 

  .نبود منو ببره تاالر یکس چیجا بود که ه نیا فاجعه

برادرمه و حق ندارم  یافتاد عروس ادمیکردم اما  بغض

  .لحظه اشم بغض کنم هی

 

زنگ  میگوش هویکه  ادیزدم آژانس ب یزنگ م داشتم

  .خورد
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. با یوشگ يعکس کارن افتاده رو دمیکردم د نگاه

 :برداشتم و گفتم دیترد

 

  جا... بله؟-

 

 :حوصله گفت یب

 

  ن؟ییپا يایچرا نم-

 

 :شاخم دراومد با تعجب کفتم گهیدفعه د نیا
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  کجا؟ ؟یچ-

 

 ينبود انی. مگه تو ساقدوش دایکوفت شگاهیاون آرا-

 یهر چ یول یباش شگاهیرا يتو دیاالن قائدتا با

  .یستین ستادمیا

  نکنه؟ يفرار کرد باز

 

قدر منو  نیتونست ا یتونست زخم نزنه؟ نم ینم

 نکنه؟ وونهید



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 :بغض گفتم با

 

  .نییایپ امیاالن م-

 

دنبال من وگر نه  ادیدونستم گرشا بهش گفته ب یم

  .ادیمحال ممکن بود ب

داده  هیکه تک دمشید ن،ییبرداشتم و رفتم پا لمویوسا

  .نهییو سرش پا نیبه ماش

 

  !مرد يشد برا یم
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  رو تحمل کردن سختش نبود؟ تیحجم از جذاب نیا

 

بودن  ختهیبورشو داده بود باال و چندتا تارش ر يموها

  .شیشونیپ يرو

تنش کرده  یمات مشک رهنیو پ یو شلوار مشک کت

  .کرده بود شیاستا مهیهم ضم اهیکروات س هیبود و 

 

 !و خاص رینفس گ یلیخ

که خواست  شهیخواستم اما... هم یمردو م نیا من

  !توانستن نبود
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  !شد حسرت یوقتا خواستن م یگاه

 

  .نیچشم گرفتم و راه افتادم سمت ماش ازش

سرشو گرفت باال  امیدارم م دیپاشنه هام فهم يصدا از

  .اما من سر بلند نکردم تو چشماش نگاه کنم

از حسرت  شیعسل يشدم به چشما یم رهیخ اگه

  .شدم یم وونهینداشتنش د

 

 يسالم کوچولو کردم و نشستم تو هیسمتش و  رفتم

  .نیماش
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 گهیکردم اما د یم یصورتمو ح ينگاهش رو ینیسنگ

  .نداشت برام يدهذایفا

 

 ینگار م ادیخولستم نگاهش کنم  یدفعه که م هر

افتادم که قراره باهاش ازدواج کنه و اون نگاه کوفتم 

 .شهیم

 

هم که  ی. وقتمینزد یحرف چیکدوم ه چیخود تاالر ه تا

 یو هر ک میشد ادهیمحل به هم دسگه پ یب میدیرس

  .رفت دنبال کار خودش
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  .بهیدوتا غر مثل

  .بودم بهیغر هیعشقم  يبرا من

  .ام بهیغر هیکردم  یعشقم وانمود م يبرا دیبا
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 آغوش تو دیدر تبع
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 يخودم تشر زدم شب عروس برادرته حق ندار به

  !یکن هیگر

حق ناراحت شدنم  یحت ،يبغض کردن ندار حق

  .يندار

لبخند بزرگ  هیاما با  یشد که هر چند مصنوع نیا

  .وارد باغ شدم
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گرشا حضور داشتم،  يمختلط بود، تموم دوستا عروس

 المونمیتموم فام قمونیتموم همکارا و بر خالف عال

  .دندعوت بو

 

 نیکدوم از ا چیسوخت چون ه یم انیبه حال دا دلم

  .بودن ومدهیاون ن يمهمونا برا

 يالیفام ایمشترك گرشا و کارن  يدوستا همشون

  .و دورمون بودن کینرد

 

  .اتاق پرو و مانتومو در آوردم يتو رفتم
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 یدورم و تاج پرنسس ختمیحلقه حلقه شدمو ر يموها

درشت درست شده بود  يکه از سنگا اهمیس يو فانتز

  .سرم يرو گذاشتم رو

 

 یزرشک یداشتم و رژ لبمم حت يا رهیت بایتقر کاپیم

 .بود رهیت

 اهیپاشنه بلند س يپاشنه تختم رو با کفشا يکفشا 

 يعوض کردم و رفتم با نگاه آخر به خودم رفتم تو

 .سالن

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

و  گاهشونیجا ينشسته بودن تو انیو دا گرشا

  .دادن یرو جواب م هیبق کاتیتبر

  !گرشا ينشست رو نگاهم

 

بد  يداداشم برم. بالخره بعد از اون همه اتفاقا قربون

  .بود دهیکه مسبب همشون من بودم به مراد دلش رس

و خوش  یو خوشحال دیخند یجذابم لباش م برادر

  .شد از چشماش خوند یرو م یبخت

 

  .امشب برنامه داشتم يبرا چقدر
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  !انینکن دا بغض

  !کن! حال بهم زن نباش بس

 

 رهیاز اون طرفم کارن داره م دمیبه سمتشون و د رفتم

  .به طرفشون

  .با کارن ست شده بودم يشکل مسخره ا به

و قدمامو تند تر کردم تا زود تر اون به  دمیکش یآه

  .برسم نایگرشا ا
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من خشکش  دنیکه کارن با د دمیگوشه چشم د از

  .زد

 يپا تند کردم و مثل سابق لوس و نازناز تیاهم یب

 :کردم گردن گرشا و گفتم زونیخودمو آو

 

 نمیروزو بب نی! چقدر آرزوم بود ایقربونت برم داداش -

از امروز تا  دوارمیام ،یاله نیفدات شم! خوشبخت بش

و منو زود  نهیرو دلتون نش يغصه ا چیه کمیروز ابد و 

  !نیزود عمه کن
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 :شد و گفت طونیش انیدا

 

  !فحش خورت ملسه ها-

 

بغل  انویبار نرم دا نیو ا رونیگردن گرشا اومدم ب از

 :کردم و گفتم

 

قصه ها.  يکرد پر دایچقدر خوشحالم که گرشا تورو پ-

  .یو شاد باش يبخند شهیکنار گرشا هم دوارمیام
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 :در گوشم گفت آروم

 

من تو زندون  ي! تو اگه نبودسایتوام گ ونیهمشو مد-

از دستت شکار باشن من  دیشا هیخودم مره بودم. بق

 یاآلنم و لبخند ب يعشقمو، شاد زمو،یهمه چ یول

  !توام ونیدغدغم رو مد

 

 :و لب زدم رونیو از بغلش اومد ب دمیخند تلخ
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 یخوردم تو رندگ يدرد هیخوش حالم حداقل به -

  .داداشم

 :زد و گفت یطونیش شخندین

 

 رهیکنه! چند ساعته خ یکارن داره دق ماومممممم! -

  !شده بهت بال گرفته
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 : تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 

  ؟یوا! اخه برا چ-

 

 :زد و گفت يلبخند
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امشب! باهمم  يقدر دلبر شد نیتوعه که ا ریتقص-

 نکنه؟ هی! خبرطونایش نیست مرد

 

 :و گفتم دمیخند تلخ

 

 ينجوریباز هم گهی. چند ماه دانینکن دا مییهوا-

  !عروس کارن و نگار يبار برا نیخوشگل بشم ا

 

 کمیزدم  یحرف م انیفاصله که من داشتم با دا نیا تو

 .کردن یاون طرف تر کارن و گرشا صحبت م
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 :دمیپرس

 

  خانمم دعوته امشب؟نگار -

 

 :چپ نگام کرد و گفت چپ

 

 یدختر خوب؟ حت میدعوت کن دیبا یچ ياخه اونو برا-

  .فقط شنا شدن باهم ستیکارنم ن یاالن نامزد رسم
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که  نیکشت، هم یداشت منو م شونییشنا نیهم

آرزومه به قصد  يکه کنارمه و منتها یبدونم مرد جذاب

  .آشنا شده گهیزن د هیازدواج با 

 

مشترك گرشا و  يزن و شوهر از دوستا هیاومدن  با

   .عقب میدیکارن ما کش

زود  یلیگشتم و خ نیچشم دنبال مامان نسر باش

  .کردم داشیپ
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 یو گرشا نگاه م انینشسته بود و با عشق به دا تنها

  .کرد

دونستم مثل پسر خودش گرشا رو دوست  یم من

 .داره

 

 هیدفعه چشمم خورد به  هیکه  نمیرفتم بش یم داشتم

  .جفت چشم اشنا و خشکم زد

 !شدم مات

  !یلعنت یلعنت یلعنت
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به  سادمیهمون وسط وا دیکه د نیاز ا نینسر مامان

  .شدم تعجب کرد رهیپشت سرش خ ییجا

کردم و  یکه من داشتم نگاه م ییسمت جا برگشت

 . اونم خشکش زد

 

  کرد؟ یکار م یجا چ نیا اون

  اومده بود؟ یچ يوقت نبود االن برا چیکه ه یکس

خواست اعصاب گرشا  یکرد فقط م یکارو م نیا چرا

  زه؟یرو بهم بر
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  .چشمام ياشک نشست تو شیآور ادی با

از همه کمش داشتم و  شتریب میزندگ يکه تو یکس

  !اون فقط فکر منافع خودش بود

 .چسبوند یآمپر م دشید یاگر م گرشا

 

 يبه چشما هیشب یلیکه اون جا بود چشماش خ یکس

  .من بود

  ...گرشا يچشما و

 

  .جا بود نیا مامان
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  .برگشته بود اون
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 .عروس و داماد گاهیفوت وقت برگشتم سمت جا یب

 میرفت ییو هم از جا بلند شد و دوتا نینسر مامان

  .سمت گرشا

 

راه  يزیبشه و باز آبرو ر یبودم گرشا عصب نگران

  .میبندازه مثل تولد هجده سالگ

 

 هویتولدم که  يبرا رانیروزم مامان اومده بود ا اون

 هیمن  يتوجه به مهمونا و دوستا یو ب دشیگرشا د

  .شد یخیراه انداخت که تار يا يزیآبرو ر
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  !مامان یکیگفت  یگرشا م یکی

 يحرف جانانه بهش زد و مامان جلو هیگرشا  آخرشم

تو  دیجمع که دورمون حلقه زده بودم محکم کوب

  !صورتش و رفت

 

  .تا اآلن دمیمامانو ند گهیاون روز د از

  ؟یاومده بود عروس یچه حق به

  پسرشه؟ یخواست بگه عروس یم

  براش کرد؟ يا گهیپسرش چه کار د دنییزا بجز

  !یچی! هیچیه



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 چی. هستادیخودش ا يرو پا شهیمن هم چارهیب داداش

 هینداشت و منم اومدم و شدم  يپشتوانه ا چیوقت ه

  .درداش يدرد بزرگ رو

 

رو گرفتم و نگران صداش  دشید يبهش و جلو دمیرس

  زدم

 

  گرشا جان؟-
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نگام کرد که  یبود. سوال دهیهنوز مامانو ند انگار

 :دستامو گذاشتم دو دو طرف صورتش و آروم گفتم

 

قول  سایفقط توروخدا جون گ گمیبهت م يزیچ هی-

  ؟ياریبده جوش ن

  داداشم؟ هوم؟ باشه

 

 :اومد کنارمون و گفت  انیدا

 

  ه؟ییچه رنگ و رو نیا سا؟یشده گ یچ-
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 :گفت نینسر مامان

 

  .زمیعز ستین يزیچ

 

 .گفت يزیچ هیخم شد در گوشش  بعد

 یسع دیجاست و با نیکه مامان االن ا نیا احتماال

  .نشه يزیآبرو ر میریگرشا رو بگ يجلو میکن
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که  یحالت هیبا  ستادیکارن هم اومد کنار ما ا دمید

  .از طرف گرشا باشه یآماده هر عکس العمل

  !ستیبردار ن یشوخ میدونست یم هممون

 

 :به چشمام نگاه کرد و گفت جیگ گرشا

 

  آروم باشم؟ دیبا یچ ينه؟ برا ای یگیشده؟ م یچ-

 

 :بغض گفتم با
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راه ننداز بذار امشب  يزی. فقط توروخدا آبرورگمیم-

  .تموم بشه

 خودتو خراب نکن قربونت برم. باشه؟ مراسم

 

  .نگفت یچینگاهم کرد و ه مشکوك

بهش فهمونده بود اوضاع  نیکه حاال مامان نسر انیدا

و دستشو  ستادیاز چه قراره خودشم اومد کنار گرشا ا

 :گرفت و گفت

 

  کنه یرو خراب نم يزیجان. گرشا چ ساینترس گ-
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تاحاال  دیکرد شا یم نیبهش تلق ییجورا هی داشت

بشه  یاومده بود که گرشا اگه عصب شیبراش پ

  .بود دهیو خودشم ترس شهیم يچجور

تر شده  دهیاز قبل هم رنگ پر یحت شیمهتاب صورت

  .بود

 

منو از گونش زد کنار  يجوش آورد و دستا گهید گرشا

 :و گفت

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  نه؟ ایشده  یچ دیگیاه! م-

 

دونستم همه سکوت کردن تا  یم دمیکش یقیعم نفس

من بگم چون من خواهرش بودم و خبر اومدن مامان 

  .دادم یبهش م دیرو هم خودم با

 :بستم و گفتم چشمامو

 

 !جاست نی... االن ارانیاومده ا دهیماما... ش-
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 آغوش تو دیدر تبع

  186_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

پلک زد و بعد چشماشو با خشم بست و  کمی گرشا

  .دست منو پس زد

  !حدا ای

  .بود دهیافسار بر دگباره
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  دندوناش گفت نیلب از ب ریز

 

جا! غلط کرده! هر وقت پسرش  نیگه خورده اومده ا-

  .مراسمش ادیمرد پاشه ب

 

هر عکس  يبدنش کرد که جلو لیخودشو حا کارن

 :و گفت رهیازش رو بگ یالعمل

 

اصال  یکن ی! بعد باهاش صحبت مایداداش به خودت ب-

  .کمکت میایمن و مامانم م
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  .پس زد و چشماشو باز کرد مارو

  .گشت دنبالش یت مداش تیجمع نیب

 :جلوش و نذاشتم نگاه کنه.با بغض گفتم استادم

 

آره داداش؟ مثل  ؟یکن يزیدوباره برو ر يمس خوا-

  تولد من؟

و تا  یاز دهنت در اومد به مامانت بگ یهر چ يخوا یم

  سر زبونا؟ مونیچند ماه دوباره بنداز

  ؟يبخور یلیدوباره س يخوا مس
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  چشمام . چشماش يشد تو رهیخ گرشا

دندوناش  نیو سرت بود. از ب یخون ياز رگه ها پر

 :گفت

 

رو  یلیفقط خفه شو! فقط ببند دهنتو تا س سایگ-

  !ياالن نخورد نیهم

  !یاون هیشب توام
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به من  يکه پشت پا زد يبار اومد ارهیمثل اون پت توام

 یدنبال خوش گذرون یو رفت یکه داشت یو هر کس

  .خودت

  .سر راهم برو کنار تا نکشتمت از

 

وارد عمل شد و  نیگونم. مامان نسر يرو دیچک اشکام

 :گفت

 

  .با خواهرت درست حرف بزن گرشا-
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هنوز من  يخوا یجاست و اگه م نیاالن ا مادرت

 یانتران یجمع بهش ب يکه جلو نیمادرت باشم حق ا

  !يندار  ؟یفهم یم يرو ندار یکن

  !االی ارمیتا آخر عمر استمو ن يخوا یم اگه

جنگ و گند بزن  دونیکن به م لیتبد نوییو اون پا برو

  .تیبه مراسم عروس

  !دهیچقدر ترس نیبب انیکن به دا نگاه

  ؟يکه قولشو داده بود ییایرو یبود اون عروس نیا
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انداخت و دستشو فرو کرد  انیبه دا ینگاه مین گرشا

  .حالت داده شدش يموها نیب

 :و گفت رونیمحکم داد ب نفسشو

 

  .گورشو گم کنه دیبره! بگ دیبهش بگ دیبر-

با پدرم مرد. و  یمن مادر ندارم همون بچگ دیبگ

  .عزاشم گرفتم و تموم

 

 :گونم و گفتم يرو دیچک اشکم
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تو فقط  گمیبهش م رمیباشه قربونت برم من االن م-

  .آروم باش

  ..داداش. من بهش میدشمن شاد ش نذار

 

رو به  ساینفرست گرشا! مثل مرد وا غامیمن پ يبرا-

  .روم و باهام حرف بزن

 

  .جا سکوت شد همه

  .چشمامو با درد بستم من

  .تر شد کیتو جاش جا به جا شد و به گرشا نرد کارن
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  .رژ خوردشو با استرس گاز گرفت يلبا انیدا

کرد و گرشا... نفسشو تو  يتک سرفه ا نینسر مامان

  .حبس کرد نشیس

 داد یبود انجام م یعصبان یلیخ یکه وقت يکار
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 آغوش تو دیدر تبع

  187_پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 

  .دلم شروع کردم به شمارش تو

 يخفه جور يگرشا منفجر شد و با صدا دهیسه نکش به

  دیآهنگ گم بشه غر يکه تو
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 یجا که چ نیا ياصال اومد ؟یهان؟ که چ ؟یکه چ-

  بشه؟

  پسرت؟ یمراسم عروس ياومد

 یکدوم ب ؟یمن باش یمثال تو مراسم عروس ياومد

من تو مراسم عزا و خاك  ؟يایبه تو گفته ب يشعور

  .یتو باش خوامینم ممیسپار

  !نمیبب ختویر خوامینم

بدون  سایمن و گ ده،یبذار رو کولت و برو ش دمتو

هم  يکمبود نی. با وجود مامان نسرمیخوشبخت یلیخ

  .میکن یحس نم
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امشب با رفتنت خوشحالم کن چون فقط  نیهم

گند بزنم به  یکن یم يکار يبهم و دار یختیاعصابمو ر

 خودم. گورتو گم کن یمراسم عروس

 

 :تشر رفت نینسر مامان

 

به  يبا بزذگ ترت درست صحبت کن کارن. حق ندار-

  .یکن یاحترام یکس ب چیه
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به  دیدوباره توپ نیبه مامان نسر تیاهم یب گرشا

 : و گفت دهیش

 

برم توله  یگفت یسر بزن هی رانتویشعبه ا ياومد هیچ-

  نم؟یکه پس انداختمو بب ییها

برات  میستیاصال ما مهم ن يومدیکه ن سایمن و گ يبرا

شرکتو  هیسهام  يرفته. احتماال اومد ادتیاصال مارو 

  .بوده نیهم شهی. آره هميبخر

 یممنگن که منو نه ماه تو شکمت نگه داشت ده،یش برو

  .يو بزرگم کرد
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خوش حالت بورشو انداخت باال و  يابروها دهیش

 :پوزخند زد و گفت

 

  .گرشا يشد تیخوب ترب یلیهه! خ-

 

  .دفعه من نتونستم تحمل کنم نیا

حرفا خونم به جوش  نیخواهر گرشا بودم و با ا منم

 .ومدیم

 : بگه گفتم يزیکه گرشا چ نیرفتم جلو و قبل از ا 
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! میش تیمامان باال سرمون نبوده که درست ترب-

 نیداد کالهو از سر ا یم ادیمامانمون فقط بهمون 

  .سر اون میبذار میبردار

 !برو رانیو از ا ده،برداریش متیخواینم

  .از االن به بعدم نباش يکه تا االن نبود يهمونجور

 

  :و گفت دیخند دهیش
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گرشا! خوب پرش  يبچه داد نیا ادیخوب حرف -

  .يکرد

 

 :بردم باال تر و گفتم صدامو

 

که دودوتا چهارتا کنم و  نیا خواستیپر کردن نم-

 . يدوست دار شتریبفهمم تو شرکتتو از بچه هات ب

 

 یدارن نگاهتون م هی! بقسسسسسسسسسسیه-

  !کنن
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 :به تشر کارن گفت تیاهم یب گرشا

 

 یجو غرور داشته باش هی! متیخوایاالن برو! نم نیهم-

  .يایطرف ما نم گهید

 

بار مداخله  نیا نیاومد حرف بزنه که مامان نسر دهیش

 :کرد و گفت
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 يواقعا زشته جلو نیبسه با همتونم. خجالت بکش-

و تا تموم  دهیخونه من ش يریاالن م نیمردم. تو هم

  !یمون یشدن مراسم اون جا م

 .جونو ببر خونه دهیش کارن؟

 

 :پوزخند زد و گفت دهیش

 

 هی! گوش کن گرشا، تو اگه لجباز و نینداشت اقتیل -

  !من مادرتم! از تو صد پله بدترم يدنده و مغرور

  .منتظرتونم
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شمرده شمرده ازمون  يبعد عقب گرد کرد و با قدما و

  .دور شد

اشاره زد به کارن و کارنم رفت دنبال  نینسر مامان

 دهیش
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 آغوش تو دیدر تبع

  188_پارت#
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .کم کمتوجهشون به ما جلب شده بود مردم

گرفتم  مویشونیو پ انیاعصاب داغون نشستم کنار دا با

  .دستام يتو

که داشت به  يطبق ذات رهبر و جذبه ا نینسر مامان

 :دستور داد انیکارن و دا
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  .دیخودتونو جمع کن-

و  دیرقص یم دیر یخوام بگم آهنگ تانگو بذارن. م یم

  .نیبر یاز امشبتون لذت م

  .مثال تونهیعروس شب

 

 :رو کرد به من. و گفت بعد

 

به خودت  عیضا افهیقدر ق نی. اسایتوام بلند شو گ-

  .رینگ
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جا  نیا دهیش دنیهمه فهم تیو پدر يمادر يالیفام

  .ارنیبوده پاشو که حرف در ن

 

گفت. رفتم طرفش و  یجا بلند شدم، مامان راست م از

 :بغلش کردم و گفتم

 

مامان!  یی. تو مامان ماگهیم یچ یک ستیمهم ن-

  .یکه هست یمرس

 

 :کرد و گفت بغلم
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 نی. با کارنم فرق ندارنیشما مثل دختر و پسر خودم-

  .برام

 

تونستم ظاهر  ید فقط مگذشت، اعصابن داغون بو کمی

دفعه  هینباشه که  عیکنم و اخم نکنم که ضا يساز

 میآهنگ مال هیبه قولش عمل کرد و  نیمامان نسر

  .تانگو پخش شد يبرا
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رفتن وسط و شروع کردن به تانگو  انیو دا گرشا

کنه  یداره باهاش صحبت م انیوا دمید ی. مدنیرقص

مسائل  يزد تا تو ینم یآرومش کنه. حرف

االن جزء  انیدحالت نکنه اما دا مونیخانوادگ

  .خانوادمون بود و به همون اندازه محق بود

 

  .رقص يرفتن برا یهم م گهید يکم کم زوحا .

دلبر کرده بود. منم  شتویپ یکم شده بود و حساب نور

  .نبود باهاش برقصم يخر چیدوست داشتم برم اما ه
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  .جلوم ستادیا اهیجسم س هیدفعه  هی

. گل از گلم گانهیاستاد شا دمیگرفتم باال د سرمو

 :شکفت و گفتم

 

 بودمتون؟ دهیچرا ند ن؟یاستاد! شما هم بود يوا-

 

 :کرد و گفت یجذاب اخم

 

  .سایسالمه گ کیو  یمن فقط س-

  .کنم هفتاد سالمه یحس م گانیاستاد شا یگیم
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 : دستشو گرفت طرفم و گفت هویکه  دمیخند

 

  با؟یز يدیل نیدیرقص مافتخار -

 

 :لبخند قبول کردم و گفتم با

 

 .جنتلمن يالبته آقا-
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 دیچی. دستاشو پتیوسط جمع میگرفتم و رفت دستشو

دستش، منم  يدور کمرم و دست راستمو گرفت تو

شونش و دستشو گرفتم و  يمعذب دستمو گذاشتم رو

  .دنیبه رقص میروم شروع کرد

 

مرد  هیوقت به عنوان  چیرو ه گانیاستاد شا راستش

 نیاسطوره بود و بهتر هیبرام  شتریبودم، ب دهیند

  .راهنما

  ...فاصله نیاز ا اما

 !جذاب بود یلیخ
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 [23.09.20 11:28] 
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 آغوش تو دیدر تبع

 189_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 

  .به چشمام شیعسل يشده بود با چشما رهیخ
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کرد. معذب شدم و  ینگام م یبیعج یلیجور خ هی

 :دیکه پرس نییسرمو انداختم پا

 

تونم بپرسم  ی. میگفت یحماقت م هیشرکت از  يتو-

  بوده؟ یاون حماقت چ

 

 :و گفتم دمیچشمام پر شد، لبمو گز یآن به

 

که با گفتنش خودمو از چشم  ستمیاحمق ن ياون قدر-

  .دیبفهم يزیشما چ ستیشما بندازم استاد. قرار ن
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 :نگاهم کرد و گفت کنجکاو

 

 سایتونه باشه که باعث بشه اعتبار گ یم یچ یعنی-

 ریمن بره ز شیشاگرد محبوب من پ ستگانیشا

  .سوال

 

شدم، تا حاال نگفته بود شاگرد محبوبشم، تا حاال  سرخ

  .بودم دهیازش نشن يزیچ یبجز مسائل درس

 :به چپ و راست تکون دادم و گفتم سرمو
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. منو از چشم برادر و... برادر و ستین یجالب زیچ-

  .دیخود دار يعشقم انداخته... شما که جا

 

 :دی. متعجب پرسستادیخورد و ا یسخت تکون

 

  عشقت؟-

 

 ییصدا هیشونم و  ينشست رو یلحظه دست همون

 :گفت
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 یگردون یمارو بر م يفنچ کوچولو نیا نیحس ریام-

  بهمون؟

 

نگاه کردم  گانیکارن بود. معنا دار به استاد شا يصدا

  .دینگاهمو فهم يزود معنا یلیکه خ

 ينگاه به من و دست کارن رو هینگاه به کارن کرد  هی

 :زد و گفت يشونم و بعد به زور لبخند
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کردم. فنچ  یجانو خسته م سایالبته! داشتم گ-

  .به شما میکوچولوتون تقد

 

رفت  ستیقدم عقب رفت و بعد برگشت و از پ هی

  .رونیب

که برادر من گرشاست و  نیا يدو دوتا چهارتا احتماال

که منظور من  نیهستن و ا یمیصم یلیگرشا و کارن خ

  .از عشقم کارنه براش سخت نبود

 

  .و برگشتم سمت کارن دمیگز لبمو
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 گانیدست شا يدور کمرم و گرما دیچیدستشو پ کارن

  .با دست گرم کارن پر شد

 :دستش و گفت يدستمو گرفت تو یکی اون

 

  .انگار مزاحمت شدم-

 

  .شونش يو دستمو گذاشتم رو دمیکش یقیعم نفس

 .زد یبهش زخم م يجور نیا ومدیم رشیگ یچ
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 آغوش تو دیدر تبع

  190_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 :گفتم کالفه
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دهنتو  یتون یم قهیچند دق نیفقط ولم کن کارن! تو ا-

  !تموم شه یرقص کوفت تیتا ا يببند

 

 :و گفت دیکش يپوف کالفه ا خودشم

 

 کمی! اوفففففففففففففففف!مامانت دمیآره بهت حق م-

  !رهیگ

 

 : نگاهش کردم و گفتم خسته
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  گفت؟ یم یچ-

 

 :زد و گفت شخندین

 

دادم فقط هوم و بله و شما  یگوش نم . اصالدونمینم-

شد  یگفتم تموم شه بره! تمومم نم یم دیگیدرست م

  !المصب تا خود خونه حرف زد

 

رو دست به سر کرده قهقهه زدم  دهیکه ش نیتصور ا از

  .نشیس يو سرمو گذاشتم رو
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 :همون جا گفتم از

 

  !کارن! دمت گرم يوا يوا-

 

 يکه تو یدور کمرم محکم تر شد و دست دستش

  .دستش بودو فشرد

خواستم  يدفعه به خودم اومدم و با تک سرفه ا هی

 :سرمو بر دارم که مانع شد و گفت

 

 .بمون سر جات دختر بد-
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 يو به صدا نشیس يخدا خواسته سرمو گذاشتم رو از

  .محکم و بلند قلبش گوش دادم

رفتم بغلش  یهر وفت م یبود! لعنت نیهم کارن

  .قدر بلند و محکم بود نیمقلبش ه يصدا شهیهم

 

  !دمیشنیقدر بلند م نیقلب عشقمو ا يمن صدا دیشا

اعجاز عشق باعث شده بود واضح تر از هر  دیشا

  .بشنوم و بشناسمش ییصدا

 :دمیاز بغ نال پر
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  !کارن-

 

 :خودشم دو رگه شده بود يصدا

 

اون کارتو  لی! دلسایتونم درکت کنم گ یوقت نم چیه-

  .فهمم ینم

 ؟يکرد کاریتو با من؟ هوم؟ با گرشا چ يکرد کاریچ
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که بغلت کردم هم  یاالن یکه دلم حت يکرد کاریچ 

 يسایسابق. گ يسایاون گ يبرات تنگ شده. برا

  !پاك

شد و داداش داداش از  یم دیکه سرخ و سف يدختر

 ؟يکرد شیافتاد کجا رفته؟ کجا مخف یزبونش نم

 

 .گونم يرو دیاشکم چک 

لرزون از  ينکنم. با صدا هیقرار بود امشب گر یلعنت

 :اون که نگاهش کنم گفتم یب میگر
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  شه؟یرفع م تیدوباره بهت بگم داداش دل تنگ-

 

  !مردم یگفت آره م یم اگه

  .مردم یم بخدا

 

داداش! مگه همون  یباز به من بگ یکن ینه! غلط م-

 داداش و تو روت بخندم؟ یکه بهم بگ یسابق يسایگ

 

 :هق کردم و گفتم هق
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 ریزد ز یکردم! خوش تیکارن من اشتباه کردم! خر-

  .قدر زخم نزن بهم نیا یلعنت مونمیدلم! پش
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 آغوش تو دیدر تبع

  191_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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  .نگفت یچیه

   !گفت یم کاش

داد که  یکرد و انقدر فحشم م یاونقدر متهمم م کاش

  .بشه و باز بشه همون کارن سابق یخال

بشه همون کارن که باهام  یمنو بزنه ول رهیبگ اصال

 افتاد یو جون دلم از زبونش نم زمیمهربون بود. که عز

 یزد م یگالبتون صدام م سیاون موقعا که کارن گ ادی

  !رمیخواد بم یافتم دلم م
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  !دونم چرا اون حرفو زدم ینم

کردم فقط خدا  یداشتم آغوششو به خودم زهر م چرا

  .دونست یم

 

  ...از... از نگار برام بگو-

 

 :گفت یمحکم تر فشار داد و با آه کمرمو

 

  بگم؟ یچ-
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 :دمی! مردم اما پرسمردم

 

  ؟يدوستش دار-

 

اون همه  نیب دونمیجون بود. نم یصدام کم و ب ولوم

 :اما گفت دیبلند آهنگ چطور شن يصدا و صدا

 

 ؟یبدون يخوا یچرا م-
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دور گردنش. حاال رسما تو  دمیچیول کردم و پ دستشو

  !آغوشش بودم

  .لحظات آخر از بغلش لذت ببرم نیا بذار

شنوم  یقلبشو م يکه صدا يدفعه ا نیاز آخر بذار

  .کنمیاستفاده رو  تینها

  !که کارن خودم بود، کارن من يبار نیآخر

 

  .دور تنم و منو به خودش فشرد دیچیدستشو پ اونم

 ستادهیما ا دنیرقص یکه همه م یدر حال ستیپ وسط

  .میو همو بغل کرده بود میبود
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! مهم کارن گنیم یچ میپدر یمذهب يالینبود فام مهم

  !بود فقط

 :بغض لب زدم با

 

! یگفت یبهم م زتویباهام! قبال همه چ يشد بهیغر-

 دوستت بودم کارن نیبهترقبال ها من 

 

  .دیسرمو بوس يرو
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قدر خوبه.  منو  نیکه باهام ا هیبار نیدونستم آر یم

  .کنه یخاطره م دیبخشه فقط داره تجد ینم

 یم یخاطراتشو زندگ دیتجد نیبدبخت دارم هم منِ

  .کنم

 

بمونه!  ینذاشت يزی! چيپشت سرتو خراب کرد يپال-

  !يو نه خواهر برادر ینه دوست

 

  !شد یخفه م کاش
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 يکلمه آلرژ نیگونم.  به ا يرو دیدوباره چک اشکم

چشمام  دمیشنیکرده بودم. از زبون کارن که م دایپ

  .شنیم سیخ

 :گذاشت روب موهام و گفت سرشو

 

خوام. شاغله،  یکه م هیهمون قای! دقهینگار؟ دختر خوب-

  !موفقه، مستقله

 

  .دیکه با یگفت بجز اون زویچ همه

 :گرفتم باال و گفتم سرمو
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  ...زیچ هیبجز  یهمه رو گفت-

 

 :کرد و گفت نگاهم

 

حس  چیه سا،ینه؟ نه ندارم گ ایکه دوستش دارم  نیا-

بهش ندارم. اما عشق به مرور کم کم به وجود  یخواس

 !ادیم

 .عشق کنم ریکه خودمو اس ستمین یمن ادم 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

هام و دوباره سر گذاشتم  هیر يتو دمیتنشو کش عطر

 :و گفتم نشیس يرو

 

  !برده هی! مثل میحس لعنت نیا ریاس یمن ول-

کارن. خوش به حالت که ادم  یبه حالت که سنگ خوش

  !خوادیو اونم تورو م يکرد دایمورد نظرتو پ

که متاستاز کرده  هیطرفه مثل سمه! سرطان هی عشق

 .کرده ریکل بدن و همه جارو درگ يتو
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 آغوش تو دیدر تبع

  192_پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

که دردم  يتو آغوشش فشرده شدم، به حد محکم

 :دینگفتم. پرس يزیچ یگرفت ول
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  ؟يچقدر دوستش دار-

 

 یم يندجوریا دی! شايچقدر دوستم دار یبپرس بهتره

 :تونستم راحت تر جوابتو بدم. به جاش گفتم

 

به خاطرش خودمو بندازم  ! حاضرمیلیچقدر؟ خ-

 !حد دوستش دارم نی! در انیماش يجلو

منتها اون... اون... ازم متنفره! اون... منو.... ببخش  

 !برم دیکارن من... با
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که خودمو لو  نیقبل از ا رونیاموبیاز آغوشش ب اومدم

  .اما اجازه نداد وونشمیبدم و بگم د

 :شد، دستمو گرفت و گفت زیکارن ر يچشما 

 

  ه؟یاون ک ؟یچ... چ-

 

 :زدم و گفتم هق

 

  !ولم کن کارن-
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بود  دهیفهم دی. محکم تر فشار داد شادستمو

  !خودشه

بجز خودش و گرشا از من متنفره؟  ی! کگهید آره

  .! گند زدمیلعنت

 :گفت کارن

 

 ...زمیاالن بهم. بگو.... بگو عز نی! همسایگ هیاون ک-
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گونه و رد  ياومد باال و نشست رو میمال انگشتت

  .اشکم

 

دوستت  یبگ یدوستش دارم. به هر ک دیفهم یم دینبا

  !رهیدارم م

اگر راه  دنیمن د يخواستم از دستش بدم برا ینم

  .دورش هم خوب بود

 

که اومد به ذهنم  یکس نیشدم تو چشماش و اول رهیخ

 :رو اسمشو تکرار کردم
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  ؟ي! حاال راحت شدنیحس ریام-

 

  بود؟ یتو چشماش شکست. چ يزیچ هیکه  دمید

  شد کارن؟ چت

تورو دوست داشته باشم و خوردم  یداشت دوست

نگار  یبگ ؟يزن دار یبگ ستمیدر حدت ن یبگ ؟یکن

چون مثل اون  چمیهست و در مقابل نگار من ه

  ستم؟ین يمستقل و خوشگل و قو

  !کارن محاله
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ذلت که اعتراف کنم و تو  نیاما ا رمیم یعشقت م از

تا آخر عمر  یکنم. نه وقت یرو تحمل نم یپسم بزن

  !وفتهیقراره چشمم تو چشمت ب

 

هم  سایهه! گ یو بگ یتا آخر عمرت پوزخند بزن قراره

  !منو دوست داشت

برادرانه منو استباه برداشت کرده بود و دل  احساس

  .باخته بود بهم
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 :گفتم هیبود. با گر محال

 

و راه به راه  یکن تمیو اذ يبنداز کهیت يخوایم االن-

  !یبهم زخم بزن

خفه  دیموندم کارن! با یخفه م یذاشتیم دیبا

 !يشدیم

 

خودمو رسوندم به  تیجمع نیزدم و از ب پسش

 يو اونو همونطور مات و مبهوت تو یبهداشت سیسرو

  .رقص جا گذاشتم ستیپ



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

صورتم. تا به  يرو ختیر البیاشکام مثل س بالفاصله

  .دیطول نکش ادیهق هق افتادنم ز

 

جا کنارش دور از  هینرفتم،  سمیخود سرو يتو یحت

 يبلند آهنگ خم شدم و نشستم رو يو صدا تیجمع

 .کردم هیو گر نیزم
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گرفت و من تا  ی! کارن زن میچیشد؟ ه یم یچ حاال

مجرد  دمیکش یکه نفس م یروز عمرم، تا وقت نیآخر

  !موندم یو تنها م

  !بود نیمن هم شانس

 نیخودمم از ا یخواست. حت یرو نم سایگ نیا کارن

 .بودم یناراض سایگ
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 

  .جفت کفش رو کنارم حس کردم هی حضور

 یم هیخورد شدم و دارم گر نهیبود؟ اومده بود بب کارن

  کنم؟
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دوستش دارم، اگه  گمیخدا اگه کارن باشه بهش م به

  .کنم یاالم اعتراف م نیاون باشه هم

 

  .بود نیحس ریکارن نبود! ام یگرفتم باال ول سرمو

  . شدت گرفت میگر دنشید با

 یب میشد دستمو گرفت و بلندم کرد. انفدر گر خم

 :گفت دهیامان و بلند بود که ترس

 

  جان؟ سایگ سا؟یچت شد گ-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

جور  هیهق هقم نگاهش کردم، نگاهش  يبه ال ال

  ...شد و بعد ناگهان یبیعج

  !آغوشش بودم يتو من

 نیآغوشش و ب يآن منو گرفت تو هی يو تو محکم

  .دستاش فشرد

 

 نیدونست کارنو دوست دارم به خاطر هم یم اون

 :گفتم هیدستامو حلقه کردم دورش و با گر

 

  !... ـنـی... ـر حسـیام-
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 :موهام و گفت نینشست ب دستش

 

 نیبهت گفت که ا یکارن چ زم؟یشده عز یجانم؟ چ-

  بهم...؟ یختیر يجور

 

 :گفتم هیگر با

 

 !نامـ... ـزد دار... ه! کارن... از.. من متنـ... ـفره-
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 :تر بغلم کرد و گفت محکم

 

! سایگ یمن هیچقدر شب یتصور کن یتون ینم یحت-

  .طرفه... مثل سرطانه هیعشق 

 

رو زد که خودم به کارن گفته  یحرف قایکه دق نیا از

  .گونم يرو ختیتر اشکام ر دیبودم شد

 

گرشا رو  نیحس ریکه گرفتم باال پشت سر ام سرمو

  .و کنار گرشا کارن رو دمید
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 :زد. با ترس گفتم خشکم

 

  ...استاد-

 

 :کرد و گفت ینچ

 

  ...استاد مثل فحش یاالن تو بغلماستاد؟ لعنت بهت -

 

 :و گفتم رونیاز بغلش کشونم ب خودمو
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  ...گرشا و کارن-

 

گرشا بلند  یعصب ياومدم حرفمو ادامه بدم صدا تا

 :شد

 

 يبد حیتوض شهیم ؟یکن یم یچه غلط يدار سایگ-

 ؟یکن یم یچه غلط يدار قایدق

 

که بترسه برگشت سمتشون و  نیبدون ا گانیشا

 :گفت
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  ...گرشا جا دمیم حیتوضمن -

 

 ریوسط حرفش. اومد جلو و ام دیپر یعصب گرشا

 :قدم رفت عقب و گفت هیحسنو هول داد که 

  

. دور خواهر منو نیحس ریام يبد حیالزم نکرده توض-

 یمنو خط بکش حت یخط بکش! دور خواهر لعنت

 یرد بش شمیقدم هیفکرشم نکن از 
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 آغوش تو دیتبعدر 

  194_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 :کرواتشو صاف کرد و با اخم گفت نیرحسیام
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اومده اما بازم به هر  شیهرچند برات سوء تفاهم پ-

 میکه تصم ینداره گرشا! اون یبه تو ربط نیحال ا

  .ساستیخود گ رهیگیم

 

صورتش  يکه با مشت زد تو یشد اما اون یعصب گرشا

  .گرشا نبود! کارن بود

که تلو تلو  ینیحس ریام يجلو سایو وا دمیکش غیج

 :خورده بود و رفته بود عقب و رو به کارن گفتم

 

  ؟یکن یم یچه غلط يمعلومه دار چیه-
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 ریانگشت اشارشو گرفت سمت ام تیبا عصبان کارن

توجه به من که خودمو انداخته بودم  یو ب نیحس

 :وسطشون گرفت

 

صاحب  یسر و صاحب داره ب سایگ یزدم که بدون نویا-

 چکسیو ه یکن شیدستمال ينجوریکه هم ستین

  !نگه یچیه
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و  دمیکش ینی؟هیچهارتا شد! صاحب؟ دستمال چشمام

 نیحس ریکاسش که ام يبذارم تو يزیچ هیخواستم 

 :گفت

 

 

 ءیکاال و ش سایحرف دهنتو بفهم کارن! اوال که گ-

دفعه اخرت  ایکه بخواد صاحب داشته باشه ثان ستین

 یچرتو و پرتارو به من و خواهرت م نیباشه ا

  !یچسبون
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دوباره حمله کنه سمتش که با من رو به رو شد  اومد

  .بودم ستادهیکه جلوش ا

 :دیکش داد

 

 ستگانیشا سایبه اسم گ ي! خواهرستمیمن برادرش ن-

 !نداشتم و ندارم

 

که چشماش رگ زده  یبه کارن نگاه کردم. کارن شوکه

  .بود و شورتش سرخ شده بود

  بود بهم؟ ختهیقدر ر نیا یچ يچش بود؟ برا آخه
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 دیدوست دارم پس نبا نویحس ریکه گفته بودم ام من

شد. درباره خواهرو برادر بودنم....  یابن قدر شوکه م

 یم یبود که خودش دوست داشت! خودش ه يزیچ

  !گفت خواهر خواهر

 

 :زد و گفت يپوزخند صدادار نیحس ریام

 

 !دوست داره سایکه خود گ هیزیچ نیا-

 

 :بار خودشو انداخت وسط و گفت نیا گرشا
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  .غلط کرد! برادرش منم، طرف حسابتم منم سایگ-

 

 :به من نگاه کرد و گفت تیبا خشم و عصبان بعد

 

 يگرد یاالن بر م نیکنم هم یم دیاآلن! تاک نیهم-

که چوب خطت پر شده  یدون ی! منیمامان نسر شیپ

 !سایگ

باعث  یکنم چ ياداوری نیحس ریام شیکه پ يخواینم

  شده چوب خطط پر بشه؟
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  بگه؟ نیحس ریام يخواست قصه فرارمو برا یم

که  ییزد. گرشا یگرشا هم زخم م یکردم، حت بغض

 :لرزون گفتم يپشتم بود. با صدا شهیهم

 

برات  یارزش چیمن و نه خودم ه يدونم نه ابرو یم-

 !رمی! باشه ممیندار
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نگاه  یو حت نیحس ریام يگفتنا سایتوجه به گ یب

 يبهش زدم و با قدم ها يکرده گرشا تنه ا رییتغ

  !تیمحکم رفتم سمت جمع

 

که  ینگذشته بود و از وقت ادیانتظارم ساعت ز برخالف

 قهیفقط پنج دق سیسمت سرو دمیمن با اشک دو

 .گذشته

نشسته بود  انیکه کنار دا نیتوجه به مامان نسر یب

  !رفتم وسط
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برادرم بود و احتماال بعدا قرارذبود خودمو  یعروس

تا  نیفحش بدم چرا خوش نگذروندم به خاطر هم

که عروس کشون بود  يکه تونستم تا لحظه اخر ییجا

  !یالیخ یو خودمو زدم به ب دمیرقص ییتنها

 

 .و نگاه خاصش نیحس ریپدر ام ورگ

  !پدر کارن و نامزدش گور

   !و برگشتنش دهیپدر ش گور

 یسره بغض کردم حت هیپدر خودم که از سر شب  گور

  !دمیرقص یکه داشتم م یوقت
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  !بود یبه ک یک

 !گور پدر همه اصال
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 ..::(*انیدا*)::..

 

 ییو خاص گرشا. چشما یتونیز يشدم به چشما رهیخ

 .امیکه حاال شده بود کل دن

 

که از  یراحت هر روز صبح الیکه حاال با خ ییچشما 

 یم دمیخواب یکه م یشدم و هر شب یم داریخواب ب

 .دونستم کنارمه یو م دمشید

 !منه! جاش امنه با

 :کردم زمزمه



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 گرشا جان؟-

 

 :گفت یگرفت باال و عصب سرشو

 

. افتضاح شد! اگه انیگند زدم دا مونیتو شب عروس-

 ...گهید يمراسم کوچولوو هی يبخوا

 

 :وسط حرفش وگفتم دمیپر

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

اگه سنگ از  ی! گرشا امشب حتششششششیه-

 نیمن بهتر ياگه جنگ بشه بازم برا یحت ادیاسمون ب

 .شب عمرمه

 .خودت خرابش نکن يفکرا برا نیبا ا لطفا

 

 :نگاهم کرد که گفتم مستاصل

 

 ؟یحالت خوبه؟ خوب-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

کرد.دستامو گرفت و گونمو لمس کرد و  رییتغ نگاهش

 :گفت

 

 .عروسکم.ببخش به خاطر امشب-

 

 :زدم و گفتم لبخند

 

شناسنامته فقط  يکه االن تو یفکرشم نکن. اون اسم-

  .که االن رسما زنتم ستین یمعن نیبه ا



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

کنادت باشم و پا به پات  اتیکه تو شاد هیمعن نیا به

 .کنم يشاد

 .غمام همدمت باشم و محرم راز قلبت يتو

سختم  يروزا يباشم و تو شتیسختت پ يروزا يتو

 .یباش شمیپ

 

آن  هی يسمت خودش و تو دیبا لبخند منو کش گرشا

 :اغوشش و گفت يتو دمیکش

 

 ...داد گاه محکومم کردن به اعدام يکه تو ياون روز-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 

  .گرشا لطفا...امشب نه-

 

 :نوازش کرد و گفت شونمو

 

  .بذار بگم زمینه عز-

دادگاه حکم اعدامم رو صادر کردن  يکه تو يروز اون

  .يکه نگدانش بودم تو بود يزیتنها چ
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 يفرستن باال یتو م يحال بودم که منو به جا خوش

 هی... گري. غصه بخوریدار اما نگران بودم ناراحت بش

 .من بود یکل نگران نای... ایکن

شدم! به  وونهید یاز حال رفت ياون جور دمید یوقت

 ...زور تونستن متوقفم کنن تا ندوم به سمتت

 

نفس  تمیاز ر نویاون خاطرات برام سخت بود. ا مرور

 :و گفت دیفهم دنمیکش
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@VIP_ROMAN 

بار بهت بگم اون  نیاخر يبذار برا. انیباره دا نیاخر-

 یتو جا م يلحظه اگه بازم لرگرده بازم خودمو به جا

  .زنم

 .دخترشم وونهید گمیبه صدرا م بازم

 .من بزنه هیخواستم مدارکو عل یازش م بازم

 

 يتو رهیبحث سرمو گرفتم باال و خ نیاز ا خسته

  چشماش گفتم
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@VIP_ROMAN 

 نینهوا یبکش گهیکار د هیاز لبات  دیخفه شو! االن با-

 !یکه مزخرف از توش بباف

 !مونهیعروس شب

 

 دنیبوس يقدم شدم برا شیزد و من خودم پ لبخند

 ...لبخندش

 ...تموم شده بود بالخره

 .میشده بود یکیمن و گرشا  بالخره
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@VIP_ROMAN 

بود و  دهیساحل د يبار تو نیاول يمنو برا يروز هی

کرد  یفکرشو م یگفته بود. ک نیدورب ماتیبرام از تنظ

 نقطه؟ نیبه ا میبرس

 !کس چیه

که به قصد کشتن من  ییکرد گرشا یفکرشو م یک

 مرگم بشه؟ شیروز پ هیاومده بود 

 !کس چیه بازم
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 

 ..::(* سایگ *)::..

 

و کارن  نیمن و مامان نسر یبعد از عروس نیماش يتو

 .میگشت یبر م میداشت
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 .همه خورد بود اعصاب

کلمه گند زده شده  یواقع یداداشم به معنل یعروس

 .بود توش

 

  گفت یبا ولوم کم م يخسرو روانیس نیماش يتو

 .رو یدارم زندگ دوست

 

عقب دوال شدم خفش کنم که کارن زود  یاز صندل من

 .همون کارو انجام داد ضیتر از من با غ



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

رو  یزندگ نیماش نیا يکس تو چیحال حاضر ه در

 .دوست نداشت

 

 هیخونه منتظر ماست و احتماال  دهیدونستم ش یم من

 .داد و قال یو کل میجنگ بزرگ دار

 

 .دمید یخودم نم يرو تو لشیکه اصال پتانس يزیچ

حدود پنج روز  يزیچ هیخواستم بخوابم!  یم فقط

 .بخوابم
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@VIP_ROMAN 

 :و گفت دیکش یپوف کارن

 

 .بود امشب یچه شب-

 

 :گفت نینسر مامان

 

 بیغ نیتو و گرشا کجا رفت یآره واقعا! افتضاح.راست-

 !نیشد

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

چشم تو چشم شدم و بعد با  نهیا ویلحظه ت هیکارن  با

 .ازش نگاه گرفتم ضیغ

 :و گفت دیکش یپوففففففف محکم کارنم

 

 !میو اومد میدیرول گل کش هی میرفت یچیه-

 

کارن عالقه  دیکرد و فهم يتک خنده ا نینسر مامان

 .نداره فشیبه تعر يا

 زویقدر مامان با شعور بود که خودش همه چ نیا

 .دیمحترمانه فهم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

شد  یم چی! انقدر پاپیچیکرد؟ ه یم کاریبود چ دهیش

 .بوده یچ هیتا بفهمه قض

 

فرزند به  هیاز  یحت نویبود که من مامان نسر نیا

 .دوست داشتم شتریمادرش هم ب

 نیمن فرق داشت! مامان نسر يبرا نینسر مامان

 دهیردم و ش ینبود اما مامان صداش م میمامان واقع

 .بود برام دهیبود و فقط ش میمامان واقع
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@VIP_ROMAN 

که من  نیدونستم بعد از ا یبودم نم نیحس ریام نگران

 .بهش گفتن یرقپفتم گرشا و کارن چ

 یانتظارمو م یکه تو خونه چ نیبودم و ا دهیش نگران

 .کشه

 انیرو به دا یبودم که شب عروس یینگران گرشا یحت

 .زهر کنه

 .همه بودم نگران

سربار بودم که  هیکس! من  چینگران من بود؟ ه یک

 .بود بهتر بود یاگه نم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

ازش  دی. بانیحس ریدرآوردم و زنگ زدم به ام مویگوش

باشه به خاطر من کتک خورد و  یگرفتم هر چ یخبر م

 .بهش تهمت زده شد

 !هیک سیرئ دیفهم یم دیکارن با یطرف از

 ینبود سرم داد بکشه و فکر کنه من ازش م قرار

 .ترسم

 

 .سایجانم گ-
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 !کالفه و گرفته بود، پس خوب نبود حالش صداش

 

  .نگرانت بودم ن؟یحس ریام یسالم خوب-

 

و بازم  دمید نهیکارن رو از ا یغضب آلود و عصبان نگاه

 .ندادم یتیاهم

 

 ومد؟ین شیکه پ ینگران من نباش. مشکل زمیاره عز-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

من  فیحر دید یزد کنار و وقت نویطاقت ماش یب کارن

 .شد ادهیپ نیاز ماش شهینم

به  رهیکه خ دمید یرو م نینگران مامان نسر نگاه

 .پسرشه
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@VIP_ROMAN 

 

 

 

 

 :گفتم نیحس ریجواب ام در

 

من  يرو کمینگران توام. گرشا و کارن  ینه ول-

 یباال اوردم. چ رایکه اخ یحساسن، مصوصا با افتضاح

  .یقدر درهم نیبهت گفتن که ا

 

 :گفت نیکنه واسه هم يکرد نقش باز یسع



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

خونه و  دمیفقط خسته ام! تازه رس ستمیدرهم ن-

  .بخوابم خوامیم

 

و تلفنو قطع کن اما من ول کن  ياضافه ا یعنی نیا

 :نبودم. به خاطر من کتک خورده بود. گفتم

 

 ریام دیفهمم. ببهش یمن از صدات م یچرا درهم-

و اون  وفتهیخواستم اون اتفاق ب یحسن، من... من نم

  .برداشتو بکنن درباره تو
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@VIP_ROMAN 

 

 :دفعه با تحکم گفت هی

 

  ؟یعاشق من يبه کارن گفته بود نیهم يبرا-

 

  !شدم الل

من! لعنت به کارن که حرفمو گذاشته بود کف  يخدا

  .نیحس ریدست ام

  .شدم بگه چشه ینم چشیشدم و پا پ یخفه م کاش
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 سا؟یگ-

 

دادم؟ دوباره  یجواب م ییندادم، با چه رو یجواب

 :گفت

 

تا  ینداره که به کارن دروغ گفت یاشکال نیبب-

  خب؟ یتوجهشو جلب کن

  !مسخره نکن يکارا نیا یلطفاً منو قاط یول

 نیوجه ا هیکه  نیمتنفرم! از ا یعشق يمثلثا نیاز ا من

  !مثلث باشم متنفرم
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 يخودت کرد یمسائل عشق یکه منو قاط نیاز ا سایگ

  !متنفرم

  ...که شما بهم يعشق مسخره ا نیا از

 اعصاب ندارم سا،یکن گ قطع

 

  .گونم يرو دیچک یم اشکام

بود  لیشدنم تکم دهیکوب تی! ظرفریپشت تحق ریتحق

  .واقعا

 یبهم بگه قاط گانیکم داشتم که استاد شا نویهم فقط

  .مسائل بچگونه خودم نکنمش
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 :دمینال

 

  ....استاد بخدا من-

 

 :دیکش داد

 

 یبگ گهیدفعه د هی.سایگ یکن یبدترش م يد دار-

 .يتو شرکت من رو ندار يکه پاتو بذار نیاستاد حق ا

 

  .بزنم تلفن رو قطع کرد یاومدم حرف تا
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 زیبود، حالم از خودم و همه چ لیتکم گهید تمیظرف

  .خورد یبهم م

 

که داشتم و داشت منو به قهقهرا م  یعشق نیاز ا حالم

  .خورد یبهم م کشوندی

دماغم و  ریخورد ز یکه زده بودم م يتعفن گند يبو

  .ارمیشد باال ب یباعث م

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

که افسرده بودن و  ییو دخترا دیرش خیش خاطرات

شدن به فاحشه خونه ها منو  یفروخته م یکی یکی

  .کشت یم

که شب قبل از من نوبتش بود  يمحدثه دختر خاطرات

خودشو با  یبشه و از شدت ناراحت خیخواب ش ریتا ز

بود نصف شب خفه کرد  دادکردهیاتاق پ يکه تو یمیس

  !کشت یمنو م

 

  عاشق بودم؟ يدیچه ام با

  زنده بودم؟ يدیچه ام با



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

باز کردم و  نویدر ماش یعصب نیتوجه به مامان نسر یب

  .رفتم سراغ کارن

 

 نیزم يپرت کرد رو گارشوی، س امیکه من دارم م دید

  .و منتظر شد

دستمو بروم باال و بدون مکث و تردبد  دمیکه رس بهش

 .تو گوشش دمیمحکم کوب
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 دمیشن نیماش ياز تو نویمامان نسر غیخفه ج يصدا

 . ندادم یتیاما اهم
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رگ  يگونش و با چشما يدستشو گذاشت رو کارن

 .زده سرشو برگردوند سمتم

 :دمیمحض چشم تو چشم شدن باهاش داد کش به

 

  !یپست یلیخ-

 

 :زد و گفت شخندین
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زنگ زده به  نیحس ریشده؟ ام یممنون! چ یلیهه! خ-

 ش؟یول

 

داد  بایکه چقدر دوستش داشتم تقر نیتوجه به ا یب

 :دمیگش

 

 یقدر ب نیمن دوستش دارم؟ چراا یچرا بهش گفت-

  کارن؟ يشعور

 نیحس ریهم به خود ام ؟ينگه دار یرازو نتونست هی 

  هم به گرشا؟ یگفت
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  بود؟ فیچقدر کارت کث یفهم یم

منم زنگ بزنم به نگار و بگم کارن تورو دوست  خوبه

  نداره و چشم دوخته به مال و ثروتت؟

 

 :دیشد و غر یعصب

 

 .ببندمش ومدمیتا ن سایدهنتو ببند گ-

 

 :دادم عقب و گفتم هولش
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بزن  ایدهنمم ببند. ب ایب يببند! تو که همه کار کرد ایب-

  .تو دهنم

نفسم  یزنده ام تا وقت یخورم کارن، تا وقت یم قسم

 .گمیرو بهت نم يراز چیهرگز ه گهید ادیو م رهیم

 يها هم پست تر بهیاز غر یحت ،یستیداداشم ن گهید 

  .برام

 

  .بهم فشرد و متعجب بهم نگاه کرد لباشو

 .بود نیسنگ یلیخ حرفم

 .شناختیمنو م یخوب از بچگ یلیخ کارن
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 .بزنم و پاش نمونم یدونست محاله حرف یم

 :گفتم دوباره

 

 ي. حاال برو هر کاريمن از دست داد شیارزشت رو پ-

 تیاهم يزیبرام پش گهیبکن چون د يخوا یکه م

 .نداره

 !ریطالق بده، اصال برو بم ر،ینامزد کن، زن بگ برو

 .برام یستیمهم ن گهید

 

 .نیماش يگرد کردم و برگشتم تو عقب
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گونم و هثپق هقمو  يرو ختیر یزمان اشکام م هم

  .کردم یخفه م

 .گفتم یمثل سگ دروغ م داشتم

 

 يادم بره، مثل نقش رو ادینبود که از  يزیاول چ عشق

 .شد یدل سنگ بود. هرگز پاك نم

 .شد ینم تیاهم یهرگز برام ب کارن

  .برام مهم بود شهیهم
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 یشدم، اگه آخ م یم نیشد غمگ یم نیاگه غمگ 

 .مردم یمرد منم م یگرفت...اگه م یگفت من دردم م

 

 .گوشم يگذاشتم تو مویو هنذفر نیماش يتو مشستم

هم  نیاز مامان نسر یبشنوم، حت خواستمینم یچیه

  .خواست بشنوم یدلم نم يزیچ

 

 .امشب يپر بودم برا پر

 ستیل ينه اما تو یشب زندگ نیبد تر دیشا امشب

 .داشت ییمقام باال میبد زندگ يشبا
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خواست  یکه م يزیکه حداقل گرشا به هر چ یشب

  .بود دهیتوش رس

نفرمون  هیما دوتا خواهر و برادر  نیبود که ب خوب

 .شد ریعاقبت به خ

 

 .بدبخته یکیاون  ستین مهم

کس دوستش  چیبخت برگشتست و ه ستین مهم

 .نداره

 .. از همون روز تولدش اضافه بودهیاضاف ستین مهم
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 .ستیمهم ن یچیه

 نیکه گرشا االن خوشحاله، تنها نقطه عطف ا نهیا مهم

دونم دل داداشم بعد از مدتها  یکه م نهیهم یشب سگ

 بالخره اروم گرفته

 

چراغ برق موند و فکر  ریت ریمدت همون جا ز هی کارن

  .دیکش گاریپاکت س هی کیکنم نزد

 .نیو اومد سمت ماش ریسرشو انداخت ز بعد

به من راه افتاد و روند سمت  ینگاه مین یحت بدون

 .خونه
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 آغوش تو دیدر تبع

 199_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  .اسانسور شرکت شدم و رفتم باال سوار
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دادم  یزنگ زد هم زمان که تلفن رو جواب م لمیموبا

 :نگاه کردم نهیا يشده ام تو شیآرا يبه چشما

 

  جانم گرشا؟-

 

  ؟یخوب ؟يچطور سایسالم گ-

 

 :بود پاك کردم و گفتم يلبمو که رژ گوشه
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جان خوبه؟ حالش  انیدا  ؟ی. تو خوبزمیقربونت عز-

  که بد نشد؟

 

روز بعد از اون  يام برا هیروح یلیزدم! خ شخندین

  !فاجعه خوب بود

  .یالیخ یبودم به در ب زده

 

  !ومدهیبه تو ن زایچ نیبرو بچه! ا-

 

 :و گفتم دمیخند
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 ی. ولشهیهجده سالم چشم و گوشم باز م ریاره من ز-

 يخواد برا یم نیبده بخوره، مامان نسر نیریش زیچ هی

 .ارهیب یظهر واستون کاچ

 

 :گفت طونیخودم ش مثل

 

  !میخورد امونویکاچ یخواد ما قبل عروس ینم یکاچ-
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باعث شد قهقهه  یاز پشت گوش انیمعترض دا يصدا

  .رونیبزنم و از آسانسور برم ب

اتاق  يسالن نبود منم رفتم تو يتو یشکر کس خدارو

 :خودم و گفتم

 

هم  شمیاگه بشنوم دارم عمه م یزدم! حت یحدس م-

 يداداش؟ تو یداشت ي. کارستین زیتعجب بر انگ

  .شرکتم االن

 

 :کرد و بعد با آه گفت مکث
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 شبید دهیخواستم بپرسم ش یکه نه. م یکار خاص-

 یکارن اگه م ایاز مامان  یدون یکه نکرد؟ م يکار

  .شد تف سر باال یم دمیپرس

 

 :و گفتم زمیانداختم باال نشستم پشت م ابرو

 

  .نبود. خودشم رفته بود يخبر یچینه! ه-
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 خچالی ينوشته گذاشته بود رو هیدونم کجا غقط  ینم

 کیرو ببرم و  سایگ خوامیمضمون چرت که من م هیبا 

  ...حرفا نیگردم و ا یبر م گهیماه د

 

 :دیکش داد

 

سر و صاحب مگه نداره  سایبرم؟ گ یرو م سایگ ؟یچ_

  خواد ببرتش؟ یکه م
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 یباهام رفتار م ءیکه مثل ش نیگاز گرفتم. از ا لبمو

  .کرد متنفر بودم

 :که کردم گفت سکوت

 

! گهید گمیراست م ان؟یدا هیگه خورده. چ دهیش-

جا  نیمن بزرگش کردم و تا ا دمیزحمتشو من کش

  رو برداره ببره؟ سایگ ادیب خوادیرسوندمش حاال م

 

قلبم. تاحاال  ياومد و نشست تو بیاز غ يریت هی باز

  ؟يکارا هم بلد نیداداش! از ا يسرم منت نذاشته بود
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 :دیآروم پرس انیدا

 

  ؟یگیم يدار نویتماس هنوز وصله و ا-

 

 نیا سایگ تیوصله منتها شخص انیزدم! اره دا پوزخند

علنا منت  ستیبراش مهم ن گهیقدر خورد شده که د

د براش خور ستیبزرگ کردنمو سرم بذاره. انگار مهم ن

  .بشم نیتر از ا

 :گفتم
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گفته  گانی. استاد شاگهیکنم د یداداش من قطع م-

  .. خداحافظمیاریمحل کار ن یگوش

 

  !سایپدر گ گور

 .سوخت یحرف گرشا درد داشت. قلبم م ي! جاهه
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 آغوش تو دیدر تبع

 200_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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ام رو در  H و مداد T و خط کش زیپشت م نشستم

  .آوردم

 دهیکش ییکه مهندس ثنا ينقشه ا ياز جاها يسر هی

 یجزئ راداتیا يسر هی يمجتمع تجار هی يبود برا

  .داشت

هم گفته بود  نیحس ریمتوجه شده بودنمشون و ام من

  .خودم درستش کنم
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 ریام میکارم بودم که ناگهان عطر تلخ و مال غرق

 .مینیب يتو دیچیپ نیحس

که  ییداد، وقتا یدوران دانشگاهم رو م يبو عطرش

 یسرم م يو اونم باال دمیکش یعاشقانه نقشه م

  .ستادیا

 يرو هم آورده بود باال دیبار چندتا از اسات هی یحت

سرم که منو نشونشون بده و من انقدر غرق معادالت و 

  .بودم اصال متوجه شون نشده بودم هایکار زهیر
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مقنعم زده  ریکه ز يفر يسمتش و طره مو گشتمبر

سرخ شده  يو دادم تو و با خجالت و گونه ها رونیبود ب

 :گفتم

 

  د؟ییشما گانیعه استاد شا-

 

و  ریو نافذش سرمو انداختم ز رهیبعد به خاطر نگاه خ و

  .شدم دنیمشغول کش
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کرد من دوستش دارم  یکه فکر م نیتصور ا یلعنت

کشت. آش نخورده و دهن سوخته  یداشت منو م

  .من بود تیحکا

کردم تمرکز  یبه دندون گرفتم و با استرس سع لبمو

آروم و کالفش...  يبا صدا ینقشه ول يداشته باشم رو

بود گند  کینقشه و نزد يتق! نوك مداد شکست رو

  !بزنه

 

  !سایو زهر مار گ گانیاستاد شا-
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 ریو برگشتم. دستشو اورد باال و لبمو از ز دمیگز لبمو

 :دندونم آزاد گرد و گفت

 

 !نینکن همچ-

 

رفتم تو  یکرد م یباهام م يکار نیاگه کارن همچ مثال

 ییها تیبا تمام جذاب چارهیب نیحس ریعرش! منتها ام

  .ذاشتینم يریتاث چیمن ه يکه واقعا داشت اما رو

 :از دستم گرفت و گفت مدادو
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  .حرف بزنم باهات دیبا-

 

از بسته بودنش  نانیدر نگاه کردم و بعد از اطم به

 :برگشتم سمتش و گفتم

 

 ...نیحس ریام نیبب-

 

 :لبم و گفت يگذاشت رو دستشو

 

  .تونم کمکت کنم ینه تو گوش کن! من م-
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خواست بهم کمک کنه؟  یم یچ يگرد شد، تو چشمام

 نیبانگار سوال چشمامو خوند که دستشو فرو کرد 

 :موهاش و گفت

 

  !يو ندار یوقت دوست نداشت چیدونم منو ه یمن م-

 

دندونم  ریانداختم که لبمو از ز ریو سر به ز دمیگز لب

 :و گفت رونیب دیدوباره کش
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  .گمیمگه بچه؟ نکن م يآزار دار-

و  يدونم تو منو دوست ندار یگفتم، من م یم داشتم

  .یعاشق کارن

منو  یکردن کارن بهش گفت تیدونم به خاطر اذ یم

 .يدوست دار

 

 :غم گفتم با

 

  !دیمن قصدم سوء استفاده نبود... ببخش-
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 :خودم تلخ نگاه کرد و گفت مثل

 

 ستیکه ن ياشکال نداره. زور-

 

کرد؟ انگار که واقعا بهم  یصحبت م يطور نیا چرا

 !عالقه داره

 کینزد نیحس ریمن و ام یممکنه، فاصله سن محال

عالقه مند  چهی هیبه  دیبا یچ يهفت ساله! اخه برا

  بشه؟

 :باال انداخت و گفت يا شونه
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. من سایادامه بده گ يباز نیبه ا شهیاگه حالت خوب م-

  .باهاش ندارم یمشکل

 

 :دمیپرس مشکوك

 

  ؟یکارو بکن نیا يخوایچرا م-

 

 :زد و وفت شخندین
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 يجور هی شمیخوشحال م یلی. خبمهیکارن رق-

 !سایمعامله دوسر برده گ نیبچزونمش. ا
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 آغوش تو دیدر تبع

 201_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 :باال انداخت و گفت ينگاهش کردم که شونه ا متعجب

 

عاشق دل خستتم؟ برو با هم سن  يفکر کرد ه؟یچ-

 !کن يخودت باز

 

 :شدم و معترض گفتم سرخ

 

  !عه استاد-

 

 :کرد و گفت اخم
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 یبگ گهیبار د هیدارم با تو بچه؟  یکوفت! مگه شوخ-

  .یاستاد اخراج

 

 :شدم و گفتم طونیش

 

  آخه چرا استاد؟ مگه استاد چشه استاد؟-

 

صورتمو گرفت ال  يتو يمو کهیمهربون ت نیحس ریام

 : انگشتاش و گفت يبه ال
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 !یدوست دخترم بایتو االن تقر_

 

 ریرو لبهام بود، دست ام ییلبخند دندون نما هنوز

دفعه در باز شد  هیموهام بود که  يهنوز ال به ال نیحس

  .و کارن اومد تو

 

  ...سایگ-
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بود رو گرفت باال و مارو تو اون حالت  نییکه پا سرش

  ...و همون جا دم در خشک شد دید

که کارن  يجور یاروم ول نیحس ریکه ام دمیگز لبمو

 :دندونم در آورد و گفت ریبشنوه دوباره لبمو از ز

 

شده کارن.  یدوباره...  چ يخوای! ميطور نینکن ا-

  !درو ببند

 

 :و گفت دیکش ياخماش درهم شد، پوف کالفه ا کارن
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  کاراست؟ نیا يتو شرکت جا-

 

 ریام يجا دیدلم. االن تو با يعالم نشست رو غم

  !يبود یم نیحس

 يآورد یدندونم درم ریاالن لبمو از ز دیبا یلعنت توعه

  .رمیگیلبمو گاز م یوقت یشیم وونهید یگفت یو م

مقنعم و برگشت سمت  يموهامو داد تو نیحس ریام

 :کارن و گفت

 

  ؟يدار کاریبه تو چه! تو شرکت من چ-
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 :چپ نگاهش کرد و گفت چپ

 

کنه من  یمن تو شرکتت داره کار م قیخواهر رف-

  .کار دارم سایبا تو ندارم با گ يکار

  .باهاش یچشمام الس بزن يجلو ادیخوشمم نم مسلما

 

 :بار خودم وارد عمل شدم و گفتم نیا
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پشتش باشه  يا گهیزنن که اهداف د یم یالس وقت-

  !میرو دوست دار گهیکارن نه ما که هم د

 

خورده باشه. کبود شد و چشماش از  ریانگار ت کارن

  .دش زیشدت خشم ر

 :نکنه گفتم دایپ خیکه کار ب نیا يبرا

 

  ه؟یشده؟ خبر یچ-

 

 : زد و گفت يپوزخند
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نبود! حداقل نه مهم تر از الس زدن  یخاص زینه چ-

 !دیعاشقانتون! به کارتون برس

 

 :رفت جلو و گفت نیحس ریام

 

  .تشکر بهت بدهکارم هیصبر کن کارن من -

 

 :گفت نیحس ریبرگشت سمتون که ام کارن
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 ي. باعث شدیگفت سایکه بهم از عالقه گ یمرس-

 هیهم منو دوست داره و عشقم بهش  شایبفهمم گ

 .ستیطرفه ن
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 آغوش تو دیدر تبع

 202_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

اومد، فکشو محکم  یخونش در نم يزد یکارد م کارنو

 :بهم فشرد و گفت

 

  !دیشدم! خوش باش ریخ یپس بان-

 

  .رونیبا عجله از در رفت ب بعدم

کرده بود،  يرو ادهیز نیحس ریشدم، ام کالفه

  .رفتار کنه ينبود اون طور یاجیاحت
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بهش بگم چون نقشمونو دوست  نویشد هم ا ینم

 یداشتم. دوست داشتم به کارن بگم منم آدم کم

  .خودت عاشقم شده يکار بیرق نیبب ستمین

 

  !سایگ-

 

نشون ندم.  مویکردم عصبانت یسمتش و سع برگشتم

 :گفتم

 

  بله؟-
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 :زد و گفت لبخند

 

 نیهم ؟یخب آخرش که چ یول يریاز دست من دلگ-

تا مارو باهم  میختینقشه رو ر نی! ما اگهیشد د یم

 .افتاد یاتفاق م نیا نه،آخرشییب

 

 :گفتم مغموم
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خوام  یمن نم ن،یحس ریام يکرد يرو ادهیز کمی-

خوام بدونه من...  یکارن ازم کامل رو برگردونه، فقط م

  !الشیخ یب

 

رفت سمت  یزد و همونطور کهدم شخندین نیحس ریام

 :در گفت

 

 یبه جهنم! حداقل االن دلم خنک شد. مرس-

  !ستگانیشا
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بودم تا غم پشت نگاهش رو  یمترجم م دینبا حتما

 یبود، حتاما اصال خوش حال ن دبودیدونم چ یبفمم! نم

  .مطمئن بودم نویذرهذهم دلش خنک نشده بود ا هی

 

و منم دوباره برگشتم سمت نقشه.  رونیدر رفت ب از

  باشم؟ نیحس ریعاشق ام دتونستمیچراذنم

 یکرد، حن یبا کارن واقعا رقابت م تیجذاب يتو ریام

نسبت به کارن داشت!  يتر یورزش کلیقد بلند تر و ه

  نه؟ نیحس ریچرا ام
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دلم خونه  يوقت بود تو یلیزد! کارن خ شخندین قلبم

  .رفتنم نداشت رونیکرده بود و قصد ب

 بایاز هفت سال بود. تقر شتریکه نبود! بحث ب یشوخ

  .دست چپ و راستمو شناخته بودم یاز وقت

 

 یامروز زمان ثبت نام کنکور ارشد بود و م یراست

  .خواستم حتما توش شرکت کنم

برگشتم عقب از  یسال استپ کردم و حت کی اگه

خواستم  یم ستیخبرا ن نیاز ا گهیحماقتم بود د

  .مدرکمو ارتقا بدم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 سانسیاالن با مدرك ل یبودم حت دهیچشم خودم د به

  .بهترم ایلیاز خ

 

 یکنم، نم شرفتیبود که پ نیهم ا لمیاز دال گهید یکی

  !خواستم اگر کارن با نگار ازدواج کرد... آخ

  !ارمیخواستم از نگار کم ب ینم

  !نگار نگار نگار

 .ازت متنفرم یلعنت
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که  یافتادم، خواب دمید شیکه چند وقت پ یخواب ادی

  .دیبوس یاون کارن منو م يتو

که فرار کنم مطمئن بودم کارن مال منه اما  نیاز ا قبل

  .دهم اون اعتماد به نفس رو هم ندارم کی یاالن حت

 

  فرار کردم؟ چرا

با کارن لج کردم، درسم تموم شده بود اما بهم  نچو

 سیو گ زمیکردم با اون همه عز ینگفت، فکر م یچیه

حتما عاشقمه و منتظره درسم  گهیکه م ییگالبتونم ها

  .تموم بشه
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کارن منو  دمینگفت فهم یچیسکوت کرد و ه یوقت اما

خوردم و رفتم سمت  يشد که ضربه بد نیخواد. ا ینم

  !اشتباه يآدما

  !کردم حماقت

 !ادیز یلیخ
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 ..::(* کـارن *)::..

 

 یم وونهیداشتم د بای. تقررونیاز شرکت زدم ب یعصب

  .شدم

 هیبگم زمان ثبت نام کنکوره و  سایبودم به گ اومده

 نمیب یکردنمون اما رفتم م یآشت يقدم بردارم برا

  .خنده یگه و م یم نیحس ریخانم با ام
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  .بود سایگ يموها يشرف تو یاون ب دست

که من هزار بار بافته بودمشون و هر هزاربار  ییموها

  .هزار برابر عاشق تر شده بودم

 

  !یفرمون! لعنت يرو دمیپشت رول و کوب نشستم

  .سوختم یاز تو م داشتم

وسط تا  میاریرو ب یلیو تخ یبود نگار ساختگ قرار

  .به خودش بده یتکون هیحسادت کنه و  سایگ
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و  بمیداد به خودش، اومد شد کارمند شرکت رق تمون

  !حاال معشوقشه

  !تونم بزنم ینم کیجا و ج نیمشستم ا رتمیغ یب منِ

 

 هیمن معشوقه  یکه زندگ یزندگ نیبزنن به ا گند

  .سوختم یآشغال بود و خودم تو حسرتش م

  .شه يجور نینبود ا قرار

  .ببازم یرو به همسن سادگ ساینبود گ قرار
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رفت  سایگ یو وقت نیحس ریزدم تو گوش ام شبید

رو خط بکشه چون من عاشقشم  سایبهش گفتم دور گ

  .خوامشیو از ته قلبم م

 

تورو دوست داره به نفعته آروم  گهیم سایگفتم گ بهش

 يکنار و بذار یکه بهش صدمه نخوره بکش يجور

  .بکنه شویزندگ سایگ

 يادیز نیحس ریبودن ام یو آدم حساب يجوون مرد رو

  .حساب کرده بودم
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 يجور نیکثافت از پشت بهم خنجر زد! قرار نبود ا اون

  .رهیرو تو مشتش بگ سایاحساسات گ

از  یبه فرمون و بعد عصب دمیپشت سر هم کوب چندبار

 میآفتاب نکیچشمام بود ع يکه تو یمیآفتاب مستق

  .رو زدم به چشمام و راه افتادم

 

  کجا؟

  !دونستم ینم

که  ییآدما نیتر یاز عوض یکیزدم به اردالن  زنگ

 :و گفتم شناختمیم
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  .دارم ازت یخواهش هی ؟يسالم اردالن چطور-

 

به من زنگ زده! جونم داداش تو لب تر  یک نیبه! بب-

  !کن فقط

 

 :و بعد از کلنجار رفتن با خودم گفتم دمیگز لبمو

 

  !! واسه امشبخوامیدختر م هی-
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گااااااااااااااااااد! پسر پاك و  ياووووووووووو مااااااا-

شده؟ افتاب از  یمطهرمون دختر مختر هوس کرده؟ چ

  کدوم طرف در اومده؟

 

 : گفتم یعصب

 

 !قطع کنم یتونیولم کن اردالن! اگه نم-

 

 :گفت چاپلوسانه



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 زش،یباشه؟ بلوند؟ سا یتونم؟ بگو چه شکل یچرا نم-

  ...قدش

 

 :ادامه بده گفتم شتریکه ب نیبهم خورد، فبل از ا حالم

 

 یی. موهاشم رنگ نباشه، خرماخوامیم یچشم عسل-

  ...و یروشن و حالت دار. پوستشم گندم

 

 :و گفت دیکش یسوت
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 میسفارش بد دی! بايخوایم ییاوففففففف! چه هلو-

 !بزان برات
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 : که گفت دمیکردم و کالفه نفس کش اخم

 

سراغ دارم راست  دونهی. ياریخب چرا جوش م لهیخ-

از قرض  شهیشب م هی یمحمده ول دیکار خودت. ز

  !شب که هزار شب نمبشه هیگرفت 

 

 : چسبوندم به فرمون و گفتم سرمو
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همون  خوامیباشه، فقط م خوادیکه م یزبد هر احمق-

  .باشه که گفتم یشکل

 

******** 

 

که اردالن برام  يدختر یعسل يکردم به چشما نگاه

  .فرستاده بود

تا آسمون فرق  نیبود، اما باهاش زم سایگ هیشب یلیخ

  .داشت
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 يبود، مژه ها يزد پر از لوند یکه م یهر پلک سایگ

  .بودن تیبلند تر و چشماش پر از معصوم

تر بود.  یچشماش روشن تر و پوستش گندم عسل

بود  یمعمول شینیتر بودن، ب کیتر و بار کیلباش کوچ

  .نبود یدختر عمل نیو مثل ا

 

 نینشسته بود، دستشو فرو کرد بپام  يرو دختره

 :موهام و گفت
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دوست  یلیدوست دارم! چشماتم خ یلیپسر بلوند خ-

  بودمت؟ دهیچرا ند يکجا بود گهیتو د یدارم، لعنت

 

  .دور انگشتم دمیچیطره از موهاشو پ هی

 يتر زبر تر بود، موها میضخ سایموهاشم از گ یحت

  .لخت و مواج بودن شمیمثل ابر سایگ

 :زدم و گفتم شخندین
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 هیشب شناسمینفرو م هی ،يخوبه که تو دوستم دار-

 ختهیر بمیمنو دوست نداره! به جاش با رق یخودت، ول

  !روهم

 

که خورده بودم عقلو از سرم  یالکل کیچندتا پ اون

 .پرونده بود

 :و گفت شمیرو ته ر دیدستشو کش دختره

 

 !بوده یاقتیل یچه آدم ب-
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  .:انداختم و گفتم مینیبه ب ینیچ

 

پرتقال و شکالت و قهوه  يبو سایعطرت افتضاحه. گ-

  .یعطر و اسانس چیبدون ه ،یعی. طبدهیم

 

 :لبخند زد و گفت دختره

 

  .شهیم میواره کم کم حسود-

 

 :پر از غم شد و گفتم دلم
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 شیمن حسود یهم قرار بود به نامزد احتمال سایگ-

خواست  یدلم م! دمشیوقت نبوس چیبشه! من...من ه

  .از ته دل ببوسمش

اما لباشو... دوست  دمیرو بوس شیشونیبار پ نیچند

  !داشتم لباشو ببوسم

 

به سرم کرد و با دستاش دو  کیسرشو نزد دختره

لحظه چهره دختر رفت و به  هیطرف صورتمو گرفت، 

  .اومد سایجاش گ
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 :زدم لب

 

  !من يسایگ-

 

  .لباش يبعد لبامو گذاشتم رو و

  !دمیبوس یداشتم عشقمو م االتمیخ تو

بازش کرد و پرتش کرد  یرفت کرواتم و به آن دستاش

  .نقطه نامعلوم هی

 یکی یکیبار نشونه گرفت و  نیرو ا رهنمیپ يها دکمه

  .بازشون کرد
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لبش برداشتم و  يبسته لبمو از رو يتاب با چشما یب

  .کاناپه و لباسشو از تنش در آوردم يخوابوندمش رو

 

 یخالکوب هیخودم بودم که چشمم خورد به  االتیخ تو

  .شکمش يکل رز رو

 نگیپرس یحت ساینداشت، گ یوقت خالکوب چیه سایگ

  .نافم نداشت
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از روش بلند شدم و همونطور که نفس  ییهوی یآن به

 :گفتم زدمینفس م

 

 !یستین سایتو گ-
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  کردم؟یم یچه غلط داشتم

زده  دم؟یخواب یبود م سایگ هیکه شب یکیبا  داشتم

  بود به سرم؟

 زشیم يتا نصفه باز کتمو از رو يهمون دکمه ها با

  .رونیبرداشتم و از خونه زدم ب
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 يایو مست و داغون بودم. رو شونیبد بود، پر حالم

  .کرد یم وونمیداشت د سایگ

 ارمیکه رو ب يکرد بزنه به سرم! در حد یم يکار واقعا

کسب و کارش  يجورا هیمثل اردالن که  یبه آدم نجس

  .جور کردن دختر بود

 

و راه  نیماش ياون حال خراب و داغون نشستم تو با

  .باعث شده بودعقل از سرم بپره یافتادم. مست

  .جداب بدهو منتظر شدم  سایزدم به گ زنگ
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و  دمید یرو دوتا م نایافتضاح شده بود، ماش میرانندگ

  .رفت یم جیسرم گ

 اومد یم رمیبود که گ يزیممتذ تنها چ بوقا

 

  الو؟-

 

انگار قبلش  ،یتو گوش دیچیپ سایسر خوش گ يصدا

قهقهه تلفنو جواب  هیوسط  ایباشه  دنیدرحال خند

  .داده باشه

 :مخمور جواب دادم يبا همون صدا دهیشدم و کش تلخ



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  !یتو باعثش-

 

 یتعجب کن دمیتعجب کرده بود. با دیکرد. شا مکث

بود  یعیمن اگه حالم طب یو راست یمست گنیم سا،یگ

  .گفتم یبهت نم يزیچ نیوقت همچ چیه

 

  ؟يتو مست کرد-
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شده بودم که  زیچقدر رقت انگ نیخنده. بب يز زدم

  .بود دهیاونم فهم

و  دمیعالمه بوق ممتد کش هیخطر ناك با  ییال هی

 :گفتم

 

دختر با  هیدختر بودم.  هیاالن کنار  نیآره مستم! هم-

  .زهیروشن و اندام ر ییخرما يو موها یعسل يچشما
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کردم متعجب شده. احمق بود اگه فورا  یم حس

شد. دوباره  یمتوجه شباهت اون دختر و خودش نم

 :گفتم

 

 دهیباهاش خواب بای! تقرسایگ قیعم یلی! خدمشیبوس-

و  یشکمش خالکوب يرو دمیبودم! وسطاش فهم

! گندت بزنن يداره! گند رد تو حالم! گند زد نگیپرس

  !سایگ

 

 :لرزون جواب داد يبا صدا سایگ
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  کارن؟ یگیم يدار یچ-

 

 :باعث شد با وحشت بگه يگهذایبوق بلند د يصدا

 

  .بزن کنار کارن. توروخدا بزن کنار ؟یپشت فرمون-

 

 :دمیگفتم و نال ینچ

 

  !ازت متنفرم-
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 :التماس کرد سایگ

 

توروخدا  الت،یدن امیکارن توروخدا بزن کنار مندم-

  !بزن کنار

 

جوابشو بدم، همزمان رفتم  یخواستم با تخص مس

  ...سبقت و يتو

  !شانس نبودم خوش

  .اومد یاز رو به رو م نیماش هی
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  ...فرخورد و سخت و بعد هیممتد و وحشت و  بوق

 !دمینفهم يزیچ گهید
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 ..::(* ســـــایگ *)::..

 

 ریسمت دفتر ام دمیدو هیپرت کردم و با گر تلفنو

  .نیحس

که هولش دادم کنار و  رهیکرد جلومو بگ یسع شیمنش

 .در نزده درو باز کردم

 

جلسه  يساختمون ساز يچندتا از شرکتا سیبا رئ 

نقشه سه  هی تاشویداشت داشت و داشت براشون با د

  .داد یرو نشون م يبعد
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شدن  رهیدرو باز کردم همهه شون آروم شد و خ یوقت

گونم روون بود و رنگم به شدت  يکه اشکام رو یبه من

 :گفت دهیترس نیحس ریبود.  ام دهیپر

 

  ستگان؟یشده خانم شا یچ-

 

 :هق هقم گفتم نیب

 

  .. بهم؟يدی... مچتویسوئ-
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 :به سمتم و گفت اومد

 

 یحال؟ چ نیبا ا یکن یرانندگ ذارمیم يچرا فکر کرد-

  ؟يشد

 

 :ها گفتم طهیسل مثل

 

 یبگو برم تاکس يدی. نمشهیم ریولم کن د شهیم رید-

  .رمیبگ
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در باز  یکردم، حت یخودم حس م يهمکارا رو رو نگاه

  .شده بودن به من رهیخ رونیاز ب ایلیبود و خ

درآورد و داد بهم و  بشیرو از ج چشیسوئ نیحس ریام

 :گفت

 

  .ایباشه ب-

 

 :برم که دستمو گرفت و گفت اومدم
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باشه. خواهش  تیتوروخدا حواست به رانندگ سایگ-

  .کنم یم

 

سر  یبراش تکون دادم، زدمش کنار. به هر ک يسر

  .رونیراهم بود تنه زدم و رفتم ب

  .من بود ياخر رو هیهمه تا ثان ينگاها

  !جهنم به

 يجلو نیحس ریجهنم که آبروم رفت، به درك که ام به

 یراجبم م هیبق ییصدام کرد و چه فکرا سایهمه گ

  !کنن
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 دمیکه خودم شن یکارن االن مهم بود، کارن فقط

  .تصادف کردنش رو يصدا

 

و مثل برق از  نیحس ریام اهیس نیپشت ماش نشستم

  .رونیزدم ب نگیپارک

 دیزدم، االن کجا با یکارن زنگ م یوقفه به گوش یب

  رفتم؟ یم

  ؟ییکجا ؟ییکجا
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. رمیبم خوادیدلم م وفتمیکه بهم گفت م ییزایچ ادی

کاش نبود و اون جمله هارو اون  ياون مست بود و ا

  .دمیشنیموقع ازش م

بود  دهیمن بود خواب هیکه شب يدونم واقعا با دختر ینم

  .دیکش یم ریت نیاز قلبم به خاطر هم ینه، نصف ای

  د؟یخواب یبه مشخصات من م يبا دختر دیبا چرا

 

  .جواب داد وینفر گوش هیهشتم  ایبار هفتم  يبرا

 :گفتم مهیسراس
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  ؟ییکارن؟ کارن کجا-

 

 :مرد گفت هی يصدا

 

قبل تصادف کرد  قهیکه چند دق ییآقا نیشما با ا-

 ؟ییپسر مو طال هی ن؟یدار ینسبت

 

 :دمینال دهیترس

 

 اره اره خودشه! کجاست؟حالش خوبه؟-
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 :کرد و گفت یمکث مرد
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  ....مارستانیاممممم! فکر کنم زده باشه. بردنش ب-

 

قطع کردم و  وی! گوشلیبود برم تو گاردر کینزد بایتقر

تو  یچه خاک قایدق نمیمحکم تر گاز دادم تا برم بب

 .سرم شده

بدترش  زویخودمم تصادف کنم و همه چ خواستمینم

  .یکنم. اشکامو پاك کردم و حواسمو دادم به رانندگ

 

شد  نمیفکر کنم زنده باشه!ا یچ یعنیمردك  اخه

  جواب؟
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 نیو هم یسادگ نیبه هم ره؟یتونه بم یمگه م کارن

  قدر احمقانه؟ دست خودشه مگه؟

 رمی! جرئتشو نداره! اگه بمذارمی! نمرهیمحاله بم کارن

  !کشمش یو دوباره م ایاون دن رمیخودمدم م

 

 یبهش خبر م دیدونست و با یگرشا نم ادیاحتمال ز به

  .نه ایحالش خوبه  دمیفهم یم دیدادم اما اول با

 

 دمیو دو مارستانیب نگیبد پارك کردم تو پارک یلیخ

  .مسئول اون جا نیسمت اول
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کرد. زدم  یدختره بود که داشت با تلفن صحبت م هی

  .کارنو بهش گفتم لیو اسم و فام شهیبه ش

 

احتماال  دیاشکامو د یو با اخم نگاهم کرد وقت دیترس

 :دیکرد و پرس يباهام همدرد

 

قبل آوردن که مشخصاتشون  قهیچند دق یتصادف هی-

  .نهیهم
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 یاره م گه؟ید یگفت فوت ی! اگه مرده بود مخداروشکر

 !یگفت فوت

 :دمیپرس

 

  زندست؟-

 

 حوصله گفت یب

 

. یاز دکترش سوال کن دی. باژسیو يتو مراقبت ها-

  .راهرو از سمت چپ اتاق دوم نیسوم
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  .باشن روم ختهیر خیسطل آب  هی انگار

که  وفتمیبود ب کیکردم و زانو هام سست شد. نزد خی

  .و خودمو نگه داشتم زیدستمو گزفتم به لبه م

تکون دادم خودمو کشوندم سمت  يزحمت سر به

 که ادرس داده بود ییهمون جا

 

و  رونیب ومدیدکتر با ماسک داشت از اتاق م هی

  .داد یم ادی يزیچ هیهمزمان به چندتا از پرستارا 

 :جون گفتم یو ب ستادمیجلوش ا رفتم
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  ... که آوردن.... حالش خ... وبه؟یتصادف ماریاون... ب-

 

 : نگران به من نگاه کرد و گفت دکتره

 

خانم  نیحال شما که بد تره خانم محترم. بچه ها به ا-

  .نیبزن يسرم قند هی

 

 :و گفت نییالتماس نگاهش کردم که ماسکشو داد پا با
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  د؟یهست ماریب يشما از همراها-

 

 :تکون دادم که گفت سر

 

 یاالن خوب شده! من منتقلش م یعنیحالش خوبه، -

دنده چهارمش که باعث  یکنم به بخش! بجز شکستگ

نداشت.  گهیاختالل تو تنفسش شده بود مشکل د

 دینگران نباش
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 208_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

.  کارن من نیحرفو زد انگار از آسمون افتادم زم نیا تا

 دندش شکسته بود؟

 داشت؟ درد
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 ادمهیسابقم دندش شکسته بود،  يایاز همکالس یکی

 .سال درد داشت هیتا 

 

 .نیزم يشد، رها شدم رو یچ دمینفهم گهید

 

******** 

 

 ؟يداریب سایجان؟ گ سایگ-
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ربع ساعت  نیگرشا چشمامو  باز کردم، هم يصدا با

 .نمیبرم کارنو بب ذاشتنیشده بودم و نم داریب شیپ

 .چشمام برداشتم و برگشتم سمتش ياز رو دستمو

 

سرخ بود، خودم به محض به هوش اومدنم  چشماش

 .بهش خبر داده بودم

 :گفتم

 

 جان؟-
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 ینگران نگاهم م شیاب يکنارش بود و با چشما انمیدا

 .کرد

 :گفت گرشا

 

 شده؟ یچ ؟يدیاز کجا فهم-

 

افتاد. از جا بلند شدم و سرمو از دستم  ادمی دوباره

 :نگران گفت انیکندم دا

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

دستت خون  نییب سایگ اریدر ن يباز وونهید يوا-

 .افتاد

 

 :گفتم یعصب

 

 ی. داشتم باهاش همون موقع صحبت مستین يزیچ-

 .کردم انگار... انگار مست بود

 

 :و گفتم دمیپوش کفشامو
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 .نمشیبب دیبا-

 

شونه هامو گرفت که برم گردونه سر جاش و  گرشا

 "زور نزن يخودیب نتشیبب یگس ذارنینم "گفت

 :دوباره کنار و گفتم زدم

 

 دی. بانمشیبب دیکه شد با يولم کن گرشا. هر جور-

 !رمیآروم بگ
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. رمیکشه. بم یکردم داره در م یداشت. حس م درد

 .دمشید یرفتم م یم دیطاقت نداشتم آخ بگه، با

 :.پرستار گفترونیاتاق زدم ب از

 

تو  نیخانم شما هنوز حالتون خوب نشده دوره افتاد-

تو اتاقتون، اون خونه؟ خودتون  دیی. بفرمامارستانیب

 ن؟یدیسرمتونو کش

 

 هیگرفت ببره دوباره دوباره تو اتاق که گر دستمو

 :افتادم و گفتم
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 .. ولمنمشیتوروخدا! بذار برم بب-

 

 :گفت دیرفته بود باال پرستاره ترس صدام

 

 .قهیفقط پنج دق یببرمت ول ایباشه باشه. ب -

 

نگاهش کردم و باهاش راه افتادم سمت  زیام تشکر

  .اتاق کارن
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اتاق خشکم  يرفتم تو ی. وقتدیتپ یتند تند م قلبم

 .سبقت گرفتن گهیزد و اشکام با از هم د

تخت  يو پر از باند رو یبا سر و صورت زخم کارنم

 .دستاش يرفت تو یبود و دوتا سرم م دهیخواب

ند و نا قدم رفتم جلو و نگاهش کردم. نفسش تند ت هی

 !منظم بود. درد داشت

نگاهمو حس کرده باشه چشماشو  ینیانگار سنگ هوی

 .دوخت به چشمام شویباز کرد و نگاه آب
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@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 آغوش تو دیدر تبع

 209_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 : دمینال هیگر با

 

  !کارن-
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کلمه  نیدر اومد. به محض اول یدورگش به سخت يصدا

اما با دستش اشاره کرد  دمیبه سرفه افتاد. ترس دایشد

  .کم و کم تر شد دیشد يکه نترسم و سرفه ها

 :گفت بعد

 

  !سای... نکن گهیگر-

 

دستام و  يدستش و گرفتم تو د،یچک شتریب اشکام

  .آروم گذاشتم روش يلبم و بوسه ا کیبردم نزد

  .دیبست و پلکش لرز چشماشو
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 :گفتم

 

 یکارو با من نکن کارن. مردم! ب نیوقت ا چیه گهید-

  !شعور مردم

 

 :زد و گفت شخندین

 

  !ومدیخندت م يصدا ،يبود نیحس ریام شیتو که پ-

 

 :گونم و گفتم يدستشو گذاشتم رو کف
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از عکسامون که  یکیداشتم به  ؟یگیچرا مزخرف م-

  .دمیخند یم میگرفته بود ریتو کو شیدوسال پ

 

خاطرات  يادآوریلبخند شد. انگار اونم از  پوزخندش

  .لحظه حالش خوب شده بود هی ریکو

 ف،یاخم خف هیشد به  لیناگهان خندش تبد اما

  .افتاد و نفسش حبس شد نیچ شیشونیپ

 :دمینال هیگر با
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کارن!  ياخه چرا مست کرده بود ؟ي! درد داررمیبم-

  !يزد یبود به من م یاون حرفا چ

پشت فرمون؟  ینیبش دینبا یمست یوقت یفهم ینم تو

  چند نفر چقدر مهمه؟ يجون تو برا یفهم یواقعا نم

 

شدم بگم چند نفر که از دهنم نپره چقدر  مجبور

من مهمه! چقدر جون من بستست به  يجونت برا

  .جونت

برگشت و چشماش با  يکم کم به حالت عاد نفسش

  درد بسته شد
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 :لباش گفت نیب از

 

... بخورم یدنیحالم... بد بود... مجبور... بودم نوش-

  ..... برهادمیکه.... 

 

 :دمینال

 

پشت فرمون.  ینیبا همون حالت بش دیاخه چرا با-

 یم ینگار چ یگیکارن من به جهنم، من به درك، نم

  کشه؟
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  .نگفتم هنوز بهش

  .نداشتم. بگو بهش خبر بدم شمارشو

 

باال اومد تا براش بگم که شماره نگارو بهم بده،  جونم

  .مردم تا بگم نگار حالش بده

 دیفهم یاگه م چارهیحق با من بود اون دختر ب یول

بهش  یچه حال هیقدر زخم نینامزدش تصادف کرده و ا

  .دادیدست م

  .شد یاگه بودم چقدر حالم بد م من
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 :کرد و گفت يزیاخم ر کارن

 

! من خودم بعد کم کم بهش دینکننه نه! نگرانش -

  .نگه يزیبه نگار چ یکس گم،یم

 

  .کروه باشن کیتفنگ به سمت قلبم شل هیکه با  انگار

  نگرانِ نگران شدن من نبود؟ یمهم نبودم؟ کس من

نگران  سایگ دیافتاد که شا یفکر نم نیبهذا یکس

  بد بکنه؟ يبشه، حالش بو بشه فکرا

  ؟يبه من و تصادف کرد يزد زنگ
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  ؟یسادگ نیهم به

 

. ادیتموم شد االن دکترش م متونیتا ستگانیخانم شا-

  .رونیب دیایزود ب

 

 : پاك کردم و دلخور نگاه ازش گرفتم و گفتم اشکامو

 

  .باشه.  من اصال شمارشو نداشتم که بهش بگم-

  .بهم بگو یخواست يزیچ رونمیب نیهم یول رمیم من
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بهش بندازم اومدم  يا گهیاون که اصال نگاه د یب بعد

 .رونیب
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اتاق بود  يکه جلو ییها یصندل يرو يزار باحال

 نشستم

 ... ختیریچشمم م ياز گوشه  اشکام

 !... حقته

 !... یعذاب بکش نیاز ا شتریب دیبا سایگ حقته

 

قابل باور  ریقلبم غ ي... برادیفهمیدلِ المصبم نم اما

و بخواد  یکیقدر  نیعاشقشم، ا یبود که کارن ، کس

 ... به نگران شدنش نباشه یکه راض
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 ... من بدبخت شده بودم چقدر

منو به اندازه  گهید چکدومشونی... کارن ... ه گرشا

حس سر بار  زننیکه بهم م ی،هر حرف خوانیقبل نم

 ...دهیبودن بهم دست م

  

 يرو یکردن بودم که دست هیمشغول گر نجوریهم

 : شونم نشست

 

 زم؟یعز یکنیم هیگر يجان؟!چرا دار سایگ -
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 يبایز يبه چشم ها رهیاشکامو پاك کردم و خ عیسر

 : با تته پته لب زدم انیدا

 

حالت  نیکه... کارن و تو ا ی... ناراحت شدم وقت کمی -

 ... دمید

 

 کنمیم هیچرا دارم گر دهیکه انگار فهم يدار طور یمعن

 : دتمینگاهم کردم و آروم تو بغلش کش
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به  يدی... خودتو ناراحت نکن ... خودت که د زمیعز -

 ... هوش بود

 

 

 

 ..::(*  کـارن  *)::..

 

 

چشمامو باز  ساستیگ نکهیباز شدن در اتاق  با فکر ا با

که تو نگاهش بود از  ياون دلخور يجور هیکردم تا 

 رفت نیازب دمیتمام ام  انیدا دنیببرم اما با د نیب
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  کنارتخت یقدم برداشت د نشست رو صندل سمتم

 

 : مقدمه گفت یب

 

 ؟هريدیرو  انقدر عذاب م سایتو چته کارن؟ چرا  گ -

چرا بهش  يرو دوست دار سایکه تو گ میدونیدومون م

عذاب راحت  نیو هم خودت و هم اونو از ا یگینم

 !؟یکنینم

 

 : زده زمزمه کردم بهت
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 !؟یچ -

 

 ی... چ ومدیباال نم هینفسش از گر  چارهیدخترِ ب -

بود حالش؟! بخاطر سر به  ينجوریبهش که ا یگفت

تو فشارش  افتاده بود ... انقدر نگرانت بود  يها ییهوا

 !؟ يدیجوابشو م ينجوریبعد تو ا

 

 : گفتم ومدیکه از ته چاه در م ییصدا با
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 ... اون منو به عنوان برادرش دوست داره - 

 ... و دوست داره نیرحسیام اون

 

اشتباه کرد ،مثل   سایبس کن  توروخدا کارن ...  گ -

اشتباه کنن کارن ،   به  توننیگرشا ، مثل همه ، همه م

 يبهت بدم  کار يتذکر هی خوامیعنوان  خواهرت م

 زیچ چیازت زده بشه ... که اگه بشه ه ساینکن که گ

 به تو برش گردونه تونهینم

 

   به طرف در اتاق راه افتاد و



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

و  ستادیدرو باز کنه و از اتاق خارج شه ا نکهیا قبل

 : آروم گفت

 

 ... به حرفام  فکر کن -

از فکر تنها  یلیاز اتاق خارج شد و منو  با س و

  گذاشت

 !منو دوست داشته باشه؟ سایممکنه گ یعنی

 : زدم یتلخ يپوزخند

 

 ... ممکنه ریکارن غ نه
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و دوست داره  نیرحسیخودش گفت که ام يدیمگه ند 

 !که چقدر کنارش خوشحاله؟ يدی؟! مگه ند

بهش گفته  يزیچ  سای؟! نکنه گ گفتیم یچ انیدا اما

 !باشه؟
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رفت و  ادمیفکر کردم که  درد بدنم   سایبه گ انقدر

 ... چشمام روهم افتاد و خوابم برد
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***** 

 

 

سخاوتمندانه داشت  سایگ میبود دهیخونه رس یوقت از

بود  دهیانگار چشمش ترس کردیمحبت خرجم م

 ... عروسکم
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نارم رو تخت نشست   و آروم وارد اتاق شد و ک  مامان

 : صدام زد

 پسرم ؟ -

 : گفتم متعجب

 شده؟ يزیجانم مامان؟ چ -

درست  مویکه داشت به بالش کنار سایبه گ ینگاه

 : زد و گفت یکرد و رو به من چشمک کردیم

 

 ... نگار زنگ زده بودن يخانواده  -
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  خشک موند سایحرف مامان گ نیا با

 : بهم فشردم که مامان ادامه داد لبامو

 

رو  نایو ا يقرار خواستگار یک گفتیمادر نگار م  -

 ...که میبزار

 

 : کامل رو مامان بود گهید  سایگ نگاه

 خیو چند وقت تار نایکه گفتم کارن تصادف کرده و ا _

 ... عقب میو بنداز
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  دمیرو شن سایگ قینفس عم يصدا

عکس العملش و بسنجم منم وارد  یکم نکهیا يبرا

  که مامان راه انداخته بود شدم ییباز

 : زده نشون دادم جانیخودمو ه یکم

 

نگفت ؟ نگرانم شد؟  يزی؟! چ دیفهم ینگار ... نگار چ -

  نگار نگرانم بشه خوادی؟ من دلم نم دیچرا بهش گفت

 

 : و گفت دیدست از کار کش سایگ 
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 ... صدام دیداشت يمن تو  اتاقمم ... کار -

 : مامان بلند شد يصدا

  شهی... ازدواج برادرت به توهم مربوط م سایبمون گ -

 : آروم  زمزمه کردم کردیم يرو ادهیداشت ز گهید

  مامان -

 موند سایدر جوابم گفت  و منتظر جواب گ یسیه

 : وگفت ستادیاز اتاق خارج شه ا خواستیکه م سایگ  

 !... بهش برسم دیدارم که با یاما...اما من کارِ مهم -

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 مهم تر از ازدواج برادرت ؟ يچه کار -

 ...داشت دیبرادرت انگار تاک رو

که  ییبا صدا سایبگم که گ يزیباز کردم تا چ دهنمو

 : توش گفت کردمیاون ته ته هاش خشم رو حس م

 

 ستیکارن برادر من ن  _

  رفت رونیاز اتاق ب و
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شدم سمت مامان  زیخ میاز اتاق رفت ن نکهیمحض ا به

که درد تمام بدنمو فرار گرفت  و صورتم از درد تو هم 

  رفت

 دستش رو شونم نشست و درازم کرد مامان

  

 یبرادر برادر راه انداخت یمامان چرا ه یکنیم کاریچ -

 ...یکنیم تمیاذ يحرفات دار نی؟ با ا

 

 : با آرامش لب زد مامان

 ...وفتادهیکه ن یآروم باش پسر اتفاق -
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  : خوردم حرص

 دیشیکارتون باعث م نی!! شما با اوفتاده؟ین  یاتفاق -

 ... کنه که من برادرشم نیاون به خودش تلق

 

 : گفت لکسیر

 

که تو رو به عنوان برادرش  میدیحداقلش فهم -

 ... تورودوست داره کارن ساامیگ دمی... شاخوادینم

 ... و دوست داره نیحس ری.. اما اون گفت اماما  -
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 : کرد و متفکر گفت یمکث مامان

گفته تا  ينجوریا دیاما شا هیک نیرحسیام دونمینم -

بهت بفهمونه  خواستهیم دی... شاتوجه تو رو جلب کنه 

  . ستیاون تنها ن یکنیازدواج م يتو که دار
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 !ممکن بود؟ یعنی

ممکن بود که من انقدر خوشبخت باشم که  یعنی 

همه  نیدوستم داشته باشه ؟ ممکن بود که ا سایگ
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نباشه و بخاطر  شینگران بودنش بخاطر حس برادر

 عشقش به من باشه؟

 

 گهیدرست باشه که د انیمامان  و دا يحرفا اگه

  ! رو درست کنم یوقتشه همه چ

 ! کنم و اون و مال خودم کنمش يخاستگار سایگ از

 

 : زدم یاز خوشحال يلبخند

 !ممکنه مامان؟ یعنی  -
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 . ستمیممکنه اما مطمئن ن -

 

عشقمو اعتراف کنم تا  سایبهتره هر چه زودتر به  گ -

   نکرده شییهوا نیرحسیام کهیاون مرد

 

 دی، با ستیصبر کن کارن ... صبر کن  ... االن وقتش ن -

و   سایگ اقتیخوب که ل زیچ هی،   میکن يزیبرنامه ر

 ... همه صبر و داشته باشه نیا
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 .::(* ســــــایگ *)::.

 

 

در اتاق بسته شد پشت در سر خوردم  نکهیمحض ا به

و  زانوهامو بغل گرفتم و به بخاطر بخت و اقبالم زار 

  زدم

 چرا؟

عشقم  دیچرا با وفته؟یمن ب ياتفاق برا نیا دیبا چرا

 رو دوست داشته باشه؟ گهید یکی
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  زار زدم شتریب زایچ نیفکر به ا با

نگاه از من  هیدانشگاه تو حسرت  يکه تو یمن ! من 

 !... سوختمیبودن داشتم تو حسرت نگاه کارن م

 

 یقینفس عم نکهیو همزمان با ا دمیباال کش موینیب 

دلم  یلیخ یام که وقت شهیطبق عادت هم  دمیکشیم

شروع کردم آروم و با بغض با خودم حرف  گرفتیم

 : زدن

 

 ... خسته شدم گهید -



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

...  ریهمه تحق نیاز ا یمحل یهمه ب نیشدم از ا خسته

 کنم؟ کیخودمو کوچ دیچقدر با گهید

 

 : کردنیو گونمو گرم م دادنیاَمون نم اشکام

 

 یچکیبفهم ه سایبشم ؟ بفهم گ ریتحق دیچقدر با -

همه منت  نیا يهمه صبر کرد نی... اخوادیتورونم

... هم گرشا ازدواج کرد االنم  یچیشد؟ ه یچ يدیکش

 ...يکامل تنها موند گهیکارن قراره ازدواج کنه... د
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 : فکر به تنها موندنم هق هقم شدت گرفت با

 

کارن عاشقانه باهاش  ادیاگه... اگه  پس فردا  نگار ب -

 ... رمیمیرفتار کنه ، منو محل نده م

برم  نجایاز  ا دی... من ...من باتونمیاما نه ... من نم .. اما

با غرور  يسر نیبا حماقت ... ا شیپ يِ... اما نه مثل سر

 ... غرورم وبشکنه یکس زارمی... نم رمیم

 

  اتاق رفتم سیجام بلندشدم و سمت سرو از

   شستم و خارج شدم صورتمو
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 و خوردم  ختمیخودم ر يآب برا وانیل هی

 

 گرشا رو گرفتم يبرداشتم و شماره  مویگوش

 بوق کی

  بوق دو

  بوق سه

 ...بوق چهار

 

 : گفتیکه م یزن  يبعد صدا  و
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 باشدیدر حال حاضر مشترك مورد نظر پاسخ گو نم "

 " دیریلطفاً بعداً تماس بگ

 

داره و  یشدم و با خودم گفتم حتما کار مهم الیخیب

 زنمیبعدا بهش زنگ م

 دمیدراز کش  لباسامو عوض کردم و 

 

 گهیکه  د قیخواب عم هی خواستیخواب م هیدلم  االن

 ! کارن ازدواج کرده نمینشم و بب داینشم ب داریب

 ! کارن بچه داره نمینشم و بب داریب
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  تالش به خواب رفتم یبعد از بس  زایچ نیبا فکر به ا 

 

  حموم هیکه از خواب بلند شدم  بعد از  صبح

  و از اتاق خارج شدم دمیپوش لباسامو

که توش پر صبحونه بود  ینیبه س نینسر مامان

اتاق  کارن  که با  رفترسمتیدستش بود و داشت م

 : گفت ستادیمن وا دنید

 

 !؟ زمیعز يشد داریعه ب -
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تو رو  يکارن و بده  تا من صبحونه  يصبحونه  ایب ایب

  آماده کنم

 

زودتر برم  خوامیم  خورمینه من امروز صبحونه نم -

  شرکت کار دارم

 

با کارن رو به رو بشم ، کارن قرار بود مال  خواستمینم

 خواستیبشه و من خودم اصال دلم نم گهید یکی

  ...  باشه که قراره یچشمم دنبال کس

 ... قراره



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

داشته باشه  یکه کارن زن دیگنجیتو ذهنمم نم یحت 

 . از من ریبه غ

 

و داد دستم تا ببرمش اتاق  ینیبه زور س نینسر مامان

  کارن

تا  دمیکش قیبار نفس عم 3در اتاق کارن   يجلو

   قرارم یقلب ب نیکنه ا دایآرامش پ

  اتاق و با آرنجم باز کردم و وارد شدم در
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که رو  شینه لخت  عضالنبه کارن که با باالت ینگاه

لپ تاپش زل  يشدع بود و به صفحه   زیخ میتخت ن

  زده بود

 

دستش شکسته بود اما ژستش واقعا نفس   نکهیا با

  بود ریگ

 

پوشش ، پس  نجوریعادت کرده بودم به ا گهیاما من د 

  یعسل يرو رو ینیسمت تخت رفتم و س  کلسیر

  گذاشتم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  کردیهنوز بهم نگاه نم 

در اومد  گلومو صاف کردم تا توجهش بهم  حرصم

 نیتوجه بود انگار از قصد ا یجلب بشه اما بازم ب

 کردیکارارو م

 

 :زدم و گفتم یمصنوع يلبخند

  ارمیداد که برات ب نیصبحونت و آوردم  مامان نسر -

 

 : بهم گفت ینگاه چیه یب

  باشه دستت درد نکنه -
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که با  ییاز حرص رو هم فشرد و با قرم ها دندونامو

برم  رونیخواستم که از اتاق ب داشتمیحرص برم

 : صداش بالخره بلند شد

 

صبحونه  تونمیدست تو گچ م هیبه نظرت من با  -

 بخورم؟

 

 : کنم پس یتالف خواستم

  که بدونم ستی... برامم مهم ن  دونمینم -
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چرا انقدر عوض  سا؟یگ هیرفتارات چ نیا لیدل -

 ؟يشد

 

خودش که به  ایمن بود؟ به نظرش من عوض شدم؟  با

همه آدما  کیاشتباه چه بزرگ باشه چه کوچ هیخاطر 

جور داره با من رفتار  نیاشتباهو بکنن ا نیممکنه ا

  کنهیم
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که  نییشما  نیکه بودم  ا میمن  همون ؟يچه رفتار -

  ! نیکرد رییتغ

 

 یادب شالزم بود تا  رییتغ نیا -

 

 خوادیبخاطر حس برادرانش م نکهیا زیصبرم لبر  گهید

 :کردیم یمنو ادب کنه من روان

 هیتوک ؟یادب شم؟ تو مسئول ادب کردن من ؟یچ -

؟ من خودم برادر دارم ، مادر  یکه منو ادب کن یمن

  به فکر  من هستن یدارم ، اونا به اندازه کاف
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 ... که ولت کرده يآره مادر-

 : زد ادامه داد يپوزخند

 ... برادرتم که -

 

 شدینم نیو وبغض تو گلوم بزرگ تر از ا چشمام

  بغضمو کنترل کنم  لبهامو بهم فشردم نکهیا يبرا 

 : گفتمیکه م یوقت کردمیصدامو حس م لرزش
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 [19.10.20 11:41] 

 

 

 

 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 آغوش تو دیدر تبع

 214_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 یاوک  ؟یکوبیخانواده مو تو صورتم م ؟يزاریمنت م  -

 نجایامروز از ا نیهم يازم خسته شد دمیکارن فهم

   رمیم

 

  کردمیبهت زدشو رو خودم احساس م نگاه

فکر  نطوریمن ا ایشده بود؟ مونیحرفش پش از

 کردم؟یم

 

زدم و  همونطور که چشمام  ازش  یتلخ پوزخندِ

 : دمیسردرد گم نال دمیدزدیم
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 ! چرا  از تو انتظار نداشتم دونمیفقط ... نم -

 

 نهیبرگشتم و از اتاق خارج شدم تا نب  یمعطل یوب

 خواستیچشمام جمع شده بود و  م ياشک که تو

  زهیبر

که  صدام  دمیشن فشویضع يکه بسته شد صدا در

که برگردم اما ... نوش دارو بعد  خواستیو ازم م کردیم

 مرگ سهراب؟
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که  یمرگ ، من مُردم ، مُردم وقت دیدیدرست شن آره

 ...اون حرفا رو از کارنِ مهربونم دمیشن

  

مبل گذاشته بودم برداشتم   یکه رو عسل فمویک عیسر

 ...  و  از  خونه خارج شدم

  سوار آسانسور که شدم هق هقم اوج گرفت 

  اشکام از دستم در رفته بود شمارِ

 

 يره همه که نگار و  دوست ندا  گفتیدروغ م کارن

من  نکهیاز ا یبخاطر  نگارِ   حتما نگار حرف زایچ نیا
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موضوع اعتراض کرده  نیخونشونم زده  و راجب ا

  رونیکارنم دنبال بهونه ست که منو بندازه ب

  

که بهم  ییحرفا نیکه بعد ا ستمیاونقدر سبک ن منم

  زد بمونم خونشون

کجا برم؟ برم خونه دوتا تازه عروس دوماد  میطرف از

 بمونم و  مزاحمشون شم

رو نداشتم  ییفعال مجبور بودم برم اونجا چون جا اما

 برم
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 نکهیو همزمان با ا  دمیکش رونیب فمیاز  تو ک مویگوش

و  گرفتم و گذاشتم  انیشماره دا  دمیکشیباال م موینیب

ف در کنار گوشم  و از آسانسور خارج شدم و به طر

   حرکت کردم یخروج

 

سرخوش و مهربونش تو گوشم  يبعد از چند بوق صدا 

 : دیچیپ

 

 جان ؟ سایجانم  گ -
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باشم  يکردم عاد یصاف کردم و سع صدامو

 : ببره ییبو هیقض نیاز  ا یکس خواستمینم

 

  ؟یجان خوب انیسالم دا -

 : و گفت دیزده خند خجالت

 یخوبم مرس زمیرفت سالم کنم  ... سالم عز ادمیاِوا  -

 ؟ی، تو خوب

 

 کردیمثبت  پرت م يدختر  انرژ نیا چقدر

   ... خوبم -
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 : مکث گفتم با

 د؟یخونه ا -

گرشا رو  نجایا يایب يخوای، م میخونه ا زمیآره عز -

 بفرستم دنبالت؟

 

 : زدم شیاز مهربون يلبخند

  امیتوراهم خودم م زمیعز یمرس -

   پس منتظرمباشه  -

 

   آژانس بود هی نایا نیساختمون مامان نسر يرو روبه
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خواستم که چون آشنا بودم  نیماش هیاونجا  یمنش از

  قبول کردن يحضور

 

  شدم و آدرس خونه گرشا رو دادم نیماش  سوار

غم عالم  دلم و پر کرده بود انقدر ناراحت و  تمام

بودم که  لحظه آرزو کردم که خدا منو زودتر  یعصب

 بکشه

 خوردیکه داشتم ، داشت مغزمو م یبودن یحس اضاف 
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********* 

 

  برم نجایاز ا خوامیم -
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 :گرشا بلند شد يبهت زده  يصدا

  ؟یچ -

 رلبیدستشو رو دست گرشا گذاشت و ز انیدا که

 :زمزمه کرد

 زمیآروم باش عز -

 

 : گرشا به توجه گفت اما

  ؟ يکه برم؟ کجا بر یچ یعنی -
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 یسع  يتو دهنم بردم و با مکث با چهره ا لبامو

 : مظلوم  باشه  ملتمس لب زدم کردمیم

  برم نجایاز ا خوامیدور کن گرشا ، من م نجایمن از ا -

 نیمامان نسر ایکارن  ؟يبر یچ يآخه برا يبر کجا-

 زدن؟ یحرف

 

 : بعد حرفش گفتم بالفاصله

 نجایمدت از ا هی خوامینگفتن ، خودم م يزینه اونا چ -

  مدت تنها باشم هی خوامیدور باشم ، م
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 يبا ناخونام باز نکهیانداختم و همزمان با ا نییپا سرمو

 :ادامه دادم کردمیم

 

تنها   خوامیم کنمینم یاحساس راحتهَمَم...  اونجا  -

   کنم یزندگ

 : شک نکنه گفتم يزیبه چ نکهیا يبعدش برا يسر

گفته ها ...  يزیچ نیمامان نسر یالبته فکر نکن -

 برم خوامیخودم م

 

 : بهم کردم و گفت یمکث نگاه با
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 . میکن یباهم زندگ نجایا ایخب ب لهیخ -

 

زده دستاشو بهم  جانیحرف ه نیا دنیبا شن انیدا

 : و گفت دیکوب

...  میکن یباهم زندگ ای... بگهیعه آره گرشا راست م -

 ... من ، تو، گرشا زهیانگ جانیه یلیواق خ

 

  دیو با ذوق خند 
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که  یبهش انداخت  و درحال ییبا لبخند نگاه گرشا

رو  یمحکم يبوسه  کردیدستاشو دور گردنش حلق م

 : بلند شد غشیج انیگونش کاشت  که دا

 

  يکرد میعه گرشا نکن ... توف -

  دیگرشا دوباره بوس که

 

 دوباره براش ناز کرد  انیکه دا 

از   اشیدختر خوب بلد بود با دلِ مهربونش و  دلبر نیا

  داداشم دل ببره
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 : اِهِم من انگار به خودشون اومدن با

  کنم یتنها زندگ خوامیاز لطفتون ... م ینه مرس -

 

 : ناراحت گفت انیدا

 ؟ یدونیچرا؟ نکنه مارو قابل نم -

 

 : شدم طرفش و دستشو گرفتم خم

 هی خوامیفقط م ؟یزنیکه م هیچه حرف نیمن  ا زِیعز -

  نیمدت تنها باشم هم
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 : سر تکون داد و گفت گرشا

بودم  مبله ام  دهیو از قبل خر نییخب طبقه پا لهیخ -

 ... ایب یجمع کن ... هر وقت خواست التویهست وسا

 

در سرکوبش  یکه سع یزدم و با خوشحال يلبخند

 : داشتم گفتم

 ممنون داداش -

 :لبخند زد اونم

  خواهس خواهر کوچولو -
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گرشا   یروز تا نهار اونجا بودم که وسط ناهار گوش اون

 زنگ خورد

 : بهش انداحت و گفت یمگاه که

  کارنه -

 : بعد جواب داد و

 جانم داداش؟ -
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  خوبه انمیممنون دا -

 :به  من انداخت ینگاه 

  بمونه نجایامشب و ا خوادی... م نجاستیآره ا -

 

 کردمیم یانداخته بودم و سع نییاالن سرمو پا تا

 دیقسمت رس نیتوجه نشون بدم اما تا به ا یخودمو ب

  شدم رهیسرمو با مکث باال آوردم و به گرشا خ
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از رو عکس  خوامیکه انگار گرشا ، کارنه و من م يجور

 گفته یالعمل گرشا بفهمم که کارن در جوابش چ

 

 میآبج خوامیاز لطفت داداش ... امروزو م یمرس -

  میزحمتتون داد یمدت حساب هی نیبمونه تو ا شمیپ

سالم برسون ...   نی.... دستت درد نکنه ... به مامان نسر

 قوربونت خداحافظ

 

   متاسفانه متوجه نشدم اما
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 :لب زدم گرفته

  ممنون داداش -

 

 : رو دستم که کنار بشقابم بود گذاشت  وگفت دستشو

 هی... منو تو از ستیبه تشکر از برادرت ن يازین -

 .. که میبا هم تعارف ندار میخون

 

  بود یزدم واقع يسر نیکه ا يلبخند

 ... دارم یکه حس خوب يبار نیچند وقت اول نیتو ا 
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برادر  هیناراحت نشو توام  سایگ گهیکه به من م یحس 

 ... کوه پشتته هیکه مثله  يدار

 

بودم االن با ولع   لیم یشروع کردن که ب برعکس

  شروع کردم  به خوردن ینامحسوس

خوشحال نشون  ادیخودم ز انیدا يجلو خواستمینم

 بدم از محبت کردن برادرم بهم

 داشتم يغرور هیچون بالخره منم  
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 يذره حالم جاش اومد و انرژ هیمشخص بود که  اما

 گرفتم

 

 از خوردن ناهار بعد

جمع کردن و شستن  يبرا انیکمک کردن به دا و

   ظرفا

 ییرایو رفت  سمت پذ  ختمیر يفنجون  چا 3 

 

 داخل دستگاه بود يد یمشغول انداختن س  گرشا
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من گُ*ه بزنم  تو  نکهیقبل ا مونیدوران مجرد ادی

  افتادم مونیزندگ

 میدیدیترسناك م لمیبود ... شبا باهم ف یدوران  چه

پبش گرشا  رفتمیبعدش من  به بهونه ترس م

  دمیمبخواب

 

 ... حسرت دارم چقدر

ل گرشا رو ... دلم بغ کشمیحسرت اون روزا رو م چقدر

  خوادیگذشته رو م ي...  قلبم محبتا خوادیم
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 عوض شده یهمه چ انیانگار با اومدن دا اما

   متنفر شدم انیلحظه از دا هی 

 شدم مونیشیبعد پ يلحظه  یول

کاش من  يخوب بود ... مهربون بود ... ا یلیخ انیدا

  ... مثلِ اون بودم

 

 : من  گفت دنیبه محض د گرشا

نگاه کن  انیآورده ... دا يگلم  برامون چا یبه به آبج -

  ریبگ ادیازش 
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 : با ناز گفت انیدا 

  ... عه گرشاااا ... واقعا که -

  

 ... من قربون دوتاتون برم من یاله -

  

طرفش  هیکه  نیتلوز يرو به رو يمبل سه نفر سمت

نشسته بود اومد و سطمون  انیطرفش دا هیمن و 

 نشست

  دیبغل کرد  و سرمونو بوس دوتامنو
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تا  میهر سه تامون حواسمونو جمع کرد لمیشروع ف با

 میو متوجه بش لمیف

باز داست اما مثله  يبودم صحنه  دهیقبال د لمویف نیا

  گرشا سانسور شدشو گرفته بود نیا

 

 تموم شد لمیرو شکر ف خدا

سر بزنم  خیمن برم  اتدقم  يداداش اگه اجازه بد -

 استراحت کردم کمی دمیشا

 

 [24.10.20 11:38] 
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  زمیبرو عز_

 

  بهشون کردم راه افتادم سمت اتاقم پشت

 ... تنگ شده بود یلیخ نجایا يبرا دلم

  که بود مونده بود يهمونجور لمیاتاقم شدم وسا وارد
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بود  زیتم زِیداشتم گرد و خاك روش باشه اما تم توقع

 کرده زشیتم انیدا دادینشون م نیکه ا

  

  يبه رو  یدست

اتاق گرشا بود که   شیکیتا اتاق داشت که  3خونمون  

  اتاق خونه بود نیبزرگ تر

هم اتاق من  شیاتاق کار گرشا بود  وسوم شیدوم و

  بود
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* * * 

 

 

دهنم گذاشتم و بلند شدم  همونجور با  يآخرو تو لقمه

 : وگفتم  دمیو بوس انیدهن پر  دا

 

 گردمیجون من برم ... تا قبل ناهار برم انیدا یمرس -

  زدم رونیاز آشپز خونه ب و
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که دهنش مثله من پر بود و نتوست جوابم و بده  انیدا

 : احتماال لقمشو قورت داد و داد زد

  پ برومراقب خودت باش ... با اسن -

 :مثله خودش داد زدم منم

 باشه -

 

  زدم رونیبرداشتم  و از خونه ب فمویک

که معلوم شد  405پژو  نیماش قهیاز چند دق بعد

  دیاسنپه رس
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 ق در

  باز کردم و نشستم نویماش عقب

 بود یجذاب اًیپسر جوون و تقرب  راننده

 يباز زیبهم نگاه کنه و ه یلیتوقع داشتم مثله رمانا خ 

 ... اما اصال بهم نگاه نکرد  ارهیدر ب

 

مو  نهیآ کنهینگاهم نم نکهیراحت از ا الیمنم با خ پس

بار تو  نیاول يکه برا یشیدر آوردم و به آرا فمیاز ک

  شدم رهیخ شدیم دهیصورتم د
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 يجور نیباره که ا نیبار بهتره بگم ... اول نینگم اول 

رژ کمرنگ  هیفقط  شهیچون من هم  کنمیم شیآرا

 یبودم که حساب دهیکش یاما االن خط چشم  زنمیم

و جذاب کرده بود  و مژه هامو با  یچشمامو وحش

  داده بودم نتیگرفته بودم ز انیکه از دا یملیر

 

 زیتم رشویو با وسواس ز دمیلبم کش نییبه پا دستمو

 کردینگاهم م رهیکردم که نگاهم به  راننده افتاد که خ
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به روبه رو  عیکه متوجه شد  مچش و گرفتم سر یوقت

 شد رهیخ

 ... کرم از خود درخته ها گنیراست م واقعا

 

  میدیرس بالخره

که انگار کارن دم در خونه داره منو نگاه  يغرور طور با

 کنهیم

  بشن ییجا هیوارد  خوانیمهم که م يآدما  نیمثله ا 
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و افاده  سیو آوردم و با ف رونیب نیپام و از ماش هی اول

از کنارم  وبا  يشدم که رد شدن موتور ادهیپ نیاز ماش

که  درست جلوروم  يکه تو چاله ا یشدن آب دهیپاچ

  بود تو  صورتم

  پسر راننده بلند شد يخنده  يکه صدا دمیکش ینیه

 که فرار کرد شورمیب هیموتور 

 

پسره سمتم    دمیو شن نیباز شدن در ماش يصدا

 : طرفم گرفت یاومد و دستمال

  خانوم دییبفرما -



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 : خجالت دستمال و ازش گرفتم و لب زدم با

  ممنون -

 

از  سیموهامم خ یصورتم کال پخش شده و حت شیآرا

  آب بود

و مشغول پاك کردن  نیماش سعیگستم طرف  ش بر

   خودم شدم

 

 ... يِصدا دنیبا شن که
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اِهِم گفتن  پسر خوشگله  لحظه  يِصدا دنیبا شن که

بود  ستادهیپشتم وا قایکه دق  شهیاس بهش از تو ش

 شدم رهیخ

 ... کارن بود هیچقدر شب چشماش

آگاه مسخ شده نگاهش کردم اونم من و نگاه  ناخود

  کردیم

 

و من   میپسره بخودمون اومد يرو یآب ختنیبار هوی

 دمیند ویبرگشتم سمتش و باال رو نگاه کردم که کس

 شده بود ختهیسطل بزرگ روش آب ر هی ي اندازه
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 : گفتم عیسر 

  ؟ شدیچ يوا -

 زدیرو صورتشو پس م يبا دستش آب ها یحال در

 : زد و گفت یلبخند مصنوع

 دییبفرما ستین يزیچ -

 

  حرفش از صد تا فحش بدتر بود نیا

 در آوردم فمیاز ک مویکردم گوش یاخم

  کنمیحساب م نیآنال -

  تکون داد يسر 
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با چند بار اصرار  ختمیرو ر هیپول کرا  نکهیمنم بعد ا 

خبر مرگم )   تمیانسان ي( از رو نایداخل و ا ادیکه ب

  کردم یخداحافظ

مهربون  يسمت در خونه رفتم و زنگ و زدم  که صدا و

 : انداز شد نیطن نیمامان نسر

 

  جان سایتو گ ایب -

  کنم باز شد فشیتوص تونمیکه نم ییبعد در باصدا  و
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مورد نظرمو فشار  يآسانسور شدم و و طبقه  وارد

 دادم

  

  آسانسور برگشتم نهیآ سمت

کرم پودرمو در آوردم و ازهولم  فمیداخل ک از

  دمیبا دستم به صورتم مال  يجوریهم

براشمو در آوردم و با اون  سیَزا یلینه خ دمیآخر د در

    کردم کسشیف کمی

ضد آب بود وگرنه  ملمیخط چشم و ر خداروشکر

  میداستان داشت
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 شدم دشیدرآوردم و مشغول تمد رژمو

کار  میدیکارن رس يخونه  يکه به طبقه  یوقت قایدق

 منم تموم شد

 

  و از آسانسور خارج شدم دیکش یشالم دست به

 

 خونه باز بود در

  زدم و وارد شدم درو
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تو آشپز خونه  نیمعلوم بود طبق معمول مامان نسر 

  ست

 

و در حال  نیآشپز خونه که شدم مامان نسر داخل

  دمیمشت به خودم د يآشپز

  زدم يلبخند

  و دستم و از پشت دور کمرش حلقه کردم 

 يزیر يکه خنده   دیکش ینیو ه دیکه  تو جاش پر 

 : کردم و گفتم

 نترس مامان منم -
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 یقیرو دستم گذاشت و همزمان که نفس عم دستشو

 : گفت دیکشیم

  ... دختر دمیترس  -

 

 : دمیو کنار کش دمیبوس گردنشو

 .. کا ن؟یمامان نسر یخوب -

 : و گرفته ادامه دادم یسخت به

 ... دادا ... داداش کارن  -
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 : مظطرب به پشتم انداخت  و لب زد ینگاه

 زمیعز میخوب -

 

 : انداختم نییپا سرمو

 دونمیبهتون بگم ... نم يزیچ هی خواستمیراستش م -

را  شونوینیینه ... داداشم خونه پا ایگرشا بهتون گفته 

 المویبرم اونجا... اومدم وسا خوامیبرام آماده کرده م

 ...بکنم میخداحافظ هیببرم 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

داشت به  یکه تکون خورد انگار با کس دمید دستشو

 کردیزبون اشاره صحبت م

داره نگاهم  يعاد دمیسرم و بلند کردم و د عیسر

 کنهیم

 : متعجب گفتم 

 

 شده؟ يزیچ -
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 : لبخند زد یمصنوع

 ستین يزیباشه ... چ يخوایم ینشده ... چ يزینه چ -

 بابا

 متعجب به پاچه شدنش نگاه کردم 
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 : شدم و گفتم الیخیب اما

 

معنا  نی، اما رفتنم به ا  رمیدارم م نکهیخالصه ا -

  امینم گهید نجایکه ا ستین

 

 : کردم بغلش

 شهیاما بازم دلم برات تنگ م -

برم که  خوامیم دیتازه بخودش اومد و فهم انگار

 : دستشو دور کمر حلقه کرد و گفت

 !چرا؟ -
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 : به خودم فشردمش شتریب

 ؟یچرا چ -

 ؟يبر يخوایچرا م -

 

اومدم و دستامو و قاب صورتش  کردم  رونیبغلش ب از

 : زدم يو لبخند

بمونم و مزاحمتون  نجایکه تا آخر عمرم ا ستیقرار ن -

  ...  بشم
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گفته ناراحت نشو ...  يزیگفته؟ اگه چ يزیکارن چ -

 بخدا قلبش پاکه از قصد نگفته

 

 دونست؟یم يزیچ نینسر مامان

 ... بابا الیخیب

 : تازه  کردم مویمصنوع لبخند

 يادیبرم... ز خوامینگفته خودم م يزینه بابا چ -

  ... زحمت دادم بهتون

 

 ...به من بگو يریم يجان آخه چرا دار سایگ -
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بود که کارن  دهیزدم انگار خودش فهم یلبخند تلخ 

 : گفته يزیچ

  خوامینداره که ، فقط نم یلیآخه دل نیمامان نسر -

مزاحمتون بشم ،همم ... آقا کارن  قراره ازدواج کنن ... 

  بمونم نجایمن ا ستیدرست ن

 

 يزیکه چ گهیداره دخترم ... االن گرشا م یچه ربط  -

برم ...   خوامیممن  گهیگفتن ناراحت شده م سایبه گ

که تو  نهیا زارمیکه م یشرط نیکارن ازدواج کنه ام اول

 یمونیما م شیتاآخرش پ
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 : زدم لبخند

 ... ستمیممنون از لطفتون اما خودم راحت ن -

 :داد رونیآه مانند ب نفسشو

  ... یدونیباشه دخترم ... خودت م -

  کنمو جمع  لمیپس من برم وسا -

  زمیبرو عز -

 

اومدم و سمت  سالت اتاق ها   رونیآشپط خونه ب از

  حرکت کردم
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در اتاقش  يوارد اتاقم بشم که کارن و جلو خواستم

نگاهم  یجور خاص هیکه نگاهش به من  بود  .و  دمید

 ... کردیم

 

 بدن درد نداشت پس چرا سرِ پا بود؟  مگه

 کنمیفکر م یبه چ نیو بب من

و وارد اتاق شدم و درو  دمینگاهمو ازش دزد عیسر

  بستم
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دادم و دستم و رو قلبم  رونیدر نفسمو ب پشتِ

 گذاشتم

  زدیتند تند م چقدر

 یبه خاطر کس دینبا گهیبه قلبم بفهمونم که د دیبا

  بزنه ستیمن ن يبرا

 

 به اتاق انداختم یو نگاه دمیکش یقیبار نفس عم چند

 ... کردم یتوش زندگ یکه چند صباح  یاتاق

 ، ناراحت شدم ، خوشحال شدم دمیکردم ،خند هیگر
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مال  گهیاتاق د نیانقضاش گذشت ... ا خیتار گهید اما

 نجامیمن ا نکهیکه صاحبش از ا یتاوقت ستیمن ن

 ستیمال من ن نجای، ا کنمیم یناراحته و بهونه تراش

ازدواج کنه و  خوادیکه صاحبش که عشقمه م یوقت

  خونه نیا يتو ارهیرو ب گهید یکی

 

 دمیمو باال کش ینیو پاك کردم  و ب اشکام

 

تخت دوتا چمدونمو در آوردم و مشغول در  ریز از

 آوردن لباسام از کمد شدنم
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  جمع کردم همه

  کنسول برداشتم زیم ياز رو شمویو لوازم آرا الکام

 ... مو از حموم در آوردم مسواکم و همه رو حوله

 ... مونهخونه ب نیاز خودم تو ا يرد چیه خواستمینم
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 

 

  همه رو جمع کردم از اتاق خارج شدم یوقت

از چمدونامو تا جلو در بردم و بعد برگشتم تا  یکی اول

 و ببرم یکیاون

  جلودر گذاشتم چمدونامو
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اسنپ  دوباره به آشپز خونه برگشتم  هیاز گرفتن   بعد

 : ،معذب دستامو بهم چلوندم

 

  رمیمن دارم م -

 

 : لبخند تلخ زد هیسمتم   برگشت

 

  میبهت عادت کرده بود ی، حساب یرفتیکاش نم  -
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 : زدم که سمتم اومد و بغلم کرد يمنم لبخند 

 شهیدلم برات تنگ م -

 : دیاشکم رو  گونم چک قطر

  شهیدست پخته خوشمزتون تنگ مدلِ منم به  -

 

 فقط به دست پختم ؟ -

  تونینه همه چ -

 

ازش جداشدم  میکه تو آغوش هم بود قهیچند دق بعد

 : گفتم کردمیکه اشکام و پاك م یدر حال



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 شهیبمونم سخت تر م شتریمن برم ، ب گهیخب د -

  برامون

  امیبرو منم االن م زمیباشه عز -

 

که بهت  دمیاومدم کارن و د رونیآشپز خونه که ب از

 کنهیزده داره به چمدونام نگاه م

برم  هر چند سخت اما لب  ينطوریزشته هم دمید

 : زدم
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بتونم  دوارمیکردم ، ام تتونیاذ یلیمدت خ نیا -

 جبرانش کنم

 

 يزیچ يداشت برا دیدهنشو قورت داد انگار ترد آب

 بگه خواستیکه م

 : ادیاما انگار تونست باخودش کنار ب 

  ؟يریچرا م -

 دونه؟ینم یعنیرو لبم نشست ،  يپوزخند

 ... من و مامان ي، تو برا  يبر یستیمجبور ن نیبب -
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 : وسط حرفش دمیپر

 ...  برم راحت ترم  یممنون ول -

 زدم؟یها حرف م بهیناخودآگاه باهاش مثلِ غر  چرا

 

  دست از فکرام برداشتم نیاومدن مامان نسر با

اما در ظاهر  ختیریغم از چشماش م نیمامان نسر  

  دادینشون نم يزیچ

 منتظره نییمن برم ، اسنپ پا گهیخب د -

 

  به کارن انداختم ینگاه
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  کردیالتماس م نیداشت به مامان نسر بارنگاهش

 : لب زد نینسر مامان

 

  بمون نجایامشب و ا -

 

 : تکون دادم یمنف يبه معنا يسر

 قول دادم برگردم انیاما به دا یمرس -

 

 خداحافظ گهیخب د -
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* * * 

 

 

 ..::(*  کـــارن  *)::..

 

  تا بگم نرو کندمیجون م داشتم

  اون روزم ببخش يبگم من احمق  بخاطر حرفا تا

  شدیباز نم یزبون لعنت نیا اما

 سایکنه گ يکار هیچشمام از مامان خواستم که  با

 قبول نکرد سایبمونه اما گ
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 تیمنو اذ نمیروح بود هم یب یلیبه من خ نگاهاش

 کردیم

 

  رفت سایافتاد ، افتاد و گ یم دیکه نبا یاتفاق بالخره

دستام  نیمبل با حال بد نشستم و سرمو ب يرو 

   گرفتم

 هیحاضر نشده بود  یکرده بودم که حت یچه غلط من

 ... بمونه نجایروزم ا
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حا کار دستم  هی تمیعصبان نیبالخره ا دونستمیم

 ... دهیم

  ... حتما ازم متنفر شده سایکنم؟ گ کاریچ حاال

 : مامان گرفته و متعجب سمتش برگشتم يصدا با

 

  .رفت سایراحت شد؟  گ التیخ  -

 

 مامان ؟ یگیم يدار یچ -
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رفت؟ انقدر دلشو  سایراحت شد گ التیخ گمیم -

 نتتیحاضر نشه بب یحت گهیبشکون تا د

 

 : انداختم  ناراحت لب زدم نییپا سرمو

 

همش  يدیند نهیمن و بب ستیاالنشم حاضر ن نیهم -

  دیدزدیچشماشو ازم م

 

 ناراحت سر تکون داد اونم

 کارن؟ يبهش گفته بود یچ -
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که بهش زده  یهامو بهم فشردم ، بقدر از حرف لب

 یو خجالت زده بودم حت مونیبودم ناراحت و پش

چه برسه به مامانم بگم  وفتهیخودمم ب ادی خواستمینم

 کنه شتریو ب میکه اونم ناراحت

 

  بود که از خونه بره يبد زیچ ياونقدر -

 

 بتونم درستش کنم دیبود؟بهم بگو تا شا یچ -

  دربارش حرف بزنم خوامینم -
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 : فتتکون داد و گ يسر

 ؟یبکن يخوایم کاری؟ چ هیبرنامه ت چ -

 : دادم رونیب نفسمو

 یچیفعال ه -

 :نگاهم کرد متعجب

  بره یکه ولش کن يخواینم ؟یچ یعنی -

  نه ... معلومه که نه مادر من -

 

  یبهش اعتراف کن دیتر با عیپس هر چه سر-
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 : بهت زده گفتم 

 !؟یچ -

  يدیوگرنه از دستش م یبهش اعتراف کن دیبا -

 ؟ يچجور -

 :زد يمرموز لبخند

 گمیبهت م -

 

 ..::(*  ســـــــایگ  *)::..

 

* * * 
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از اتاق  یکمرنگ شیو با آرا دمیغم اندوه لباسمو پوش با

  خارج شدم

با  دیچیهارو تو ظرف م وهیداشت م یبا خوشحال انیدا

 : دیکش یمن سوت دنید

  کرده وونهیخانوم چه کرده همه رو د سایگ -

 

 زدم یتلخ يلبخند

 ان؟یم نامیا نیمامان نسر -
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 يبرا يفکر نکنم آخه امروز قراره برن خاستگار -

  کارن

 : مچاله شد صورتم

 ان؟یم ی، بعد از اون چ دونمیم -

 

 : نگاهم کرد طنتیو با ش متعجب

 چطور؟ -

 : گفتم هول

  ينجوریهم یچیه -

 : عوض کردم بحث
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 ؟يخوایکمک نم -

 :پرت شدخدارو شکر حواسش   

 

همه کارارو کردم تو فقط به خورت برس آقا داماد  -

  بپسندت

 

  داشت یزدم چه دلِ خوش يپوزخند

 گهید یکی خوادیو م دینپسند دیپسندیم دیکه با یاون

 رهیرو بگ
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نشون  یچه عکس العمل نهینگارو بب یکارن وقت یعنی

  دهیم

 ... گهی، خب معلومه د دمیحسرت آه کش با

  کنه يکارن دلبر يقراره برا یامشب نگار کل حتما

 خدا چقدر من بدبختم آه
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 [29.10.20 10:56] 

 

. 
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 222_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 

گرشا وارد آشپز خونه شد  زنم در خونه رم  نکهیهم

  زدن

 : زد يلبخند گرشا
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  اومدن -

 يبرا میرفت مونییباز کردن  در و زد و سه تا دکمه

 استقبال

  امروز نداشتم يخاستگار يبرا يفکر چیه 

 یمنف ایجواب مثبت بدم  دونستمینم یعنی

 

سالم بلند گرشا سرم بلند  يبود که با صدا نییپا سرم

 : کردم و بهش زل زدم

 يبههه سالم داداش خوش اومد -
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مامان  دنیعالمت سوال شده بود که با د قایدق افمیق

  کارن که باهم وارد شدن مات و مبهوت موندم نینسر

بران  خواستنیمگه نم کنن؟یم کاریچ نجایا نایا

  کارن؟ يبرا يخاستگار

 

به من  دیو بوس انیبا گرشا دست داد و دا نینسر مامان

منم بوس  يزد و گونه ها یلبخند مهربون دیکه رس

  کرد

 

 : با خنده آروم لب زد دیکه به من متعجب که رس کارن
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  دمیم حیبهت توض -

که ذهن منو مشغول  یو داد دستم و  رفت و سوال گل

 : بود که نیکرد ا

 داد؟یم حیرو توض یچ

 

  و رو کانتر گذاشتم گل

  زمیبر يسازو به برق زدم تا چا يچا و

  و از آشپزخونه خارج شدم ختمیو ر يچا
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گرشا و  زدنیداشتن باهم حرف م نیو مامان نسر انیدا

که  ینیماش شگاهیکارنم داشتن راجب  شعبه سوم نما

 کردنیتو ولنجک باز کنه بحث م خواستیگرشا م

 

  با اومدن من همه شون ساکت شدن که

بعد به کارن و بعد به گرشا  نیو  اول به مامان نسر يچا

  گرفتم انیو در آخر به دا

  نارشخودمم نشستم ک و

 

 : شروع کرد نیمامان نسر که
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از چه  هیکه قض یدونیخب ... گرشا جان خودت م -

بار  هیخب بهتره  یول  میاومد یچ يقراره  و ما برا

 بگم گهید

 

 :و ادامه داد دیخند

 حرفام الزمه يمقدمه  يبرا -

 

 :زد و سر تکون داد يلبخند گرشام

 دییبفرما -
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نکرده  هیروبه من که هنوز اتفاقاتو تجز نینسر مامان

 :بودم گفت

پسرم کارن  يرو برا سایکه دخترم  گ نجایا میما اومد -

و   ي... خودت که از دلِ پسرم خبر دار میکن يخاستگار

  بگم شیفکر نکنم از عشق و عاشق

 

 ش؟یو عاشق عشق

اصطالح به ذهنم که همکار و  هیآن واحد فقط  تو

 یلیبود ، خ طونیکه دختر شر و ش  الیدوستم ن

 : تو ذهنم اومد کردیتکرارش م
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 《! پشمام》

 

  نگار؟ يبره خاستگار خواستیمگه نم کارن

 ه؟یچ هیشده ؟قض یچ پس

 

 :انداخت نیتو سکوت خونه طن نیمامان نسر يصدا

دوکلمه باهم  هیبزن  سایکارن و گ يحاال اگه اجازه بد -

 حرف بزنن

 

 :به من لب زد یصداشو صاف کرد و با نگاه گرشا
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  ؟ سایبله حتما ... گ -

تکون دادم و بلند شدم که کارنم پشته سرم بلند  سر

  شد

 

  اتاقم رفتم ، البته اتاق سابقم سمت

باز کردم و اول خودم وارد شدم کارنم داخل شد و  درو

 در و بست

 

 رو  تخت نشستم

 اتاقم بود يکه گوشه  یراک ینشست رو صندل اونم
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 223_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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قابل  ریزدم بهش ، اونم زل زده بود به من ، برام غ زل

  باور بود ، هنوز تو شوك بودم

 :بلند شد صداش

 

، که  ینیبیم نجایمنو ا نکهیاز ا يتعجب کرد دونمیم -

من امروز قراره برم  يکردی، فکر م يخب... حق دار

 نجایا امی..اما از اولش قرار بود ب گهید یکی يخاستگار

کنم ، من  زیبود که تو رو سوپرا نیکارا بخاطر ا نی... ا

 سای... من دوست دارم گ
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 : شدیگرد تر نم نیاز ا چشمام

، من از  ستیدو روز ن یکیدوست داشتنم مال  نیا -

اولِ اولش دوست داشتم ... از همون موقع که همو 

ده دوازده  يدختر بچه  هی... همون موقع که  میدید

 ... يساله بود

 

 : رفته بود به گذشته انگار
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داداش کارن داداش  یگفتیم شمیپ يومدیم ادتهی -

داداش گرشا سرش  يدیم حیبهم توض نجارویکارن ا

 ... دهیبده نم ادمی گمیبهش م یهرچ شهیشلوغه هم

بودم ... تو منو به چشم  ریروزا  همش با خودم درگ اون

 ... يدیدیداداشت م

 

 :و ادامه داد دیکش یآه

 یداداش انگار قلبمو زخم یگفتیکه بهم م يهر سر -

  يکردیم
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،  يشدی، خوشگل تر م يشدیروز به روز بزرگتر م تو

 ...  شدمیاز دور م شتریمنم روز به روز ب

 

که ناخود آگاه کردم از فکر درش آورد چون  یاهم

 :کرد و لب زد یمکث

 

کردم که بهت  دایجرئت و پ نیبعد چند سال من ا -

 یدونیداداشت م يکه منو جا ییاعتراف کنم ... به تو

،  یبا من ازدواج کن نکهیخواسته دارم ، ا هی... و ازت 
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که مال  خوامی، به عنوان زنم ، ازت م خوامیمن تورو م

 ... شهیهم ي... برا یباش من

 

 :وفتادیفکم داشت م رسما

 ... گرد شده نگاه نکن که يبا چشما ياالنم  اونجور -

 :وسط حرفش دمیزده پر بهت

  ؟يجد -

 ؟يجد یچ -

 يدوسم ... دار نکهی... ا نکهیا -
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 : دیخند

 !؟ هیعاشقتم ، حاال جوابت چ يجد يآره جد -

  نه -

 :دیاون پرس حاال

 نه؟ یچ-

 جوابم نه اِ   -

 :گفت خشک

  چرا؟ -
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آره بعد از اون  گمیبهت م يچرا نداره ، چرا فکر کرد -

 يکه کرد ییرایهمه تحق

 

 : گفت عیسر

 دیببخش -

  مات موندم باز

 ؟یکنیقبول م ؟یگیم یحاال چ-

  فکر کنم دینه ... با -

  شد سمتم قدم برداشت بلند

 :رو گونم دینرم کش  دستشو



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

جواب  یتونیفراموش نکن که تو فقط مفکر کن ... اما  -

  يندار يا گهیراه د يمثبت بد

 

شدن در ازمنِ متعجب فاصله گرفت و  دهیکوب با

 : سرجاش برگشت  که  گفتم

 دییبفرما -

  و بشقاب داخل اومد وهیبا م انیباز شد و دا در

بهش  وهیکنار کارن گذاشت و م زیبشقاب رو م هی

 برداشت و تشکر کرد ياریتعارف کرد که کارن خ
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ازش کردم و گفتم که  يکرد که تشکر یمنم تعارف به

 رونیگفت و از اتاق ب يدیکه ببخش خورمینم يزیچ

  رفت

  شد ارشیمشغول پوست گرفتن خ کارن

ذهنمو مشغول کرده بود  یلیکه خ یآگاه سوال ناخود

 : به زبون آوردم
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 224_پارت#

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 

  ؟یپس نگار چ -

 :زدم  و ادامه دادم يپوزخند
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من نگران بشم اما  يو حاضر یکه همش نگرانش یاون-

 اون نشه

 

 وجود نداره ينگار-

 :شدم متعجب

 !؟یچ-

 : متعجب گفت دیپاچیم اریکه نمک رو خ یحال در

 بود یوجود نداره ...همش الک يواضحه ، نگار-

 شمیمن متوجه نم ؟یچ یعنی -
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 :بهم کرد ینگاه

 بود که حس تو رو بفهمم نیا يهمش برا -

که اون حس منو  دمیهمه عذاب کش نیشدم ا یعصبان

  بفهمه

 : زدم حرص

 ؟يدیرس میا جهیخب ... به نت -

 

 : به غب غب  انداخت يباد

 نبودم نجایبودم ا دهیاگه نرس -
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تو  دونستمی، اما م دمیترکیاز شدت حرص م داشتم

  ستیظاهرم اصال مشخص ن

 

 : گذشت که لب زدم يا هیثان چند

 خب؟ -

صورتمو  يکه بهم زل زده بود و اجزا یدر حال خونسرد

 : دگفتیکاویم

 خب؟ -

 

 میبر ستین یاگه حرف -
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راجب  میچرا هست ، ما اصال باهم حرف نزد -

 مونیزندگ

 

 : زدم یمصنوع لبخند

 ياز من دار يخب بفرما شما  چه انتظار -

 : شد يجد

که دوستم داشته  نهیکه ازت دارم ا يتنها انتظار -

 یباش

 

 شد جانیپر از عشق و ه قلبم
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 ؟يدار يخب تو چه انتظار -

 

 : رونیپرت شدم ب یفکر تلپ از

 يبه درس خوندن و کار کردن من کار نکهیام .. اول ا -

تنهام  دیوقت دلم خواست با ،هریداشته باش دینبا

رو ندارم  یچیه ياز ماه حوصله  ییروزا هی،  يبزار

...من  یرو خودت آماده کن زایچ نجوریغذا و ا دیبا

 دیدوست دارم هر وقت خواستم با یلیکردنو خ دیخر

 گمیاومد م ادمیشم هر وقت  هیکنم... بق دیخر میببر
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اما در هر حال  کردمیداشتم بزرگش م کمی تشیواقع 

 : کرد و گفت يخنده ا

  باشه -

 یکنیهمشو قبول م یعنیباشه؟  -

 آره -

 : گرد شد چشمام

کردن  دی، نه از خر یغذا درست کن ياما تونه بلد -

 ادیخوشت م

 

 : دیحرف دوباره خند نیا با



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 يبه کارا ارمیم ویکی،  کنمیم ينگفتم خودم آشپز -

کردنم به خاطر خانومم تحمل  دیخونه برسه ، خر

 کنمیم

 

 : تکون دادم و گفتم يسر

  میبر ستین يزیچ گهیخب اگه د -

  میبر -

اونجا  نایکه گرشا یو به طرف سالن میاتاق خارج شد از

مامان  میدیرس نکهی... به محض ا مینشسته بودن رفت

 :گفت نینسر
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 م؟یکن نیریخب دهنمونو ش -
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 : بزنم  گفت یاجازه بده من حرف نکهیبدون ا عیسر

 

 فکر کنه خوادیم سایگ -

 

بدم که  یجواب منف خوامیکنم فکر کرده بود که م فکر

  حرفو زد نیا
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 یو خوش یکارن ، به خوب  ي رهیخ يبا نگاه ها اونشب

 میدونستینم م،یما اونشب غافل بود يگذشت همه 

 و تحث شعاع قرار بده ندمونیرو که قرار بود آ يزیچ

...  

 بده،  رییتغ احساساتمونو

 ... و عوض کنه مون تیموقع

 

   از خواب بلند شدم یزود با حال خوش صبح

از خونه خارج  یحیمل شیزدم و با آرا یقشنگ پیت

  ت رسوندمگرفتم و خودمو به شرک یتاکس هیشدم ، 
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نگهبان ساختمون شرکت   این ينور يبه آقا یسالم

 جوابمو داد یکردم که با مهربون

 

 نیحس ریسالم ام يآسانسور و زدم  با صدا دکمه

 سرمو به طرفش چرخوندم و با لبخند جوابشو دادم

  

 خانوم؟ سایحوال شما گ -

 د؟یخوبم ممنون  شما چطور -

  میشکر ، مام خوب -



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

منتظر موندم اال اون بره اما دستشو   دیرس آسانسور

اول من برم گرفت  نکهیا يروبه داخل آسانسور به معنا

تو دلم بهش  گفتم  و وارد شدم که  یکه جنتلمن

 خودشم پشت سرم اومد و دکمه طبقه مورد نظر و زد

 

وارد  يکه هر سر یکیآسانسور و موز نیسنگ سکوت

  شکستیم  شدمیم شدمیم يهر آسانسور
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آسانسور با  يتو نکهیبودم که چقدر از ا نیفکر ا يتو

بودم که صداش نگاهم و به  ادینفر باشم بدم م هی

 : خودش معطوف کرد

 

 !؟یخوشحال کمیامروز انگار  -

 : کردم و گفتم یمتعجب يخنده  تک

 !معلومه؟ یلیبابا خ يا -

 : زد يلبخند اونم

  کمی -
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کنجکاوش و  يکه گذشت دوباره صدا هیثان چند

 : دمیشن

 

  ه؟یچ تیخوشحال لیحاال دل -

 

 : جواب بدم  دوباره گفت  نکهیا قبل

 

،  یداشته باش لیدل دینبا یخوشحال يکه برا دونمیم -

 کنهیفرق م گهید يامروزت با روزا یاما خوشحال
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 دوست داشتم  رك بهش بگم یلیخ

  به تو چه؟ 

  دونستمیم ونشیخودمو مد ییجورا هی اما

کارن  دیکردرشاینم يکه اگر اون نقش عشقمو باز چرا

خودمو  خواستمینم میاز طرف ومدیبه خودش نم

به  میکنم و بگم که کارن اومده خاستگار کیکوچ

خاطر اون خوشحالم چون ممکن بود بگه دختره چه 

  هوله

 : معذب گفتم یلیخ پس
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  هیشخص -

 

که به  هیزمزمه کرد و بعد از چند ثان یآهان رلبیز

و  میچند قرن گذشت از آسانسور خارج شد يدازه ان

از هم هر کدوم به سمت اتاق هامون  ییبا خداحافظ

  میرفت

 

 یرو در حال الیکه شدم ن الیاتاق مشترکم با ن وارد

و  يزیبود و با دقت چ وترشیکه سرش تو کامپ دمید

 : کردینگاهم م
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 دختر؟ يچطور -

 

 : سرشو بلند  کنه گفت نکهیا بدون
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 جون؟ سایگ يخوبم تو چطور -

 

 منم خوبم -

 

اما نه  مایبود یعنی مینبود یمیصم یِمیصم الیو ن من

 ... میبهم بگ مونویزندگ يکه راز ها يدر حد

من  نکهیخبر داشت و نه ا یاون نه از رفتن من به دب 

 ... عاشق کارنم
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داداش  هی دونمی، فقط م دونمیازش نم يادیز زیچ منم

متاهل داره  يساله  30خواهر  هیمجرد و  يساله  27

  ... خودشم که نامزد بود

 

داشتن اما نه در اون حد که   میمذهب ي خانواده

 ... باشه . اعتقادات خاص خودش و داره دیو مق يچادر

 

  .کنمیباهاش حال م کال

 

 و روشن کردم تا کارم و شروع کنم ستمیس
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 ینیپروژه سنگ  دادمیکه داشتم انجامش م يا پروژه

  نبود

 يلوگو دیبود که گفته بودن با یامالک هی یطراح

  میکن یطراح شونمیلیفام

 

و  دیسف ياز رنگ ها دیکه گفته بودن با يزیچ طبق

  کردمینماش استفاده م يبرا  ییطال

 

 یرونیب يرو انجام داده بودم فقط نما یداخل ينما

 مونده بود
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براشون مهمه و ما  یلیخ یرونیب يبودن که نما گفته

که  دمیفهم میاز منطقه ش رفته بود دیبازد يبرا یوقت

کنم  ینماشو طراح يدرجوریاز باالشهره و با يمنطقه ا

  .که بدرخشه

 

بود که کارم تموم شد ، من هنوز  3ساعت  حدود

اصرار کرده بود که باهم  الیناهارمم نخورده بودم  ن

گرفته بودم کارم و تموم   میاما من تصم میناهار بر يبرا

 کنم بعد
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 شدیتموم م مونیساعت کار گهیساعت د کی

  خوردمیغذا م دیاما گشنم بود و با 

  دادمیم نشون نیرحسیکارامو به ام دیقبلش با اما

 

  ختمیفلش ر هیداخل  کارمو

طبق دستور خودش خودم براش ببرم تا اشکاالتم و  تا

  بگم تا درست کنه

عامل رفتم و  ریاز برداشتن فلش سمت اتاق مد بعد

  هماهنگ کردم یوارد بشم با منش نکهیقبل از ا
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  گفت منم داخل شدم يدییزدم که بفرما در

 : کردم که سرشو بلند کرد و جوابم و داد یسالم

 

  سالم -

 

 و جلوش گذاشتم و منتطر موندم اشکاالتم و بگه فلش

 

  شد یوصل کرد و مشغول بررس وتریبه کامپ فلشو

 : لب زد کردیکه داشت نگاه م قهیچند دق بعد
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پشت پنجره  يتو نما زیر یلیاشکال خ هیفقط  ه،یعال -

  داره

 

 :کنارش رفتم بای، تقر زشیشدم و سمت م متعجب

 

 ؟ينشونم بد شهیکجا؟! م -

 

انگشتش اون قسمت و نشون داد که سرم و جلوتر  با

 نگاهش کردم هیبردم  و خودمم چند ثان
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 : هامو از دوطرف کش دادم لب

 

 ... دیمهندس ، فقط با ستین یمهم زهیکه چ نیا -

 

 : دستش که  ماوس بود اشاره کردم و ادامه دادم به

 

 ن؟یدیاجازه م -

 

 و برداشت و من مشغول درست کردنش شدم دستش
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عطر خوشبوشو احساس  يبو زیخم شده بودم رو م 

 کردیم

 ... نطورینگاهش هم هم یِنیسنگ 
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  توجه نشون بدم یداشتم خودمو ب یسع

 !... چشات -

 : که گفت متعجب سرمو برگردوندم یحرف دنیشن با

 !؟ یچ -

 

با برگشتن  ی، حت میهنوز همون تو همون فاصله بود 

  من سمتش فاصلمون کمتر هم شده بود
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باز  یناگهان یلیخ یمنش يلحظه در با سر صدا همون

  شد

متعجب  یلیکارن خ دنینگاهم و برگردوندم که با د که

 شدم

 

کرد ، حدس  نیرحسیبه ام یبه من و نگاه یاهنگ کارن

من  کردی،اون هنوزم فکر م گذرهیتو فکرش م یزدم چ

که کارن  يصحنه ا نیو دوست دارم و ا نیحس ریام

 . فاجعه یعنی دید
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  فاصله گرفتم که کارن انگار از بهت در اومد ریام از

 نیحس ریام یتندش سمت صندل يقدم ها يصدا که

 :  قلبمو لرزوند

 ... کشمتیناموس م یب کهیمرت -

چنگ زد و  شوینشسته رو صندل نیرحسیام ي قهی و

  نثار صورتش کرد یمشتش  محکم

 

جدا  ریکردم کارن و از ام یو سع دمیکش یغیج که

 : کنم

 ... کارن ولش کــــــن یکنیم کاریچ -



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 نشونیفاصله ب کردمیم یگرفته بودم و سع بازوهاشو

  بندازم

 

 :زد نفس

ننتو به  ؟يبه ناموس من چشم دار ؟يناموس ندارتو   -

  شونمیعزات م

 : گفت خوردیطور که داشت کتک م همون

 

هم و  سای...به تو چه؟ من و گ ستیناموس تو ن سایگ -

 ...يدوست دار
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 شیو از صندل ریشده بود که ام نیانقدر  خشمگ کارن

 : نیبلند کرد و محکم پرت کرد زم

بابات  شی، به ر يرو دوست دار سایگ يتو گوه خورد -

 يدیخند

 

 : زدم غیج هیگر با

  کارن تو روخدا ولش کن -

و ازش کتک  زدتشیداشت م ينجوریتوجه هم یب اما

  خوردیم
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بودن و داشتن  ستادهیوا ينجوریشرکت هم يکارمندا

  کردنیپچ پچ م

  چرت و پرتاشوم رو مخم بود يصدا

 

 : گفتیم یکی

 هرزست؟ گفت ناموسم ، شوهرشه؟ دختره

 : گفتیم یکیاون

  هرزه باشه ومدیدختره نم ي افهیق به

 : گفتیدوباره م یکیاون
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 کاریسه ساعت تو اتاق با مهندس چ ستین معلوم

شوهرش اومد مچشو گرفت ، اما بهش  هوی کردهیم

 ... متاهل باشه ادینم

 

کارن  نکهیتوجه به ا یروم بود که ب یفشار عصب انقدر

  کشهیو م نیحس ریداره ام

 همه حرف چشت سرم راه افتاد نیا نکهیا

 

   از اتاق خارج شدم 

 رونیاز شرکت زدم ب لمیبدون برداشتن وسا یحت و
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  من چقدر بدبختم ایخدا

  درست شده یهمه پ کردمیکه فکر م حاال
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. 
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

درست شده عشقم  یهمه چ کردمیکه فکر م حاال

 کردمیکرده ، چرا فکر م يدوستم داره و ازم خاستگار

 انقدر سادست؟ یهمه چ

من کنار  نکهیکه کارن به خاطر ا شدیباورم نم هنوز

رو راه  يزیآبرو ر نیبودم  ا ستادهیوا نیحس ریام

  ...انداخت
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 ... غافل اما

 

اون روز اومد خونه مون و پشت در اتاقم هزار بار  کارن

و  نیحس ریام نکهیکرد فقط بخاطر ا یازم عذر خواه

 زده و منو ناراحت کرده

  نکرد که به من اعتماد نکرده یعذر خواه نیا بخاطر
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بار خودمو لعنت کردم  که چرا اون  نیهزارم يمن برا و

 یحماقت و کردم ؟ که چرا گول خوردم و من و به دب

 فرستادن ؟

 کانمیحماقت من باعث شده بود که من اعتماد  نزد نیا

 ...  و از دست بدم

 

که  ییها تیمن لوس بودم که اون موقع محدود چقدر

. وحاال با  دونستمیو بد م زاشتنیگرشا و کارن برام م

آدم  یاما باالخره به قول ریهر چند د یم به دبرفتن
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از دست دادن  متی؟ به ق یمتیشده بودم اما به چه ق

 ! اعتماد برادرم و عشقم

 

االن که فکر  لشویاز کارن ناراحت بودم اما دل من

بود که کارن بابتش ازم  یهمون قایدق لشیدل  کنمیم

  معذرت خواست

خودمم ، خودم با کارام  شیاعتماد یب نیمقصر ا چون

 هممون یگند زدم به زندگ
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شرکت افتاد فکر نکنم دوباره  يکه تو یاتفاقات نیا با

 بتونم برگردم شرکت

 برگشتن به شرکت هم نداشتم يرو یحت

پامو اونجا بزارم نگاهاشون  نکهیبه محض ا دونستمیم

 کنهیم تمیاذ

 

رو نشون  قهیدق 10:15به ساعت انداختم  ینگاه

 دادیم

 نشده بود ریاونقدرم  د هنوز
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زنگ بزنم اما  نیحس رینداشتم که به ام نمیا يرو یحت

  مجبور بودم

 

اسمشو  جستجو  نمیو برداشتم و تو مخاطب یگوش

  کردم

 

گرفته و خمار از خوابشو  يصدا قیچند دق بعد

  دمیشن

 

 بله؟ -
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  سالم -

 

 : شد چون متعجب گفت اریصدام انگار هوش دنیشن با

 

 ؟ییتو سایگ-

 

 : زده گفتم خجالت

 

 خودمم -
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تعجب  نمیبیم میگوش يباره شمارت و تو نیاول -

  کردم

 

 : مکث گفت با

 ؟یداشت يجانم کار -

 

ظهر بخاطر من دعوا کرده بود انقدر با فرهنگ  نکهیا با

 : کردیو مثله قبل باهام رفتار م اوردیبود که بروم نم
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بخوام و ... راستش ... راستش زنگ زدم ازت معذرت -

استعفا  خوامیشرکت و م امیب خوامینم گهیوبگم که د

  بدم

  

که اون شروع  میدوتامون سکوت کرد  يا هیثان چند

 : کرد

 

و  يندار يریبگم تو تقص دیبا تیراجب معذرت خواه -

بگم که بهت  دیتاسف با تیراجب استعفادم بت نها

 گهی، چون خودِ منم د يایب ينخوا گهیکه د دمیحق م
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دوست دارم باهم  یلیشرکت ، خ امیب خوادیدلم نم

برام  يزیتو از هر چ یاما خوشحال میکارمونو ادامه بد

چون  یکنم که بمون بورتورو مج خوامیمهم تره  نم

 یشیم تیکه اذ دونمیم
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 : تونستم بگم فقط

 

  ازت ممنونم -

به هر حال استاد  میاما من و تو هنوز باهم ارتباط دار -

 دانشگاهتم
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 : زدم لبخند

 

 میآره معلومه که دار  -

 ...فقط-

 

 :محو شد لبخندم

 

 ؟یفقط چ-

 نجوریناموس و ا گفتیبه کارن؟ اون م یبرگشت -

 دونه؟یمن و تورو م ي هی... قضزایچ
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و  روزیکرد د يبرنگشتم، فقط ازم خاستگانه هنوز  -

  خودم و شمارو هیمنم هنوزم نگفتم قض

 

 : زمزمه کرد و گفت يا دهیکردو آهانِ کش يا خنده

 

  بود نیحال خوب امروزت ا لیپس دل -

 

 :زده گفتم خجاات
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 آره -

 

  سکوت شد دوباره

 

 : دمیپرحسرتش و شن يصدا هیچند ثان بعد

 

مثله تو دوستش  يدخترچه خوشبخته کارن که  -

 ... داره

 

  و صاف کردم و از خجالت آب شدم صدام
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  نگفت يزیچ گهید اونم

 

 من قطع کنم؟ دیندار يخب اگه کار-

 نمتیبیخداحافظ م -

 ریشب بخ  -

 

  دمیکش یقیاز قطع تماس  نفس عم بعد

 :انیدا ياتاق زده شد و پشت بندش صدا در

 

 زمیشام عز ایجان ب سایگ-
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و که قرار بود تو شرکت بخورم و که نتونستم  ناهار

گشنم بود اما  دل و دماغ غذا خوردن  میبخورم حساب

 نداشتم

 

  خوردمیم يزیچ هی دیبا شدینم اما

بود ممکن بود ضعف کنم  نییپا یفشارم کم چوت

 وحالم بد بشه

 داد زدم رفتمیکه سمت در اتاق م یشدم و درحال بلند

: 
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 اومدم -

 

رفته بود به  انیباز کرده بودم دا در اتاق و که 

تشسته بود و  یآشپزخونه که رفتم گرشا رو صندل

  دیچیو م  زیداشت م انیدا

 

ها  یاز صندل یکی يکردم و رو یروح یب سالم

  نشستم

  کردمیگرشا رو خودم حس م نیسنگ نگاه
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مشغول غذا  زیرو م لیشدن تمام وسا دهیاز چ بعد

 : که گرشا گفت میخوردن تو سکوت بود

 

 ؟ سایشده بود گ یامروز چ -

 

  زدم و سرمو باال آوردم يپوزخند

 : زدم تو چشماش زل

 

 بهت نگفته؟ زتیدوستِ عز  یعنی -
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 : تکون داد يسر

 

دورم از زبونِ تو  هی خوامیمن م یچرا گفته ، ول -

 بشنوم

 

بهت گفته ؟ کارن اومد  ویهمچ یوقت ؟يبشنو ویچ -

 تونمینم یحت گهیمن و جلو همه برد د يشرکت آبرو

 برگردم شرکت بخاطر دوستت کارمو ازدستت دادم
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 : باال انداخت ییابرو يتا خونسرد

 

 کرد؟ نکارویخب چرا ا -

 

  دونستیم دونستمیم

 

که گفته  يشرکتم  نقشه ا سیرئ زهیداشتم کنار م -

 یدر و باز کرد کل هویکارنم   کردمیبود و درست م

از دهنش در اومد  میشرکتنونو کتگ زد هر چ سیرئ
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فکر  یراجم چ هینداشت بق نیبه ا میگفت  وکار

 . کننیم

 

 که در جوابم گفت مات موندم يزیچ با
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 

 ؟يکه عاشقش بود ستیهمون رئ ست؟یرئ یگفت -

 

رفته  میچه خوب همه چ دمیهم ساب يو رو دندونم

 گذاشته کف دستش

 

  نه -
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 نه؟ یچ -

 ستمیمن اصال عاشقش ن - 

 

صحبت کنم نه  هیقض نیسخت بود برام راجب ا یلیخ

 يمن بود حس بد يجا میا گهیتنها من بلکه هر کسه د

 داشت

باز اون هم خونمه و  یچیگرشا که ه يجلو نکهیا

که زنداداشمِ هر چقدر هم مهربون  انیبرادرم اما دا

باشه هر چقدرم خوب باشه بازم  زنداداشمه و تازه 
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سخت بود که با  یمن کم يبرا نیازدواج کردن و ا

 ... و نیحس ریخودم و  ام ي هیبهش بگم قض يریحق

 

 کیکه منتظرم بودبا عجز نگاه کردم  هنوز  یاون روبه

 : بلند شد انیام نگذشته بود که دا هیثان

 

  امیمن برم االن م -
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 نیبار تو دلم اعتراف کردم که چقدر ا نیهزارم يبرا و

دختر با شعوره و به گرشا حق دادم که انقدر عاشقش 

  بشه

 

 ... من -

 

 : دمیکش یقیونفس عم  نییو انداختم پا سرم

 

 ! من عاشق کارنم -
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 : تعجب کرد یکم

 

 ...پس چرا -

 

ازدواج کنه ،  گهید یکیبا  خوادیکارن به من گفت م -

... کارن من و تحت فشار قرار  گفتیم نمیمامان نسر

... منم  هیعاشقشم ک کهیداد که بهش بگم اون

از زبونم  ییهویحساسه  گانیرو استاد شا دونستمیم

  گفتم اونو ... دوستش دارم دیپر
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  چشمم سر خورد ياز گوشه  یاشک قطره

 

گفته بود من دوستش  نیرحسیکارنم رفته بود به ام -

به  دمیفهم یدارم ،  داداش از خجالت آب شدم وقت

 گفته یچ گانیاستاد شا

 

 یو گاه نیرحسیام گفتمیم یفشار روم بود گاه انقدر

 گانیاستاد شا گفتمیم
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انداختم تا  نییسرمو پا دیکه رو گونم چک يبد اشک

 : نهینب

 

 کنهی... گفت قبول م کنهیاستاد گفتش که کمکم م -

  ... مینقشو ادامه بد نیکه ا

 خواستمیکرد ...  امروز م يکارن ازم خاستگار نکهیا تا

آبرو  هی ستادنیکنارش وا هیبهش بگم ، که کارن با 

 ... بزرگ راه انداخت يزیر

 

 : خودآگاه هق هقم اوج گرفت نا
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قراره عذاب  یخسته شدم ... تا ک گهیداداش من د -

 شمارو بشنوم ؟  ينایو توه رایتحق دیبا یبکشم ؟! تا ک

 

 یامروزم باعث حال خراب یمدت با ناراحت نیا فشار

 االنم بود

 و بغلم  کرد دیسمتم کش یکم شویصندل گرشا

رو شونش بود قطره اشکام رو شلوارش  میشونیپ 

 دیچکیم

 : کردمیلب ناله م ریز 
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...  من خودم دارم عذاب  دیخسته شدم ... ولم کن -

  دیریانتقام بگ ستین يازین گهیشما د کشمیم

 

 : کردینوازش م پشتمو

 

... آروم باش ... من معذرت کهیکوچ یآروم باش آبج -

  بابت رفتارام تو فقط آروم باش دی... ببخش خوامیم

 

  اومدم روكیکه آروم تر شدم از بغلش ب هیچند ثان بعد
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 : بلند شدم میازصندل و

 

 تنها باشم کمی خوامی... م ياگه اجازه بد -

 

 

 

 

 

 

 

 [07.11.20 10:10] 
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 : تکون داد سر

  غذاتم ببر -

 :  به غذا خوردن نداشتم  یلیم گهید

 شدم ریس -
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منتظر جوابش باشم از  برگشتم و سمت  نکهیا بدون

  اتاقم رفتم

 خواستمینم ینییخونه  پا رفتمیتر م عیهرچه سر دیبا

 مزاحمشون بشم

 

 دمیپتو رو کش دمیبدون زدن مسواك  دراز کش کسل

  . کردم بخوابم یروم ،پامو تو شکمم جمع کردم و سع

 

 شه،یم یفکر کردم که بالخره سر انجام من چ نیا به

 .خوادیم یمن چ يخدا برا
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 زیامروزم بر خالف رو قبلم خوشحال و سحر خ صبحِ

  نشدم داریب

 

 .کردم ضیاومدم لباسامو تعو نییتختم پا از

به سر و وضعم  شهیدل و دماغ نداشتم مثل هم یحت

  .دمیدم دستم رو پوش دیکه رس ییزایچ نیو اول میبر

 

 يخنده ها ياز اتاق خارج شدم  . صدا یمعطل بدون

  ومدمیو  حرف زدن گرشا از آشپز خونه م انیدا
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 ! ادیم سایعه ... گرشا نکن االن گ -

 

،  کنمیزنمو ببوسم ، خالف شر که نم خوامی،  م ادیب  -

 ؟ بهیصبحونه تو رو بخورم ع يجا خوامیم

 

 سایگ يخنده  يوصدا
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همه مدت  نیلبام، هنوزم بعد از ا ينشست رو لبخند

 ایاهنگ دن نیداداشم برام قشنگ تر يخنده ها يصدا

  .بود

با من بد کرد، باهام لج افتاد اما من هنوز  گرشا

  .دوستش داشتم

 نیمن قشنگ تر يو خندش برا شیخوشبخت دنید

  .بود ایاتفاق دن

 

بود سرش  کیکه به خاطر من نزد نیا يآور ادیبا  هنوز

  .دیلرز یدار تنم م يبره باال



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

وقت بر نگردن، جهنم بودن،  چیاون روزا برن و ه کاش

  .بودن اون روزا یبرزخ واقع

 

 ییحموم دستشو يتو راه رو دمیچیپ

 شتریلفت دادن ب کمیبعد از شستن دست و صورتم و  

  خارج شدم

 

تا متوجهم بشن و  دمیمحکم کوب کمیرو  ییدستشو در

  .هستن قطعش کنن ياگه درحال انجام کار
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رفتم آشپز خونه  یانگار به موقع بود چون وقت هشدارم

داشت لقمه  انمی، دا زدین مه شویگرشا داشت چا

  .گرفتیم

تر اگه  رید کمیجفتشون سرخ بود و معلوم بود  صورت

  .دمید یم ياعالم حضور کرده وبدم صحنه بد

 

  .و نشستم دمیرو عقب کش یکردم و صندل یسالم

 نیریلبخند ش هیدادن، گرشا  يسالممو عاد جواب

  .برام چشمک زد انیمهمونم کرد و دا
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زخم  يدرمان رو هیکردن، مثل  یحالمو خوب م نایهم

  .ناسورم

 : زدم يلبخند

 

 ؟ينکرد دارمیچرا ب  زمیعز -

 

 :گفت دیجو یکه لقمشو م همونطور

 

گفتم  يخسته بود يکه از سرکار اومد روزید دمید - 

  یاستراحت کن کمی
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 :گفتم جیزدم و گ یتلخ پوزخند

 

  !به بعد کال تو استراحتم نیاز ا -

 

 : گفت متعجب

 

 ؟یچ یعنی -

 :پنهون کردم و با حوصله گفتم مویکالفگ
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  .رمیسرکار نم گهید یعنی -

 

 نیهم يبده برا هیروح کمیخواست بهم  یم انیدا

 :گفت يپرانرژ

 

  .ستمیتو خونه تنها ن گهیبهتر ، منم د -

 

زدم مشغول خوردن صبحونم شدم. من که  يلبخند

سرخر که از قضا خواهر  هیاز حضور  یکس دونمیم

  .شهیشوهر هم باشه خوشحال نم
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  .واقعا فرشته بود انیفرق داشت، دا انیدا البته

 

 سایگ يمن  لبا يبعد از خوردن صبحونش جلو گرشا

 یمنم بوس کرد و با خداحافظ یِشونیو پ دیرو بوس

  .رفت سرکارش

 

 : کرد يخجالت زده ا يخنده  انیبا رفتنش دا 

 

 ... کمیگرشا ،  -
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 : کردم يا خنده

 

. من دیبالخره زن و شوهر زم،یاشکال نداره عز -

جاشم که طاقت اورده  نی. تا همشناسمیداداشمو م

  .هنر کرده
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 [08.11.20 10:37] 
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

* * * 

 

کارن جلو روم   دنیزدم با پر رونیدر خونه که ب از

 :  دمیکش ينفس کالفه ا
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  ؟يداریکارن چرا دست از سرم بر نم -

 : گفت تلخ

 

دست از سرت بر  يداد یچرا جواب منف یتا نگ -

 دارمینم

 

  کردم یاخم

 ستادهیکه منتظرم وا یو کج کردم تا سمت تاوس راهم

 : ستادیبود برم  که دوباره جلوم وا
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 منتظره یکارن ، تاکس اریدر ن يمسخره باز -

 

 : توجه گفت یب

 

...  ؟یکنیم ينجوریکردم چرا ا یمن که معذرت خواه -

خوب  میلیتو شرکت من کار کن! خ ایاصال ... اصال ب

هم حواسم بهت   شهیهم دلم برات تنگ نم شهیم

 هست

 

 : ختیبهم ر اعصابم
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 که حواست بهم هست؟ یچ یعنی -

 : گفت کالفه

 ! نکنه تتیاذ یمواظبتم که کس یعنی -

 

 ی،برو کنار تاکس شمیم یکارن من آخر روان يوا -

 منتظره

 ؟يریکجا م -

 به توچه؟ -

 ؟يری، کجا م گهینکن د تیاذ-
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 : نگاهش کردم یخدا چقدر پرو بود ،حرص يوا

 

ول  دانشگاه رمی! دارم م؟يندار یتو کارو زندگ -

 حاال؟ یکنیم

 

 : سر تکون داد ناراحت

 

 شه؟یتموم م 2باشه ، فکر کنم انروز کالست ساعت  -

اون موقع ؟ مزاحمت  شهینم دایپ یدنبالت ؟ تاکس امیب

 شمیم
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 : گفتیم راست

 

 ایباشه  ب -

 سا؟یگ -

 

 : گفتم یظاهر عاص در

 

 بله ؟ -
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بدست  يانقدر برا نکهیدر باطن ذوق کردم از ا یول

 کنهیآوردنم تالش م

 

 !االن خودم برسونمت؟ يخوایم -

 

 : پس شدیادب نم  ينطوریشل گرفته بودم ا یلیخ

 

 هی، تو فقط  فهممیرفتاراتو نم نیا لیکارن، دل نیبب -

، حاال تو هر چقدر  يدیجوابتم شن يکرد يخاستگار

 جوابه من همونه یاصرار کن
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 : گفت تخس

 

 نظرت عوض شه دینه ... با -

 

 : حرص گفتم با

 

  شهینم -

 

 : پرحرصم يشد تو چشما غرق
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جذاب تر  یشیم یعصبان یبهت گفته بود وقت یکس  -

 ؟یشیم

 

 : نگاهش کردم متعجب

 

 هی خوادیآدم دلش م یشیم یخوردن میکنیتعجب ن -

 ...چپت يلقمه 

 

 : گفتیراننده که م  يصدا با
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سه ساعته منتظرم ،کارو  ؟يایب يخوایخانوم نم -

 دارما یزندگ

  قطع کرد حرفشو

 

  از خجالت قرمز شدم  دونستمیم

  ارمیدر ن يتابلو باز نیاز ا شتریب نکهیا يبرا

خنده  يرفتم  که صدا یتاکس نیبدو بدو سمت  ماش 

 خجالت زدم کرد شتریش ب
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@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

 آغوش تو دیدر تبع

 233پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 شدم نیسوار ماش عینگاه کردن بهش سر بدون
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 یکارن جواب منف يدر جواب خاستگار شیپ دوروز

همه جا جلو رو  یجواب منف دنیدادم  ، کارن بعد شن

 نظرم و عوض کنه خواستیهمش م شدیم سبز م

 

 ؟يداد یچرا جواب منف ؟يا وونهید دیگیاالن م حتما

 پس ؟ شدیچ یتو که دوستش داشت

 خودمو دارم لیمنم دال اما

 

 بود انیاصل جواب رد دادن کارن ، نظر دا در
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 انیکه بهش با خجالت حرف دلمو به دا یوقت چون

بهم اعتماد  کنمیگفتم که حس م نیگفتم و افزون بر ا

 تونمیادب کردنش م يندارنم در جوابم گفته بود که برا

 لمویدل دیپرس لشویدل یبدم و وقت یبهشج واب منف

همون موقع  ،  بعد چند بار   عیبهش بگم البته نه سر

از حس کارن به من  انیدا  نکهیاکه کرد ، مثله  ياصرار

 وقت بود که آگاه بود یلیخ

 

 :حرص خوردم اونم گفت که یکل نیا سره
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 نیهم يکارن انگار با خودش مشخص نبوده برا عیتکل

  ... نایکنه و ا دواریمنو ام خواستهینم

 

اب کردم و وارد رو حس هیبا دانشگاه کرا دنیرس با

  بود یخال یِدانشگاه خال اطیدانشگاه شدم ح

 

  کردم ریکنم د فکر

 ای نیحس ریسمت کالس ، امروز با ام دمیبدو دو بدو

 کالس داشتم گانیهمون استاد شا
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و درو زدم و با  دمیکش یقیدر کالس ، نفس عم دم

  گفت وارد کالس شدم نیرحسیکه ام يدییبفرما

 

  شد رید دیسالم ، ببخش -

داشت نگاه   ينجوریاما هم نمیبودم که بگه بش منتظر

 کردیم

 : گفتم جیو و گ دیترد با

 نم؟یاستاد؟! بش -

  نیبش -
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  کالس بود يکه گوشه  میشگیهم ینشستم رو صندل 

از  نکهیساعت کالس تموم شد  قبل از ا کی بایتقر بعد

 : گفت نیرحسیکالس خارج بشم  ام

  شما بمون -

 

 : برگشتم سمتش معتعجب

 بله استاد -

  باهات صحبت کنم یموضوع هیراجب   خواستمیم -

 دییبله بفرما-

  ... بگم که خواستمیم  -
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 : تته پته ادامه داد با

 می... ما هنوز با هم در ارتباط باش يخوایکه ... اگه م -

.. بر..برادر  هی... هی ایدوست  هی... به عنوان  یعنی... 

  کنارت باشم

 

  موندم مات

 : داشت  سوالمو به زبدن آوردم یلیدل چه

 چرا؟ -

 

 : مردد به چشمام کرد ینگاه
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از دست بدم ، حس  میتورو تو زندگ خوامیمن نم -

منِ تنها  يبرا یتو دوست و ... خواهر خوب کنمیم

  یشیم

 

و نداشت  و  کل  یکس گانیکه اشتاد شا دونستنیم

زدم و  يلبخند نیهم يخانوادشو از دست داده بود برا

 : گفتم

  مثله شمارو از دست بدم یکس خوامیالبته ، منم نم -

 

 : زد یلبخند  خجول اونم
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 نمتیبیپس م -

 فعال -

 : خواستم برگردم که گفت 

 یراست -

 : برگشتم دوباره 

 بله؟ -
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 آغوش تو دیدر تبع
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 234پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 بهت نگفت؟ يزیکارن که چ -

 

 : زدم يلبخند
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  نگفت يزیاما نه ، چ تیممنون از نگران -

 : تکون داد گفت سرشو

 

  خوبه-

 

  ازش از کال خارج شدم یخداحافظ با

از دانشگاه خارج   نیهم يکالس نداشتم  برا گهید

  شدم

فوق العادش  لیو استا پیدر دانشگاه کارن با اون ت دم

  داده بود و هیتک نشیبا ماش
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 بود شیتو گوش سرش

 

عشقم بشم که انقدر چشمش پاکه که سرشو  قوربون

 نییانداخته پا

 که شدم متوجهم شد و سرشو بلند کرد کشینزد

 

 : برام باز کرد نویدر ماش يجد  

 

 میستینداره باهم وا تیخوب  نیتو ماش نیسالم ، بش -

  جلو در دانشگاه
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 اتیباز یرتیغ نیآخر با ا خورمیمن تورو م یعنی آخ

 

  نیسالم کردم و نشستم تو ماش منم

 

  و روشن کرد نیاومد و نشست و ماش اونم

 : که  گذشت گفت کمی

 

 یشکالت یبستن هیخانوممو به   سایچطوره من گ-

 مهمون کنم؟
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 : دوست دارم یشکالت یچقدر بستن دونستیم یلعنت 

 

 اوممم ، جوابم مثبته -

 

 : گفت طنتیش با

 

 ؟ میبه خاستگار -

 مینه به بستن -

 عاها -
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و باهم داخل  میشد ادهیپ نیاز ماش  میدیکه رس یوقت

 میکافه شد

 

 قسمت نیو دنج تر نیگوشه تر يتو مینشت

 هیخودش  و  يقهوه برا هیاومدن گارسون کارن  با

به  نیسفارش داد  و عالوه بر ا یشکالت یِفیق یبستن

 زنیبر ادیز شویدرخواست خودم گفت که سس شکالت
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 کردمیچونم و داشتم اطرافو نگاه م ریزده بود ز دستمو

 :  دمیکارن و شن يکه صدا

 

 سایگ-

 

  خواستیدلم م کردیمظلوم  صدام م ينجوریکه ا یوقت

انقدر بوسش کنم،انقدر بوسش کنم که نفسش بند 

 : ادیب

 

 بله؟ -
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 یبه من جواب منف یچ يکه برا یگی، چرا نم گمیم -

 يداد

 

  وقتش بود که بگم گهیکنم د فکر

 : صاف کردم صدامو

 

بود  نیبه تو جواب رد دادم ا نکهیا لیکارن ، دل نیبب -

باعث  تیاعتماد ی، تو با ب يکه تو به من اعتماد ندار
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استاد  يمنکارمو از دست بدم و آبروم جلو يشد

 بره گانیشا

 

 : زد یتلخ پوزخنده

 

 دوست پسرت ی، بهتره بگ گانیهِع ... استاد شا -

 

  دمیبهم ساب دندونامو

 کاریچ نیعشقمون قدم بردارم بب يبار خواستم برا هی

  کنهیم
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 آغوش تو دیدر تبع

 235پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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 دادم یبهت  جواب منف نیبخاطر هم قایدق -

 

از جام بلند شدم و با برداشتن کوله ام خواستم که   و

 : برم که کارن  مچ دستمو گرفت

 

 میزنی، حرف م سایصبر کن گ -

 

 : توهم کردم اخمامو
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  حرف بزنم خوامیمن  نم -

  سایگ نیبش -

 

حرف  تونستمینم زدیبا تحکم حرف م ينجوریا یوقت

 ، پس نشستم  ارمیرو حرفش ب

مخالف  کارن  ییاخمامو تازه  کردم و رومو جا ریدلگ

  چرخوندم

 

 االن بگو یبگ یخواستیرو م یخب چ -
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 ...ندادم جوابشو

 

ناز  یکل  نکهیبگم  اما بعد ا خواستمیم دیبخوا راستشو

  کردم

 

 : صدام زد نرم

 

 !سا؟یگ  -

 

 : ارمینتونستم طاقت ب گهید
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 ي، اون روزم آبرومو برد يتوبه من  اعتماد ندار  -

  جواب همکارمو بدم از خجالت تونمینم یحت گهید

 

  کردم یمن که معذرت خواه  -

 

 :  گفتم عیسر

 

اتفاق  نیا يروز هی، اگه  ستین یکاف یمعذرت خواه -

 کار کنم؟ یها ؟ من اون موقع چ ؟یچ وفتهیبازم ب
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 گهید دمیباشه من بهت قول م نه؟یاالن مشکل فقط ا -

  دمی، قول م شهیاتفاق تکرار نم نیا

 

 : تکون دادم سرمو

 

 ! گهید زیچ هی -

 

  کنمیقبول م یبگ یدردت به جونم؟ هر چ یچ -
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 : بغض  لب زدم با

 

 ياریترك کردن مادرم و به روم نم گهید -

  

 دیرو گونم چک یاشک و

 :  نهیانداختم تا نب نییپا سرمو

 

سرم  دیباهامم داشته باشه نبا يبرادرم هر رفتار-

 هی،  پرستمیکه م یی،  وگرنه به اون خدا  شیبکوب

  مونمیلحظه ام کنارت نم
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 : تو دستم گرفت و رنجور گفت دستم

 

که تورو انقدر عذاب دادم ،  بخدا  رمیمن بم یاله -

 يکار یکه زدم ول یشدم از حرف مونیهمون لحظه پش

 ومدیاز دستم برنم

 

 : گفتم هیگر با
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بلد  میترم یقلبه من و بشکن يآره تو فقط بلد -

 یستین

 

 : دیبار دستمو بوس چند

 

باهام  یکنی، تو فقط بگو که قبول م مونمیبخدا پش -

جهنمو برات بهشت ، بخدا  دمی، من قول م یازدواج کن

 کنمیخوشبختت م

 

 باشه -
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 :گفت مات

 

 باشه؟ یچ  -

 

 : انداختم و با شرم گفتم  نییسرم و پا دوباره

 

  کنمیازدواجتو قبول م شنهادیپ -
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با عطش زمزمه   ومدیو سمتم م شدیکه بلند م همزمان

 : کرد

 

 ... آخه من قربون تو  و اون جوابه بله ات بشم که -
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 

بگم من تو اون لحظه از خجالت آب شدم رفتم  یعنی

  ... کم نگفتم نیزم

نشسته بود و مطمئنم که  قرمز   میشونیشرم رو پ عرق

زبونه  نیا ایشده بودم ، تو لحظه از خدا خواستم خدا

 ادیمزخرف از دهنم در ن يمنو الل کن تا انقدر حرفا
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 : لب زد طنتیش با

 

 ... خانوم ، خجالت بکش سایخجالت بکش  گ -

 

  افتاده بود نییتا حد ممکن پا سرم

 : گفتم آروم

 

  دیببخش -
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،  يانقدر خجالت نکش ، آب شد دمیخب بخش  لهیخ -

  خوامایمن  زن الغر نم

 

 :انداخته بودم که گفت نییسرمو پا ينجوریهم

 

حرف  می، حاال ازدواج که کرد گهیبسه د  سایعه گ -

 یخجالت نکش گهیکه د زنمیم شویواقع

 

و با حرص سرم و بلند کردم و  دیخجالت پر کش یآن به

 : بهش زل زدم
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  .گمینم شوینگاه نکن واقع يخب اونجور -

 

 : گفت طنتیو ش دیزل زدم که با ترد نطوریهم دوباره

 

 بگم؟ -

 

 : نگاه متفکر به من کرد هی

 

 نه نگم؟ -
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  : گفت يتکون داد و جد سرشو

 

  میموضوع همون موقع صحبت کن نیبهتره راجب ا -

 

   شد شییکذا یخوردن بستن مشغول

نداشتم  یلیاصال م گهید میبا دادن اون سوت گهید منم

 بخورم مویتا ته بستن شهیتا مثله هم
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،  چقدر کارن  میداشت یخوش ي... اون روزا چه روزا آه

عشقشو بهم اعتراف  یرکیرزی، چقدر ز کردیم یشوخ

، اما  شدمیعاشقش م شتری، و من روز به روز ب کردیم

 !... خوبم يچه زود  گذشت روزا

 

کارن منو رسون  خونه بهم گوش زد کرد  یروز وقت اون

که بهمون زنگ بزنه و  ازم  گهیم نیکه  به مامان نسر

  خواست بهش جواب مثبتمو بهش بگم

  با خجالت قبول کردم منم
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 کنهیم یسع يگفت  که تا اطالع ثانو نیهمچن کازن

خودش منو دانشگاه برسونه و برگردونه و گفتش که 

   دنبالم ادیپس فردا م

 

 دونستیساعت کالسامو م یحت يچجور دونمینم

 هر حال به زور  قبول کردم که برسونتم به

 

زنگ زد و ما  نیاون روز صبحش مامان نسر يفردا

که فردا صبح به  و قرار شد  میجواب مثبت و بهش داد
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تر بساط عقد و  عیو هر چه سر میبر شگاهیآزما

  میرو راه بنداز یعروس

 

  میرفت شگاهیکارن اومد دنبالم و به آزما فرداش

 

اتفاق گذشت و من هنوز به کارن  چیه یاون روز ب 

 يزیعشقمو اعتراف نکرده بودم و نگفته بودم که هر چ

  بوده یبوده الک نیرحسیمن و  ام نیکه ب
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 یکیو نه  نی، و من ا شهیم ریزود د یلیخ یگاه اما

 ... دمیدوماه بعد بلکه چند سال بعد فهم
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 237پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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  نداشت يریتاث چیه گفتمینه ... اگرم م  البته

 ... الیخ یب

 

، حالت بد  زمیعز يری، بخور جون بگ سایبخور گ -

 ایکرد ينجوریمنو تو ا یآبج گهیگرشا م  شهیم

 

 : گفتم کردمیکله پاچه رو نگاه م لیم یکه ب یحال در
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 خورمیباشه ، م -

 

 : خودش گرفت يبرا يا لقمه

 

 يو با چندش نگاه نکن ، بخور لیم یب يجور نیا -

 یشیم يمشتر

 

  فکر نکنم -

 

  دهنم گذاشتم يخودم گرفتم و تو يبرا يا لقمه
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دل و رودم  داره  کردمیبا چندش خوردم ، حس م و

  تو حلقم ادیم

 

و  ختمیخودن ر يبرا یآب وانیزور قورت دادم و ل به

  خوردم تا مزه ش از دهنم بره عیسر

 : دمیکش یقیعم نفس

 

  تونمینم گهید -

 

  که هنوز  يخورد کیلقمه کوچ هی -
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که تو دستش بود و گرفت  یمالتلقمه بزرگ و پر  

   يبخور دیکه تو بشقابته با یطرفم ، تا ته اون

 : خواهش و التماس نگاهش کردم با

 

که هر روز  يِخوردم به اندازه ا یکیک ریبخدا اون ش -

 خورمیصبحونه م

 

  بخور حرف نزن -
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  رو از دستش گرفتم و با عذاب خوردم لقمه

  بخورم مجبورم کرد ك ه کل بشقابمو کارن

ناز  شتریبهن توجه کنه ب شتریب نکهیا يبرا منم

  دیخرینازمو م شتریاونم ب  کردمیم

 

* * * 

 

با استادم   خوامی، م زمیدانشگاه دنبالم عز ایامروز ن 》

 《 ! کار کنم  دمیجد يسرِ پروژه 
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که به کارن داده بودم و  یامیکه به پ ینگاه دوباره

 جوابشو هنوز  جواب نداده بود کردم

 

قسمت و اشتباه  نیا ایحواست کجاست ب سایگ -

  يکرد

 

که روش  يدو نفره ا یکنارش رو صندل دیترد با

  ستادمینشسته بود و وا

 

 کدوم قسمت؟ -
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 ؟يستادیچرا وا گهید نیبش -

 

  نشستم  کنارش يحس  بد با

 : گهیاشاره کرد که کدوم قسمت و م اونم

 

 استاد حواسم نبود دیببخش يوا  -

 

    لپ تاپ  و گذاشتم روپام  و مشغول شدم 
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درست  کردمیم یقسمت و هر چقدر سع هی یول

  شدینم

 

شما انجامش  شهی، م شمیقسمت و متوجه نم نیا  -

 دیبد

 

 بود رمیخ نگاهش

 کنه؟یانقدر نگاهم م چرا

 

 نمیبزار بب -
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 238پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت
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شد  و  کمیلپ تاپ و بدم دستش اما  نزد خواستم

  ماوس و  تو دستش گرفت

 

 گفت سرش تو گردنم بود شهیم بایتقر

گفت که  شهیم ییجورا هی،  دیکشیم قیعم ينفسا

 کردیانگار داشت عطرمو استشمام م

 

 : لب زدم آروم
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 استاد -

 

 : کرد زمزمه

 

 جانِ استاد -

 

صورتمو    عیشدت تعجب داشتم پس افتادم سر از

حالت بخودم  نیتر کیبرگردوندم طرفش که  تو نزد
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حالت   نیتو ا خواستیکه  اگه م ي، طور دمشید

  ببوستم تونستیم

 

  از جام بلند شدم  و کنار رفتم عیسر

 که به خودش اومد 

رو که  ییقدم ها يصدا رونیب یِحس کردم تو شولوغ 

 دمیشن شدیدور م گانیاز در کالس استاد شا

 

 ها باشه یاز همکالس یکی نکنه
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اومد داخل  کیاگه نزد شدیباز بود  و  م مهیکالسم ن در

 دیو د

 

 : دمیلرزون استاد و شن يصدا

 

  ساینداشتم گ يمن منظور من ... -

 

 : و کالفه گفتم دمیبه صورتم کش یدست
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نداره استاد ، اگه کارا تموم شده برم؟ چون  یمشکل -

 شده  رمید

 

 : برداشت کتشو

 

  رسونمتیم -

 

 داشت؟ یلیدل چه

 

  رمینه ممنون خودم م -
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 رسونمتیتعارف نکن م -

 

  .. آخه - 

 

  حرف نباشه -

 

  عمل انجام شده قرار گرفتم تو

  خوردیبهش بر م گفتمینه م ادیز اگر

  قبول کردم پس
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اونجا  ادیو م ستمیاتوبوس وا ستگاهیا يکه جلو گفتش

 قبول کردم لیم یدنبالم  منم ب

 

اتوبوس منتظر  ستگاهیا يدانشگاه خارج شدم و جلو از

 ادیموندم که ب

  کردمیرو رو خودم حس م ینگاه ینیسنگ

 !... نداشتم یخوبحس  
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 نیپام نشستم و ماش يجلو نشیماش ستادنیا با

دانشگاه تا خونمون  در سکوت و   ریحرکت کرد ، مس

 گذشت نداختیبهم م گانیکه استاد شا یینگاه ها

 

 ادهیازش پ يدر  خونه توقف کرد که با تشکر يجلو

  .کردم یشدم  و خداحافظ

 

،بعد کالس  میکه باهم داشت يشد تا جلسه بعد قرار

که من   میرو درست کن میکه زده بود یماگت طرح

 بخرم لشویقبلش قرار بود برم وسا
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 آغوش تو دیدر تبع

 239پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

ازش طرف در خونه رفتم و در  يسر سر یخداحافظ با

  باز کردم دیو با کل

آسانسور رفتم آسانسور  طبقه دهم بود دکمه به طرف  

 ... ادیشو فشردم و منتظر موندم ب

 

 ... قهیدق کی

 ... قهیدق دو

 ... قهیدق سه
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ثابت تو  نطوریآسانسورم هم ستادمیوا یه تونمینه نم 

 دهم بمونه يطبقه 

 ثابته نیبه خاطر هم کننیم زیدارن آسانسورو تم حتما

 

 افتادم تا با پله ها برم راه

به واحد   دمیرس قهیدق 15،  10با فس فس بعده  بالخره

  خودم

 باز کردم و  وارد خونه شدم در

راست به اتاقم رفتم ، لباسامو عوض کردم و مرتب  هی

  جمعشون کردم
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  رو تخت دمیبرداشتم و دراز کش ممیگوش

 

 : کارن و گرفتم ي شماره

 

 ... بوق... دو بوق... سه بوق کی

 دهیجواب نم نه

 

براش  یاتفاق هینکنه  شمیکم کم دارم نگران م گهید

  افتاده؟
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، پس چرا االن  دادیجواب تلفن من و م شهیهم اون

 دهیجوابمو نم

 با گرشاست دیشا

 : گرشا رو گرفتم که بعد دو بوق جواب داد شماره

 

 !سا؟یجانم گ -

 

 الو سالم گرشا -

 

 اومده؟ شیم یسالم مشکل -
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 : لب زدم دیترد با

 

 توعه؟ شیکه ... کارن پمشکل  -

 

 شهیم یساعت هی هینه اومد دنبال تو فکر کنم  ...  -

 

دادم با استادم دارم پروژه  امیعاها .. آخه من بهش پ -

، اما جواب نداد ، االنم  کنمیآماده م دمویجد ي

 ! ! نگرانشم دهیبازم جواب نم زنمیزنگ م شیگوش
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 بهت دمیبزار من بهش زنگ بزنم خبر م  -

  

  باشه - 

 

 و قطع کردم یگوش و

گرشا زنگ زد و گفت که  جواب اونم  قهیچند دق بعد

حتما رفته  دیگفت که نگرانش نباشم  شا نمیو ا  دهینم

 جواب بده تونهینم  يزیچ یسر ساختمون
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   قطع کردم یگوش یناراحت با

خودشونم فکر نکنم باشه، اگه بود جوابمو  ي خونه

 دادیم

 

  تو تخت  و تو خودم جمع شدم دمیدراز کش 

  ... داشتم يحس بد یلیخ

رو هم افتاد و   یچشمام ک دونمیانقدر فکر کردم که نم 

 خوابم برد
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 میبه گوش یشب بود نگاه 8خواب که بلند شدم  از

نگرفته  یکارن باهام تماس نکهیا دنیانداختم با د

 :  دوباره خودم گرفتمش  که بالخره جواب داد

 

 بله؟ -

 

 بله کارن؟ یچ ینیبله؟  -

 

 سرد بود چرا؟ صداش
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 سا؟یگ  یگیم یچ -

 

مردم ! هزار بار بهت زنگ  یامروز از نگران گم؟یم یچ -

واست  گم؟یم یچ  یگیبه من م یزدم بعد تو برگشت

! منو باش که فکر کردم یتیمسئول یمتاسفم که انقدر ب

  ایدنبالم بهت گفتم ن يایم

 

 : زدم يصدا دار پوزخند
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 دی! ببخش سایگ یگیم ی، چ گهیبعد آقا برگشته م - 

 ... مزاحمت شدم  آقا
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. 
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

که  کاری، کار دارم  من ، ب يدار کاریمغلطه نکن ، چ -

 رو بکشم یناز جناب عال یه ستمین

 

  موندم مات

 يپر از تعجب به صفحه   ینگاه یقطع شدن گوش با

   کردم  یگوش
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 هفته از اون روز گذشته بود کی

 ریگیپ یلیکه  سه چهار روز اول من خ يهفته ا کی 

 ایاما اون  زدمیکارن شده بودم ، تند تند بهش زنگ م

 کردیم یسرد سع یلیخ  دادیاگرم م ای دادیجواب نم

 و قطع کنه یتند گوش

 

 ریگیپ گهیباهام صحبت کنه د خوادینم دمید منم

  نشده بودم
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بودم و حساب کردم و سوار  دهیکه خر یلیپول وسا 

بود  دهیبرام خر  روزیکه گرشا تازه د يدیسف يمایاُپت

 شدم و سمت  دانشگاه روندم

 

 الممیدانشگاه پارك کردم و وسا نگیتو پارک نمویماش

  برداشتم یبا سخت

   بزارم گانیتو دفتر استاد شا الرویبود وسا قرار

 

  خواستم در و بزنم که درخودش باز شد یسخت با

 : دمیصداشو شن و
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کمکت   ومدمیم يزدیزنگ م  ؟ییتو سایعه گ -

 کردمیم

 

 : ذهنم گفتم تو

 

 بتیاسباب غ شدمیآخه؟ بعدش م زدمیم زنگ

 !رل زده گانیبا استاد شا یدانشجوها که فالن

 : به جاش گفتم اما
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  خودم آوردم گهیممنون د -

 

هارو از دست گرفت و  لیجلوراهم کنار رفت و  وسا از

 گذاشت زشیاتاق پشت م يگوشه 

 

بعد از کالس  گه،یممنون استاد ، من برم د -

  منتظرتونم

 

  اومدم رونیتکون داد که از اتاقش ب عیسر
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 میشگیهم یحوصله رو صندل یکالس شدم و ب وارد

کشان صفحه رو  ازهیو خم نشستم جزوه مو در آوردم

 ورق زدم

 

حفظ  ای یخوندن يمو دوست داشتم اما از قسمتا رشته

تا به هدفم برسم   خوندمیاما م ومد،یخوشم نم شیکردن

 معمار موفق و معروف بشم هی يو روز

 

  بود امروز درس و من ارائه بدم قرار
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و با خودم تکرار  گفتمیم دیکه با ییاونا ادیاستاد ب تا

 و از قلم نندازم یچیکردم تا ه

 که کرد یابیاومد و بعد از حضور غ يمحمد استاد

 

 ارائه برم يصدام کرد که برا 

در آوردم و با برداشتن لپ تاپم از  فیتاپمو از ک لپ

استاد رفتم و لپ تاپمو به  زیکوله ام  به طرف م

پروژکتور وصل کردم و شروع کردم همزمان با 

  دادم حیتوض کردمیکه آماده م ییاعکس
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 آغوش تو دیدر تبع
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 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

  نمیاز تموم شدن ارائم  استاد گفت بش بعد



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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خارج شدم و   يکالس تموم شد و از کال قهیپنج دق بعد

داشتم  بایراه افتادم تقر گانیبه سمت دفتر استاد شا

که با عجله داره از  دمیو د گانیکه استاد شا دمیرسیم

 دیکه بهم رس ستادمیاتاقش خارج با تعجب سر جام وا

 : و هول گفت

 

اومده  شیبرام پ یمشکل هیجان ،  سایگ دیببخش -

راجب  خوامی، م رمیگیمجبورم برم اما باهات تماس م

 .باهات صحبت کنم یموضوع هی
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 : آرامش سر تکون دادم با

 

 کنم؟ برشون دارم؟ کاریچ الرویچشم ، وسا -

 

عجله  کمیجان من  سایگ دینه  بزار بمونه... ببخش -

 دارم

 

 دیینه بفرما -

 

 کنار رفتم تا رد بشه و



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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  رد شدن اون منم برگشتم تا به خونه برم با

 

استاد با سرعت از  نیماش نگیوارد شدنم به پارک با

 خارج شد نگیپارک

 میزنگ خوردن گوش يشدم که صدا نمیماش سوار

 بلند شد

  در آوردم فمیک از

 

 : بود  جواب دادم انیدا
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 ... الو -

 

 جونم سایسالم گ  -

 

 !؟یخوب زمیسالم عز -

 

مزاحمت بشم ، زنگ زدم  خوامی، نم زمیممنون عز -

و کارن و  دعوت  نیناهار  مامان نسر يبگم فردا برا

  یکردم ، گفتم اطالع داشته باش
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 : کرد يا خنده

 

 ایو  ینامزدت خوشگل کن  يخودتو برا يبخوا دیشا -

 !يگفتم بهت که نر ياگر دانشگاه دار

 

  زدم يپوزخند

 

 زمیممنون عز -
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اونارو  نکهیخوشحال نشدم از ا گفتمیبود اگه م دروغ

 شام دعوت کرده يبرا

من باشه تا با  يفرصت خوب برا هی تونستیم نیا چون

 صحبت کنم اشیمحل یب نیکارن راجب ا

 

 داره يصبر منم حد بالخره

که حاال  میچرا اومد خاستگار خواستیمنو نم اگه

 دهیداره عذابم م ينجوریا
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 هیبعد از عوض کردن لباسام  با  دمیخونه که رس به

 میو شلوار گرم کن کوتاه و خوردن ناهار تصم رهنیپ

 انیدا شیگرفتم که برم باال پ

 

و از  دمیبه آسانسور ند يازین طبقه باالتر بود هی چون

  پله ها رفتم

 هیدرشونو زدم  و منتظر موندم که بعد از چند ثان زنگ

 در باز شد

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 
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 آغوش تو دیدر تبع

 242پارت#

 

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 

 

 

 هیدرشونو زدم و منتظر موندم که بعد از چند  ثان زنگ

  تو قاب در جا گرفت انیدر باز شد و دا
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 : زد يلبخند دنمید با

 

 اتوی! ب یخوب زیچه سوپرا -

 

 :  زدم و وارد خونه شدم يلبخند منم

  سالم -

 

 رفت ... سالم ادمیسالم  دیببخش يوا -

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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که به سمت آشپز  یدر حال انیکردم  ... دا يا خنده

 : داد زد رفتیخونه م

 

 !؟ یچرا اونجا نشست گهید نیبش -

 

 : لب زدم دادمیلم م یراحت يکه رو مبال یمنم در حال 

 

 تازه ناهار خوردم اومدم خورمینم یچیبابا ه نیبش ایب -
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@VIP_ROMAN 

که تو  ینیس هیبعد با  قهینداد در عوض چند دق یجواب

 دوتا فنجون قهوه توش بود اومد

که  یرو سمتم گرفت که صاف نشستم  و در حال ینیس

 کردم يتشکر  داشتمیفنجون قهوه رو برم

 

که  يا گهیگذاشت و  فنجون د زیو رو م  ینیس اونم

که سمت  یبود و برداشت  و در حال ینیداخل س

 : گفت بردتشیلبهاش م
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 نجایخانوم سر از ا سایکه گ شدهیخب؟ چه خبر؟ چ -

  در آوردن

 

 : زدم يلبخند

 

، اومدم به زنداداشم سر بزنم  ستین يکه ... خبرخبر  -

 !شه؟ینم

 

 چطوره؟ ي!  از کارن چه خبر؟! نامزدشهیچرا نم -
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 : زدم یتلخ لبخند

 

 بهتره میراجبش حرف نزن الیخیب -

 : گرد شد چشماش

 

 مگه؟ شدهیچراااا؟! چ -

 

 نتویریمن انقدر تلخ هست که کام ش یزندگ الیخیب -

 تلخ کنه
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 یبگ يخوای، اگه به خاطر  گرشا نم گهیبابا بگو د يا -

 !... منو مثله خواهرت بدون گمیبخدا بهش نم

 

منو   يتوام غصه  خوامی... نمستین نینه موضوع ا -

 يبخور

 

! معلومه که ؟یزنیم يکه تو دار هیچه حرف نی! اسایگ  -

تورو   يتوروبخورم ، من و گرشا غصه  يغصه  دیمن با

 بخوره؟ یک مینخور

 ... آخه -



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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 !شده یحرف اضافه نزن فقط بگو چ -

که جوابش متعجبم   هیچ هیکردم قض فیتعر یناراحت با

 : کرد

 

 ؟يتو بهش عشقتو اعتراف کرد  -

 

 : خجالت گفتم با

 

 نه راستش -
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که همه  یدختر! بهش گفت گهید نهیخب بخاطر هم -

 با استادت دوروغ بوده یچ

 

 : دلهره گفتم با

 

 ... نه -

 

پسر چه  نیدختررررر ! االن ا گهید نهیخب هم يواااا -

  کنهیفکرا که نم
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 بکنم؟ دیبا کاریحاال ... حاال چ -

 

که  یعشقتو دروغ ویهمه چ دی... بایبهش بگ دیبا -

 یهمه رو بگ ویراجب استاد گفت

 

 ...غافل ...صد غافل گم،یبار م نیهزارم يبرا اما

 

 بمیو تو ج میگوش دنیموقع بود که لرز نیهم قایدق

 : در آوردم بمیحس کردم  از ج
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  جواب بدم دیاستادمه با -

 

و  میگفت و قهوه هامون و که خورده بود یباش راحت

 برداشت و سمت آشپز خونه رفت
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 آغوش تو دیدر تبع

 243پارت#
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تو گوشم  یو گوش دمیکش یگوش يصفحه  رو

 : گذاشتم

 

 الو سالم استاد -

 یسالم ، خوب -
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 ممنون خوبم -

 

 : صاف کرد صداشو

 

  کمی میامروز چون نتونست سایخب خدا روشکر ... گ -

، من امروز   می، عقب افتاد میپروژه رو جلو بنداز

باهات صحبت کنم اما  مییزایراجب به چ خواستمیم

اومدو نشد  شیبرام پ یمشکالت هیکه  يدیخودتم د

امروز ساعت  دمیکافه رو بهت م هیآدرس   نیهم يبرا

  میاونجا باش راجبش صحبت کن 6
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 : گفتم دیبا ترد

 

 دیپشت تلفن بگ شهینم  -

 گفتمیوگرنه م شهینه نم -

 ... آخه -

 

که  حیو تفر یخوش گذرون يبرا سایآخه نداره گ -

  میریم میکار دار يبرا میرینم
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 : کردم قانع بشم یتکرار جمله ش سع با

 

 ...  میریکار م ي، برا  میرینم یخوشگذرون يآره ، برا -

 

 : دمیکش یقیعم نفس

 دیشو برام بفرست شنیلوک ایباشه پس ، آدرس  -

 

، حس کردم صداش خوشحال  دمیکش یقیعم نفس

 : شد
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 نمتیبی،م یاوک -

 

  رو قطع کردم یکه گفتم گوش یخداحافظ با

 

که  یاومد  و در حال وهیبا م سایگ قهیبعد چند دق که

 : گفت دیچیها و تو بشقابم م وهیم

 

 ؟يپکر شد شد؟یچ -

 ! رفتن با استادم ندارم  رونیبه ب یحس خوب  -
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 :شد متعجب

 

  !ن؟یرحسیام -

 

 : مثبت تکون دادم يبه معنا يسر

 

 !اونوقت ؟ رونیب يبر دیچرا با -
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که گفتم  يهمون پروژه ا يرفتن! برا رونینه اون ب  -

خوبه ... اون ...  میکار يسابقه  ياستادم بهم داده ا برا

  رونیب میبر دیاون با يبرا

 

! شما که فقط ؟يندار یعاها! خب چرا حس خوب -

 دیریکار م يبرا دیدار

 

 : و تته پته گفتم دیانداختم  و با ترد نییپا سرمو

 

 ... که کنمی... حس م کنمی... حس م یدونیآخه م -
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 ؟یکنیحس م یچ -

 

 : گفتم تند

 

 !که بهم عالقه داره کنمیحس م -

 

 : باال انداخت ییابرو تاك

 

 بهت گفته؟ يزیخودش چ ؟يچطور متوجه شد -
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 : رفتاراشو بگم خواستمینم

 

 گهید فهمهینگفته ، بالخره آدم م يزینه ... اون چ -

 

 : سر تکون داد متفکر

 

و فکر  يدیازش شن يزیاگر چ سایممکنه ... اما گ -

کار باهاش شو چون  الیخیب يواقعا دوسش دار يکرد
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ناراحت  یلیخ شناسمیکه من از کارن م یبا اخالق

 شهیم
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 آغوش تو دیدر تبع

 244پارت#
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 : گفتم دیترد با

 

 چـ  ... چرا ؟ -

 

 : گرد کرد چشاشو

 

که  يدختر هیکه کارن با  یچرا نداره! تو خودت بفهم -

همکار  ارهیداره که بدستش ب یبهش حس داره و سع
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 کاریباهاش ارتباط داشته باشه چ یلیخ ایباشه 

 !؟یکنیم

 

 : تصورشم برام وحشت ناك بود اما یحت

 

 يپروژه ا نیباهم ...  ا میکنیکار م میاما  ما فقط دار -

ام  ندهیآ يبرا یلیخ میکنیکار م میکه ما روش دار

 هیفقط  نیکارم ، سابقه ام ... بعدم ا يخوبه .. برا

نباشه ...  کارمونم داره  يزیاست ممکنه اصال چ هیفرض
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تمومه ، بعدش  میماگتشو که درست کن شهیتموم م

 !... میبا هم ندار یاطارتب  چیه گهید

 

 : تکون داد سرشو

 

 انیکارن و در جر دیتر با عی... فقط هر چه سر  قایدق  -

 ... میبزار

 

 : انداختم نییسرمو پا یناراحت با
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که بگم ... بهت که گفتم  میزنیما اصال باهم حرف نم  -

 دهیاگرم م ای،   دهیجواب نم ایچقدر بهش زنگ زدم  

 کنهیقطع م عیو سر کنهیسرد رفتار م

 

 ینشو و  سع میکه تسل گمیحال من بهت م نیبا ا  -

و عشقتو بهش نشون  یکن باهاش ارتباط برقرار کن

 ! ی... بهش اعتراف کن يبد

 

 : تکون دادم سرمو

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  
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 گمیو بهش م زنمیحتما باهاش حرف م ادیفردا که ب -

 

  نگفت يزیچ

تو  ییکسا نیهمچ هیممنون بودم ازش واقعا  چقدر

 ! کنن  نعمتن حتیآدم که آدمو نص یزندگ

 و نگاه کردم  ساعت

  بود قهیدق 45: 4 

 : بلند شدم شدیم ریداشت د گهید 
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آماده  دیخونه با  رمیجون ، من م انیدا  گهیخب د -

 . شم

 

  زمیباشه عز -

 

 : به ساعت  انداخت ینگاه اونم

 

  .ادیاالناست که گرشام ب -

 

 : زد و ادامه داد يزیآم طنتیش لبخند
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 ! خودمو خوشگل کنم کمیبرم  -

 

کارن  يمنم برا يروز هی شدیم یعنیزدم ،  يلبخند

کنم؟ برم تو خونش؟! منتظر باشم از سرکار  ينجوریا

 تصورشم لذت بخشه ی!  حت ادیب

 

 : پرنگ شد و ذوق تو دلم رفت لبخندم

 

 باشه سالم بهش برسون  -
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 : میدر بود يجلو گهید

 

 ؟يندار يکار -

 

 مواظب خودت باش زمینه عز -

 

اومدم و  نییدوباره از پله ها پا میکه کرد یخداحافظ با

 وارد خونه شدم
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 گرفتم که به حموم برم میتصم

اتاقم رفتم   لباسامو تو سبد رخت چرکا به طرف  

  بندازم ییانداختم تا بعدا تو لباسشو
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 رامویاز تو حموم در اومدم  اول لباس ز نکهیبعد ا 

  دمیپوش

 يچهار خونه  يپالتو هیسرد بودن هوا  لیبه دل بعدش

 میو ن میذغال یهمراه شلوار ل دمیپوش یقرمز طوس

هم  یمشک  یشال  بافت طوس هیو  میمشک يبوت ها

  دمیپوش
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که لپ تاپمم توش  بود با نگاه  فمیو با برداشتن ک 

از خونه  دادیو نشون م میکردن به ساعت که   پنج و ن

  خارج شدم

 

ساعت  میبرداشتم و در عرض ن نگیاز پارک نمویماش

 درکه بود رسوندم يه توک یشاپ یخودمو به کاف

 

کافه پارك کردم و وارد کافه  نگیتو پارک نمویماش

 شدم
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استاد تو گوشه کافه که مشغول قهوه   دنیبا د  که

 خوردن بود به طرفش رفتن

 

  کردم و نشستم یبهش سالم دنیمحض رس به

  زد و سالم کرد ياونم لبخند که

همون لحظه گارسون اومد و  با گرفتن سفارش من  که

بود  ما رو تنها  یشکالت کیبا ک رکاکائویش هیکه 

  گذاشت

 

 : استاد شروع کرد که
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که همه  یدونیجان ... خودت م سایگ نیخب .. ببب -

   جز ماکتش میپروژه رو تموم کرد زیچ

 ... میکرد هیکه ته الشمیوسا 

 

 : بگه گفتم يزیچ نکهیا قبل

 

 میاما من تصم  پرمیکه وسط حرفتون م دیببخش -

 انجام بدم ییگرفتم که ادامه کارو خودم تنها
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 : نگاهم کرد اما گفت متعجب

 

 !گه؟ید ستیبه من ن یاجیاحت گهیباشه پس ، د -

 

از  شمام  دمینه استاد تو طول کارم که دارم انجام م -

 ! پرسمیسوال م

  پس یاوک -

 

بعد  میبخور میکه سفارش داد ییزایچ  میگرفت میتصم

 میبر



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  خوردمیکاکائومو م ریکه داشتم  ش  نیح نیهم تو

دوران  ياز خاطره ها یکیاستاد که داشت 

گفت که  خندم  زیچ هی کردیم فیتعر شوییدانشجو

، دستم گذاشتم   ومدیخندم بندم نم یگرفتم ، لعنت

  المصب ومدیاما نم ایجلو دهنم تا خندم بند ب

خاص استاد که رو خودم حس کردم نا خودآگاه به  نگاه

 بسته شد شمین یقول
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 کردمیلحظات عالوه بر  استاد حس م نیتمام ا تو

 چرخوندمیرو اما هر چقدر چشم م گهینگاه د ینیسنگ

 دمیدینم

 : خجالت گونم سرخ شد از

 

خودم  تونمینم رهیخندم بگ گهیمن د استاد دیببخش -

  و کنترل کنم

 

 : زد ینینشدل ي خنده
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 ! هیکاف ي، تو بخند ستین ینه مشکل -

 : صاف کردم صدامو

 

 شده رمیممنون ، من بهتره برم د -

 

 : داد سرتکون

 

 رسونمتیباشه ، م -

 رمیدارم خودم م نینه ممنون ماش -
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 باشه پس خداحافظ -

 :  شدم بلند

 

 خداحافظ -

 

جلو با ترس  یکس دنیاومدم که با پر رونیکافه ب  از

 چند قدم عقب رفتم
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 آغوش تو دیدر تبع

 246پارت#

 

 

 

 

 

 

 : گفتم بابهت
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 ! مامان -

 : محکم بغلم کرد 

 !جانِ مامان ! عشق مامان -

 : دیو گردنمو بوس صورت

 دلم برات تنگ شده بود -

 

 : توهم رفت اخمام

 ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 : بودو پاك کرد دهیکه روگونش چک اشکاش
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 نمیاومدم دخترمو بب -

 :تا ازش دور شم برگشتم

 ستمیاگه منظورت منم ، من دخترت ن -

 : دستمو گرفت مچ

اون جور که تو فکر  یچیبدم ه حیبزار بهت توض -

 ! ستین یکنیم

 

 : گرد شده از حرص گفتم يچشما با

 ؟ی! هان چست؟ین کنمیاونجور که من فکر م یچ -

 : با التماس گفت 
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 بدم حیبزار بهت توض -

؟! رفتنتو؟! ترك کردنتو؟!  يبد حیبه من توض ویچ -

  ؟ مونویشدن منو گرشا رو؟ بدبخت میتی

 : هق هق گفت هیگر با

 یکنیکه فکر م نجوری، بخدا ا سایدلمو نشکن گ -

   ! ستین

 

زدم و محکم مچمو از دستش  يپوزخند تیعصبان با

 : در آوردم
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 مییچقدر دل من از تنها یدونینشکنم؟ م دلتو -

 یعنیبشنوم  هیاز نامزدم کنا نکهیا یدونیشکست؟!  م

 ؟یچ

 

قرمز شده  یو ناراحت  هیدرشتش از گر یعسل يچشما

 : بود

... بخدا  ستین یکنیاونجور که تو فکر م یچیه -

 ...دخترم بزار ستین

 : توجه  به اطرافم داد زدم یب

  !يکه بود یی! برو همونجا ستمیمن دختر تو ن -
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سمت  دمیکشیکه از حرص م ییتوجه با نفس ها یب و

 رفتم نمیماش

 و سوار شدمو درشو با حرص بستم 

 

که  دستشو رو صورتش  دمشیدیم یچشم ریز

 کردیم هیگذاشته بود و مظلومانه داشت گر

چطور  يوا 《 گفتیم دیدیمارو م رونیکس که از ب هر

دختر  نیمادرشو برنجونه ، چقدر منفوره ا ادیدلش م

《 
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که بدونه من با چه  ستیمن ن یکس تو زندگ چیه

بزرگ شدم  چقدر محبت کم داشتم که با  ییسخت

،  شدمیرامش  م یذره محبت از طرف هر ک هی دنید

 ، شدمیعاشقش م

مثله کارن ، مثله الناز که باهاش دوست شدم ، بهش  

همه  نیو ا یبه دبوابسته شدم آخرشم شد رفتنم 

 میبدبخت

 

که مادر نثارم  یهمه از نداشتن محبت بود ، محبت نایا

 ! نکرده بود! پدرم نکرده بود
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اتوبان  پارك کردم و سرمو رو  يگوشه  نمویماش

 فرمون گذاشتم

که گرشا چقدر  ادمی...  ادمهیتک اون روزا رو  تک

 دیکش یسخت

  کردیمنو تحمل م يها يریکه بهونه گ ادمهی

  دیرسیدرسش م به

 ... دیرسیدرس من م به

 کردیاما رو نم دیکشیخودشم عذاب م 
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  دمیکش یآه

 خونه بودم  اشکامو پاك کردم کینزد گهید 

 شدم یشدم  وارد الب ادهیپ نیماش از

سمت  آسانسور رفتم که که  شیبه شلوغ تیاهم بدون

بود تا  ستادهیکه کنار آسانسور ها وا دمیگرشا رو د

 ادیب شیکی

 

 برگردم چمیبپ خواستم
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 یلیچون مطمئن بودم چشمام قرمز شده و گرسا خ 

 کردم هیکه گر فهمهیزود م

  که مجبور شدم سمتش برم دتمیموقع گرشا د همون

 : بهش دادم و آروم گفتم یدست

 

 سالم -

 ؟يسالم کجا بود -

 قرار داشتم گانیبا استاد شا -

 

 : کرد یباال انداخت و اخم ییابرو تاك



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 ؟يزاریقرار م اروی نیچرا هنوز با ا -

 : اخم کردم منم

 

باهاش قرار بزارم داداش؟! مجبور شدم! سره  دیچرا با -

 میکنیباهم کار م میکه گفتم دار يهمون پروژه ا

 ستیقرار ن گهیباهاش برم کافه .. اما نگران نباش د

 ي هیبهشون گفتم قراره خودم بق  میباهم کار کن

 ! کارارو ادامه بدم

 

 : زد يلبخند
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  !یکنیم ی! کار خوب نیآفر -

 

 درش باز شد آسانسور

کردم مثله قبلش فاصله رو باهاس  یسع میشد واردش

  بندازم متوجه نشه نییکنم و سرمو پا تیرعا

 : صدام کرد که

 

 !سا؟یگ -

 

 : گفتم نییپا سر
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 بله؟ -

 

 :گفت متعجب

 

 یدون ی! به من نگاه کن! خودت منه؟ییچرا سرت پا -

 .ادیکه بدم م

 

 : زدم تو چشماش که همون موقع متوجه شد زل
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 !؟يکرد هیچرا قرمزه؟! گر تینیچشمات و ب -

 

 : دروغ بگم خواستمینم

 ... آره -

 

 : ادامه بدم نذاشت

 

...  سایگ کشمشیکرده؟! بخدا م يچرا؟! کارن کار -

 !کشمشیم
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  و با خشم گفته بودسوم به بعدش جمله

 

  : کردم اما گفتم ذوق

 

 نه داداش -

 

 : انداختم نییبا غم پا سرمو

 

 !افتاده گهیاتفاق د هی -
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 ادهیدر آسانسور تو طبقه من باز شد که گرشام با من پ 

 :شد

 

  گمیخونه بهت م میبر ایب -

 

 هیاومد که  همون موقع همسا یسرم با نگران پشت

 یدوست شنهادیمجرد که از قضا بهم پ يکه مرد میبغل

 دیداده بود مارو د

 

  رفت و آمد نداشت  یبا کس یساختمن کس نیتو ا 
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از پوزخند چنرش آورش  نیهم يبرا میما نداشت القل

 کرده گهید يمعلومه که فکر ها
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. 

 

 

 

 

 

 

 آغوش تو دیدر تبع
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 ادیتوجه بهش داخل شدم و کنار رفتم تا  گرشا ب بدون

  داخل

 : در آوردم و انداختم رورمبل و  گفتم پالتومو

 

  قهوه درست کنم برات هیتا من  نیبش  -

 : داد رو مبل لم

 

 اریب يچا ارینه! قهوه ن -
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گفتم و به سمت آشپز خونه  يتکون دادم و باشه ا سر

  رفتم

  شدم يدرست کردن چا مشغول

به سمت  ینیریدرست کردنش همراه خرما و  ش بعد

  که گرشا اونجا نشسته بود رفتم ییجا

 

 زیسمتش که گرفتم که برداشت و رو ن يچا ینیس

  گذاشت

   گذاشتم و کنارش نشستم زیو رو م ینیس 
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 : تو سکوت گذشت که گفت هیثان چند

 

 !خب؟ -

 تشیو عصبان یسخت بود برم که بگم ! ناراحت یکم

 : کردیم نمیغمگ

 

  خب... خب -

 : آرامش تو چشمام زل زد با

 

  ! شدهیبهم بگو ! بگو چ وی! آروم همه چسایگ -
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 : دمیکش یقیعم نفس

 

  دمیرو د  دهیش -

 :بهتش ترسوندتم داد

 

 !؟یچ -

 : دهنمو قورت دادم آب

 

 !؟ کهیزن گفتیم یچ -
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 : ترس گفتم با

 

که شما  نجوریا یچیه گفتی... فقط م گفتینم يزیچ -

 ... نایو ا ستین دیکنیفکر م

 

 : دمیزد که تو جام پر زیرو م يحرص  ضربه ا با

 

 بخدا حرفاشو گوش نکردم داداش -

 : و موهاشو چنگ زد نییانداخت پا سرشو
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 آروم باش داداش -

 

 : زد داد

 

 يسال هوا نیبعدش چند کهیآروم باشم؟ زن يچجور -

 .. بچه هاش زده سرش

 

 : داد و گرفته ادامه داد رونیخسته و با آه ب نفسشو

 

 شد باز بهم بگو دایهر وقت سر و کلش پ -
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 : گفتم ریبه ز سر

  چشم -

 

 : جاش بلند شد از

 

 ؟يایباال ! نم رمیمن م -

 !کار دارم  کنینه  -

 : خسته گفت 
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 گه؟یناهار د يایگفت فردا ب انیباشه  دا -

 

 : گفتم آروم

 

  آره داداش گفت -

 خب پس من رفتم -

شامو  ادیب انمیدا زنمیذره زنگ م هی نینه داداش بش -

 میباهم باش

 

  خستم کمینه  -
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اصرار  نیاز ا شتریب نیهم يگرفتست برا دونستنیم

  نکردم

 

 جون سالم برسون انیدا هیباشه  -

 

  زنگ به کارن بزنم هیگرفتم  میاز رفتن گرشا تصم بعد

گرفتم که بعد چند بوق جواب داد البته طبق  شمارشو

 : سرد ییمعمول با صدا
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  سایبله گ -

 

 : گفتم مضطرب

 

 ؟یسالم خوب -

 خوبم ، کارت؟ -

 

 : گفتم شیمحل یبغض از ب با

 

 گه؟ید يایفردا م -
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  نه کار دارم -

 

 چرا؟ -

 

 کار دارم گمیچرا م یچ -

 

 : اشکامو کنترل کردم یسخت با

 !دلم برات تنگ شده گهید ایب -
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 249پارت#

 

 

 

 

 

  من بزرگتر شد يکرد ، بغض تو گلو سکوت
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 : ندونستم اصرار کنم زیجا نیاز ا شتریب

 

 ..یحرف بزن ایب -

 

 امیم -

 

  تلفن و قطع کرد و

   پاك کردم یاشکمو با خوشحال قطره
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بپوشم خوشش  یفردا ج يکمدم رفتم ، حاال برا سمت

  ! در کمدو باز کردم ادیب

و بلند داشتم  راهنیو پ کیسارافن و تون یچ هر

  رو تخت ختمیر

 

 شتریکدوم ب نمیخودم گرفتم بب يدونشو جلو دونه

  ادیم

 بپوشم مویگرفتم سارافن کوتاه ل میآخر تصم در

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

کنار گذاشتم  که فردا صبح همه  دممیسف يصندال 

 آماده باشه یچ

 

خوردم درست کردم  يمرغ برا  چیبه ساندو شاممو

که داتلود  يروز 365 یخارج لمیف دنیبعدشم با د

داشت که  خودم از  یادب یکردم که انقدر صحنه ب

 دمیخودم خجالت کش

 

 تموم شد به تختم رفتم تا بخوابم نکهیا بعد



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

گنگ که  انیبودم و به پا داریمتاسفانه تموم شب بو  

 فکر کردم لمیف

 

   جذاب بود یلیخ لمشیف موضوع

که خالفکار بود  مویبود  به اسمه ماس يپسر هی راجب

 به اسم الورا شده بود يو عاشق دختر

 365و بهش  دزدهیبعد از چند سال الورارو م مویماس 

که عاشقش بشه اما الورا همش ازش  دهیروز مهلت م

ناگفته نمونه که دختره ام خوشگل  نایو ا کنهیم يدور

 بود اما
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   جذاب بود یلـــــــیخ لمیپسر ف گریباز

 

از خواب بلند شدم امروز   9صبحش ساعت  فردا

راحت  الیبا خ تونستمیخوشبختانه کالس نداشتم  و م

 به خودم برسم

 و خونه رو مرتب کردم و اتاق

 

ساعته از  1سمت حموم رفتم و با گرفتن دوش  به

 اومدم رونیحموم ب

  دمیکنسول رفتم و موهامو سشوار کش زیم سمت
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 بود  10:30و نگاه کردم ساعت  ساعت

 در آوردم شمویکنسولم لوازم آرا زیم يکشو از

 

لوازم  یعالقه داشتم کل یلیکردن خ شیبه آرا چون

 یو عروس یالك تو کشوم بود اما به جز مهمون شویآرا

 کردمیازشون استفاده نم ادیز

 

 سنگ تموم بزارم خواستمیشدم  م مشغول

 کرم پودر زدم بعدش صورتمو کانتور کردم اول
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خط چشم  هیزدم از روش  یصورت ي هیسا هی بعدش

درشتمو درشت تر کنه و بهش  يکه چشما میضخ

 جلوه بده

 

  هم زدم یکم یلیخ یگونه صورت رژ

 زدم ممیو رژ صورت ملیر

 دیطول کش  11:30تا ساعت  نایا يکه همه  

  که چقدر کندم دیدیفکر کنم فهم 

 

  اونا بودم يخونه  12ساعت  تیو نها دمیو پوش لباسم
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بگه وارد خونه  يریبزارم چ نکهیکه باز کرد بدونه ا در

 : گفتم یسدم و با خجالت و شرمندگ

 

 امیشد نتونستن زودتر ب ریتوروخدا د دیسالم ببخش -

  کمکت
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 [27.11.20 10:28] 

 

. 

 

 

 

 

 

 آغوش تو دیدر تبع

 250پارت#

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 

که باهم سمت آشپز خونه  یکرد و  در حال يا خنده

 : با هول و نفس نفس ادامه دادم میرفتیم

 

رفتم طول  نامیبخدا زود بلند شدما ، اما حموم ا -

 ! دیکش

 

 : کرد يا خنده
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  ... نداره بیع زمینه عز -

 گه؟یمن مونده د يکار برا -

 نه همه شو قراره  خودم انجام بدم -

 

 : آشپز خونه شدم  و سمت گاز رفتم داخل

 

  تعارف نکن زمیعز -

 : کرد  يا خنده
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کردم  دارم  سیو گذاشتم  برنجم خ يقرمه سبز  -

.. ساالدا و دسرم حاضر کردم   کنمیمرغارو سرخ م

 دیکارا انجام شده عشقم فقط با ي، همه   شبید

رو  ایخونه رو مرتب کنم  و ترش کمیظرفارو آماده کنم 

  زمیداخل ظرفش بر

 

همه  نیانتظار ا قتایخجالت در قابلمه رو باز کردم حق با

 شدمیفرز بودنشو نداشتم وگرنه صبح زودتر بلند م

 : لب زدم نیشرمگ
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 ... همه کارا که انجام شده که زمیعز  -

 

  :گفت طنتیو ش یشوخ با

 

 گهید نهیعروس زرنگ داشتن هم -

  کردم يا خنده

 

و ظرفا رو  زمیرو تو ظرفش بر ایبه نظرم من ترش خب

 . هوم؟نمیبچ
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  ! یکار کن خوادینم نیتو بش نکهیاول ا -

 

 .. که  کنمیتعارف نم زمینه عز -

 

 يانجام بد يکار يخوایاگه م ی...اوک نکهیدومم ا -

شده االناست که  مامان  رممید کمی  ستین يا یمانع

 انیب نامیا نینسر

 

 : دادم که گفت سرتکون
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که  ینتیتو کاب میاردو خور خچالهیتو  تونیز ویترش -

  نیبچ يخوایتو هر کدوم م نی، بب  س َیکنارش

 

ناهار  زیرو رو م ایو همه ترش خچالیرفتم سمت   اول

  دمیچ يخور

 يکه  گفت رفتم و  اردو خور ینتیسمت کاب بعدش

  نگاه کردم اروی

و که مثله مداد  یخط صاف  ياون اردو خور تونیز يبرا

  يدیبود  و رنگ سف
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 يتو خونه  4که  يداخل اردو خور میچهار  نوع ترش 

 .دمیداشت که بهم وصل بودن چ یقلب

 

  دمیشو چ همه

و به  ختمیریهارو م یکه باهاش  ترش ییقاشق ها و

  بردم تا بشورم ییظرف شو

اومد تو  انیکه  دا شستمیقاشق و م کیآخر داشتم

بودمک نگاه  دهیکه چ ییهایترش یآشپز خونه  در حال

 : گفت کردیم
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هارو  یکردمتوام که ترشخب ... من خونه رو مرتب  -

ها رو که اونجا  وهیتوام م نمیچی! من ظرفا رو م یختیر

  گذاشتم بشور

 ... تو و

 

  نتیرو از کاب یبزرگ یکه ظرف برنج یحال در

 : گفت اوردیدرم

 

  زیبر نیا -
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   گذاشت يناهارو خور زیم يرو و

   تکون دادم سر

 

 

  ختمیر ییتو سبد و تو کاسه ظرف شو يها وهیم

گذاشتم تا بعدش که  ییسبدو شستم و کنار ظرف شو 

 زمشونیهارو شستم داخل سبد بر وهیم
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 251پارت#

 

 

 

 

 

ها تموم شد داشتم دستمو با حوله  وهیشستن م بالخره

 : بلند شد دیبا ترد انیدا يکه صدا کردمیخوش م
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 سا؟یگ -

 : تو صدا کردنم گفتم دشیاز ب ترد متعجب

 

 بله -

 ..روی... د يد -

 : دیکش يبلند نفس

 !؟ مینیبش شهیم -
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عقب  مویکه صندل یخشک کردم و در حال  دستمو

 : گفتم دمیکشیم

 آره -

 

 و نشست دیعقب کش شویصندل اونم

استرس داشت انگار  زدیضربه م زیانشتاش رو م با

  بزنه خواستیکه م یداشت به حرف دیترد

 

 : گفتم آروم

 انیراحت باش دا -
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 : دیکش یقیعم نفس

 

هست!نگران  یمشکل هی سایراستش ... راستش گ -

 : شدم

 

 ؟يدار ی! با گرشا مشکل؟یچه مشکل -

 : گفت مظطرب

  من مشکل ندارم یعنینه ...  یعنیآره !.  -

 

 : تر شدم نگران
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 کنه؟یم تتیاذ ؟یپس چ -

 

نه اون با من نه  میباهم ندار ینه ... من و اون مشکل -

  ... من با اون

 

 ؟یپس چ -

 

 گرشا ازم ناراحت شه ترسمینه م ایبگم  دونمینم  -
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 : شد مونیپش  انگار

 

  ریبگ دهیحرفمو نشن الیخیب -

دستشو گرفتم و   تیخواست که بلند شه که با جد و

  دوباره نشوندمش

  حرفشو قطع کنه یکس نکهیبودم از ا متنفر

 : گفتم تیاز گرشا گرفته بودم با جد دیاخالقمو شا نیا

 

  بتونم کمکت کنم دی! شاهیو بگو مشکل چ نیبش -
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 : گاز گرفت یبا ناراحت لبشو

 

...  ستین یکنیموضوع اون جور که تو فکر م نیبب -

  میباهم ندار یمشکل چیگرشا همنو .. منو 

ناراحت بود ...  یلیاز اومد خ یگرشا وقت روزید فقط

 یلیخ شبیتو اومده .. کل د يگفت از .. از خونه 

 خواستمیشامم نخورد ، م یگرفته و ناراحت بود .. حت

 شده؟ يزیبپرسم  چ

شدم ، گفتم  مونیپش یکمکتون کنم ... ول تونمیم من

تو گرشا  نیفوضولم م و  ب یکه ممکنه تو فکر کن
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که چرا از  شهی،  گرشا بفهمه ناراحت م کنمیدخالت م

 ! دمیخودش نپرس

 دخالت کنم تونیکه به مسائل خونوادگ خوامینم من

 

  دادم رونیآسوده ب نفسمو

 : شدم نیغمگ هوی اما

 

 ناراحت بود؟ یلیگرشا خ -

 

 : اومدم رونینداد که از الك ب یجواب
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 یشینا محسوب م  يتو ام جزءِ خانواده  رمیعز نیبب -

  کنهیو عوض نم يزیاما گفتن و نگفتن موضوع به تو چ

بهت بگم اما به نظرم بهتره گرشا بهت  تونمیم من

 موضوع رو بگه ... هوم؟

 

 : زد يلبخند

من فقط خوب بودن شما مهمه خوب  يباشه ... برا -

 میباهم خوشبخت باش نکهیبودن من تو گرشا .. کارن ا

 مهمه
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 [29.11.20 10:22] 

 

. 
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 252پارت#
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زدم که همون موقع در خونه با سرو صدا باز  يلبخند

 شد

 : بلند گرشا لبخندمو پرنگ تر کرد يصدا

 

استقبال آقاتون؟ عروسکم ؟؟  ياینم ؟ییخانومم کجا -

... فکر کنم  کنمیچپت م يلقمه  هیکنم  داتیپ

 تموم شده اره؟ کلتمیس

 

  داشتم شیاالن من دوتا حالت در پ یعنی

  از خنده منفجر شم خواستمیم شیکی
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،  نیار خجالت آب شم برم تو زم خواستمیم شیدوم

 شدیداشت محو م بایکه بدبخت تو افق تقر انمیدا

 ...چارهیب دیانقدر خجالت کش

 

آشپز  يکه  گرشا جلو میحالت بود نیتو هم قایدق

 : شد انیخونه نما

 

 ...يزیچ يخوایقربون اون لبات شم نم  -

 دیمن تو آشپز خونه حرف تو دهنش ماس دنید با
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 تو سکوت گذشت هیثان چند

 افتاده بود نییسرم از خجالت پا من

 در حال چشم غره رفتن به گرشا بود انیدا

 

با  بردکهیکه تو حالت بهت و تعجب به سر م گرشام

 لکسیکه من دادم به  خودش اومد و  ر یسالم پر شرم

 : گفت رفتیم خچالیکه سمت  یدر حال

 

  سالم ؟یینجایعه توام ا -
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 : خجالت گفتم با

 ییمن برم  دستشو -

 

 ییسمت دستشو دمیدو بایو تقر 

خودمو داخلش  بایرو که باز کردم تقر ییدستشو در

  پرت کردم

 یسع یو منفجر شدم از خنده ول واریدادم به د هیتک

 بلند نشه ادیخندم ز يصدا کردمیم
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خنده هامو کردم سر و وضعمو مرتب کردم و  نکهیا بعد

 اومدم رونیاز توالت ب

 : ومدیم انیآروم و پر حرص و  ناراحت  دا يصدا

 

جلو کارن   میاون سر ؟يمنو خجالت بد دیبا شهیهم -

که لباس خواب قرمزتو  يآبرومو برد فنیرو آ یگوش

  بخورمت امیب خوامیبپوش م

 

 : گرشا بلند شد ناله
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از خودمونه  سایکنم حواسم نبود بعدم گ کاریخب چ -

 ستیکه ن بهیغر

 

  کردم که حرفشونو قطع کردن یاهم

آشپز خونه که شدم گرشا نشسته بودو  قهوه  داخل

  خوردیم

 ...کنهیم کاریمعلوم نبود داره چ قیدق انمیدا

 

اومد  شیبراش پ یمشکل هیکارن  انیدا یراست -

 ادیم نیمامان نسر یول ادینتونست ب
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حرف از دهن گرشا  عکس العمل نشون  نیا دنیشن با

 : دادم

 

 !؟یچ -

 

 : برگشتم سمتم گرشا

 

 ؟یدونستینم -
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 : ناراحت سر تکون دادم 

 

 رفته بهم بگه ادشیحتما  -

 

 

 

 

 

 

 

 [30.11.20 09:42] 
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 آغوش تو دیدر تبع

 253پارت#
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 اومد نمینسر مامان

 ادی! به من گفت م ومدیاما کارن ن میناهارمونم خورد 

  ومدیاما ن

  !سوال تو ذهنم بود چرا؟ هی فقط

 نتم؟یبب خواستیچرا نم کرد؟یازم فرار م چرا

 

چند  دهیدوروز ش نیماجرا گذشت تو ا نیروز از ا دو

ازم خواسته بود که   هیبار جلوروم سبز شده بود و با گر
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 یکیبده االنم  حیو بهم توض يچند سال دور نیبزارم ا

رو  یلیاز وسا یکی رفتمیمواقع بود که داشتم م نیاز ا

درست کردن ماکت فراموش کرده بودم بخرمو  يکه برا

   بخرم رفتمیداشتم م

 !. خسته شده بودم گهیجلو روم سبز شده بود  ! د که

 

  : شدم تو چشماش رهیخ نیو غمگ یعاص

 

 گهی... د کشمینم گهیمامان من خسته شدم !  د -

اما گرشا  دمیعذاب کش یلی. مامان من خ کشمینم
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موضوع و  ی... از وقتدهیاز من عذاب کش شتریب یلیخ

بعد چند سال چرا  دونمیناراحته ، نم یلیخ دهیشن

بودن تو به نفع  نجایکه ا دونمیم نویاما فقط ا یبرگشت

 .. . ما ستیما ن

 

 : و با بغض گفتم نیدوختم زم نگاهمو

 

 مامان میکشیعذاب م میبودن تو دار نجایما از ا -

 

  بد بود یلیو حالش خ قرمز شده بود  رنگش
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 : ختیریچشمش م ياز گوشه  اشکاش

 

 ! بغلت کنم کباریبار ...  کیفقط ....فقط بزار  رمیم -

 

  اد؟یکوتاه ب خواستیشدم واقعا بعد چند روز م  مات

 تکون دادم که سمت اومد و محکم بغلم کرد سر

  حلقه کردم فشیدستمو دو تن نح 

   دیکشیکرده بود تو گردنمو بو م سرشو

گرفت و قطره اشکام صورتم و  میخودآگاه از منم گر نا

 کرد سیخ
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 : دیباال کش شوینیجداشد و ب ازش

 

رفتم  دیرفتم تا شما خوشبخت باش شیچند سال پ   -

توجه به  ینجات بدم ب یپول یو ب یتا شمارو از بدبخت

...  رمیرفتم ... االنم م دیکنیراجبم م يچه فکر نکهیا

 ! ... دیتا خوشحال باش رمیاالنم م

 

  برگشت و رفت و
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توجه به  یشدم و ب نیمشغول سوار ماش يبا فکر منم

بکنم به  دمویداخل مغازه بشم و خر خواستمیم نکهیا

 طرف خونه روندم

 

  زنگ خورد میعصر بود که گوش يطرفا

متعجب شدم اما  یرو گوش گانیاسم استاد شا دنید با

 : جواب دادم

 

 الو؟ -

 ؟یخوبسالم   -
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 د؟یممنون شما خوب -

 

 نمتیبب خواستمیمنم خوبم .. م -

 نتم؟یبب خواستیکردم! چرا؟ چرا م تعجب

 

 دونمینم دنمونوید لیسکوتم بهش فهموند که دل انگار

 : چون گفت

 

   بگم شهینم ی!  چون پشت گوش ینپرس راجب چ -
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 ...بایشبه تقر رونیب امیب تونمیخب آخه ... من  نم -

 

حرفش فکر  دنیاما با شن کردمیم یبهونه تراشداشتم  

 :مونده باشه یراه گهینکنم د

  تونمیوآپارتمانتون هم م یتو الب ستین یمشکل -

  حرفمو بگم
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 254پارت#

 

 

 

 

 

 :  گفتم  که گفت يا باشه

 

 يایتر ب عیخونتونم  ..  هر چه سر کیمن االن نزد -

 .. بهتره نمتیبب نییپا

 : کرد یمکث
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  روت بزاره ریتاث دوارمیمهمه ام یلیحرفام خ -

 

تلفن و قطع کرد مانتومو تنم کردم  و کفشمو  و

  دمیپوش

که اگه بهم عشقشو   کردمیفکر م نیهمش به ا 

  بهش بدم یاعتراف کنه چه جواب

 

و باهام لج کنه و نمرمو کم کنه  خوامشیلگم نم اگه

 ؟یچ
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 و امیب نییتمام مدت که از آسانسور پا 

  کردمیفکر م نایبه ا  نمیبش یکنار الب يرو مبال 

  غم عالم تموم دلم و گرفته بود و

 يو بعدش نشستن فرد ییقدم ها يصدا دنیبا شن که

   برداشتم نیرو به روم نگاهمو از زم

 

  دمیاستادو د  که

 : کردم که جوابمو داد یمسال مظطرب

 

 سالم -
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 !د؟یخوب -

 خوبم -

 

 شد سکوت

 

تو چشماش نگاه  دیآب دهنمو قورت دادم  و با ترد 

 : و شروع کرد دیکش یقیکردم که نفس عم

 !میمنو تو خواهر برادر -
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ته دلم  یزده از شروعش شدم اما حس خوب بهت

  جوونه زد

ناراحت  میمیکی     دیدیخواهرش م ياون منو جا پس

  کردمیکه م ییشدم از قضاوت ها

از طرف  یچشمام زل زد . انگار منتظر عکس العمل تو

  من بود

 : زدم و گفتم يلبخند

 

 دینیبیخواهرتون م يخوبه که شما منو جا نیا -

 !استاد



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 : داد رونیب نفسشو

 یتو ... واقعا خواهرم یستیخواهرم ن يتو جا -

 : خشک شد لبخندم

  ؟یچ یعنی -

 

 : شد نییگلوش باال پا بکیقورت داد که س بزاقشو

 

و  یکیمقدمه گفتم اما منو تو و گرشا از مادر  یب کمی -

  در واقع من از پدر ازتون جدام یعنی...  مییاز پدر جدا
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 : چشمام گرد شد 

 

 ..... نداره قتیحق نی.. ايا  ؟یچ... چ -

 : انداخت نییپا سرشو

 

 دمیداره ... منم ... تازه فهم قتیحق -

! یستین کتری... تو ...تو که از ...  ما کوچ یگیدروغ م  -

 چطور ممکنه؟ نی.. ا نیا
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 :داد رونیب نفسشو

 

قبل از ازدواج با  دهیمن برادر بزرگ شمام ... مامان ش -

 ... پدرشما با پدر من ازدواج کرده

 

 : دمیبهش تو پ تیشدم و با حرص و عصبان بلند

 

که  یچ ینی!!! ستایحالت  خوب ن  ؟یگیم يدار یچ -

  من خرم؟ يمن برادر بزرگتونم؟  فکر کرد
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 : صدام بلند شد بایتقر تیحرص و عصبان با

 

  ؟یبرس يخوایم ی! به چه؟یاصال... اصال تو هدفت چ -

 

 : من با فک بعم فشرده از خشم  لب زد يحرفا وسط

 

 ! ياریسگ منو باال م ياون رو يدار سایگ نیبش -

 

زدم و بهت زده  يگرد شده تک خنده ا يچشما با

 : گفتم
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مثله عاشق  شی؟! تا دو روز پ یهست یک گهیبابا تو د -

! بد ؟یداداشم یگیبعد االن م يکردیها رفتار م شهیپ

 ارمیسگتو باال ن ياون رو یگیم گمیم یچ هیمن 

 

 

 

 

 

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 [02.12.20 11:28] 

 

. 

 

 

 

 

 

 آغوش تو دیدر تبع
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 : چشماشو با حرص بست 

 

  حیبرات توض ویبزار همه چ سایگ نیبش -

 ! بدم داد و قال راه ننداز 
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 شینما نمویدادم که بش حیدادم و ترج رونیب نفسمو

 :  مسخره شو گوش بدم

 

  !  داشتن يازدواج اجبار کیوپدرم بهرام ،    دهیش -

  ... کمی  نکهیمثله ا پدرم

 

 :بود که بگه انگار سختش
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که تو  یهوسباز بود ... البته نه هوسباز اون مدل کمی -

که  يدیفهمیم يدیدی... چون پدرمو که م یکنیفکر م

 بوده ییچه آدم مذهب

 کردهیم غهیمختلفو ص يکه زنا نهیمنظورمه ا هوسباز

محجوب  یلیمادرم  خ يماه ... پدرم جلو هی ایشبه  هی

هم  یاگه  از هرکس یکه اصال مادرم  حت يبوده طور

هم باور  شیآدم زندگ نیمعتمد تر یبشنوه حت

سال از اون  1کارا باشه ...  نجوریاون اهل ا کردهینم

عاشق  دهی... ش گذرهیم نکه باهم ازدواج کرد یموقع

  شده ...عاشق شوهرش ... بهرامم عاشق شده
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 : تلخ زد يپوزخند

 

بهرام هنوز دست از  امیم ایدناما در ظاهر...  من به  -

نگاه هاش و رو  یگاه گهیم دهیکاراش برنداشته ...ش

... نمونه ش رو دوست  کنهیحس م گهید يزن ها

 ... نجمه  شیمیصم

 امیپ شیچند بار تو گوش دهی... ش گذرهی... م گذرهیم

شده  ویکه با اسمِ مرد س نهیبیمشکوك م يها
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به مردا  امایپ نیبهرام از ا یعنیمخاطبش اما 

   فرسته؟یم

 بخاطر بچش شی... بخاطر زندگ کنهیبهرام اعتماد م به

... 

روز تولد  یوقت شهیرو به اون رو م نیاز ا شیزندگ اما

 خوادیم کنهیروز تولدش که وانمود م رسهیبهرام م

 زیسوپرا يبرا خوادیم یخونه مادرش بگذرونه اما وقت

  به خونه بره

 ...نهیبیرو لخت رو تخت خودش با شوهرش م نجمه
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 : دیکش ینیغمگ آه

 

بهرام بچشونو که من باشمو بهش  رهیگیطالق م  -

 دهینم

 شهیآواره م دهیش

گناه بوده  نیطالق گرفتن بزرگتر دهیش يتو خونواده  

  شهیاز خونوادش طرد م رهیگیکه طالق م ی... و وقت

  یحت رهیتا بچه شو بگ رهیبه التماس بهرام م يبار چند

 خورهیضربه رو م نیاما اونجا بزرگتر رهیتا دادگاه هم م

تمام اون مدت نجمه زن دوم شوهرش  فهمهیم یوقت
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 خودش  ِنیرحسیسال از ام 1بوده و بچه ش 

  کترهیکوچ

  دهی... و بچه رو بهش نم دهیو به  بهرام م يرا دادگاه

 

اتفاقا  نیکه ا دادیم ویتیواقع دیحالت هاش نو  تمام

 : واقعا راسته

 

 کنهی... التماسشون م رهیخونوادش م شیپ  دهیش  -

  ... برگرده ششونیکه پ
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که به عنوان خدمتکار تو  کننیقبولش م یسخت به

 خونشون بمونه

 رهینگ میپول چیبراشون کار کنه  و ه فقط

 

  ختنیریداشتن م یاز ک دونمینم  اشکام

 :  اتفاق براش افتاده نیا یاون کس يبرا سوختیم دلم

 

روز که  تو شرکت بهرام بوده تا از بهرام بخواد   هی -

 .. نهیبچه شو بب یکمیاجازه بده 
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 :  مکث گفت با
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  دهیپدرتو د-

نگاه  کیپدرت  معاون پدرم بوده ...  پدرت در  

 شهیعاشقش م

رو  دهی، پدرت ش ننیبیم یهمو اتفاق يبار چند

چند بار اونم  نیکه تو ا يا دهیاما ش کنهیم يخاستگار

بخاطر   دهیم یبهش عالقه مند شده بهش جواب منف

 یکه خانواده ش  هرگز راض دونستهیخانوادش... م

 نکهیازدواج کنه  ... مثله ا یکه با کس شندینم

 ...به بهرام بوده یلیخانوادشون خ
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 : دیکش یآه

 

که باهاش ازدواج کنه و  شهیم یبعد از چند ماه راض -

  کنهیخانوادشو ترك م

 يدوتا خبر نداره ... نیاز ازدواج ا یکس

از  یکس خوادینم تشونیبخاطر امن دهیش یعنی

  آشناهاش بفهمن

 کننیشرکت بهرام  سر بچه بحث م رهیروز م هی مدرت

و منو  دهیپول م ... بهرام به دادگاهو دوبار دادگاه 
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و پدرت تو  نیایم ای... بعد  گرشا و تو بدن دهیبهشون نم

  ... شهیتصادف کشته م

 

 : دیکش یقیعم نفس

 

بهرام که بعد چند سال دوباره هوس زن سابقشو   - 

براش  شهیسبز م دهیش يکرده  دوباره جلو رو

کوچه و محل آبروشو  ي... تو کنهیم جادیمزاحمت ا

که اون محلو همراه با شما  شهیمجبور م دهیو ش برهیم

... جعل چک  دارهیترك کنه .. اما بهرام دثت بر نم
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مجبور به  دهیش  ندازهیرو تو دردسر م دهیو ش کنهیم

 شهیکارکردن م

  ... دهیچکاشو م پول

 

ست ...  دهیش يجلو رو گهیمشکل د هی ينسریا اما

 گنیدکتر متخصص اما م سیم رهیقلب ...   چند بار م

... گهیبره خارج و اونجا عمل کنه ... به شما م  دیکه با

 یبخاطر کار اما موضوع اصل گهی.. م دیتا باهن بر گهیم

 ...قلبشه
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  زده بهش زل زدم بهت

 : فراموشم شده هیگر

 

   از دور هواتونو داره شهیاما هم کنهیشمارو ترك م -

براش  نهیاومده تا بت خودش ببرتتون  با ا يبار چند

 ضرر داشته

 ... دیشما قبولش نکرد اما

 

 :  پر بود چشماش
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  .. اون هنوز خوب نشده ... داره ... داره -

 : دیبه چشماش  کش یدست

 

 میدیقلب نباشه ... از دستش م وندیاگه پ -

 

  تعجب کرده بودم یلیبودم  خ دهیکه شن ییزایچ از

که دروغ   يزیسال  ما  به چ 8 یعنیباورش سخت بود  

 میبود باور داشت

 

 :  بود پاك کردم سیو که خ گونم
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 ... باورش سخته -

 

باورش برات  یلیکه خ دونمیم دونمی... م دونمیم -

.. داره  رهیسخته هم تو هم گرشا اما ... اما اون داره م

باهات  نکهیبده ... مثله ا یلی... حالش خ گردهیبرم

 یلیاما خ گذشته نتونیب یچ دونمیحرف زده ، نم

تر  عیسر یلیخ دیکه حتما با گفتشیناراحت بود ، م

 ! بره
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 257پارت#

 

 

 

 

 

 

 : زل زد تو چشمام دیترد با
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 ! راه وجود داره هیفقط   -

 : هول گفتم با

 

 ؟یچ -

 ! یچند ماهو کنارش باش نی! اششیپ يبر -

 

 : سرمو تکون دادم هیگر با

 

  باشه ... باشه -

  ... فقط-
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 : و پاك کردم اشکام

 

 ..گرشا -

  ... بهش گمیم -

  شد بلند

  رمی.. من م گهیخب د - 

  دادم سرتکون

 : شدم رهیخ بهش

 

  ازت  ممنونم داداش -
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 رهیتو دستم گذاشت و بامحبت و لبخند بهم خ دستش

 :  شد

 

 میدوست دارم ... آبج -

   انداختم نییبا خجالت پا سرمو

  نیحس ریمثله ام یتو دلم ذوق کردم از داداش  و

 

  رفت یو با خداحافظ دیبوس دستمو
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رو رو خودم حس  ینگاه ینیمدت سنگ نیتموم ا تو

 یاما حساب یچ ایتوهم بود  دونمی،  نم کردمیم

 ترسونده بودتم

 

  آسانسور شدم و طبقه رو زدم  داخل

 ماره کارن و گرفتمدر آوردم   ش مویگوش

   باهاش داشته باشم يجد  هرصحبتی دیبا

 زدم اما جواب نداد زنگ

 :دادم امیبهش پ 
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 《 میباهم حرف بزن دیلطفا جواب بده کارن با 》

 

حوصله  جواب  یب يسر نیبهش زنگ زدم که ا دوباره

 : داد

 

  .. الو -

 : آسانسور و باز کردم و به طرف واحدم رفتم در

 

  سالم -

  سالم -
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 میحرف بزن دیبا -

 

 راجبه؟ -

 : شدم یعصبان

 

سر کوچه .. راجب  یراجبه پسر بقال ؟یراجبه ک -

 گهیخودمون د

  میزنیخب ... حرف م -

 ؟یک-
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 هیو باز کردم و وارد خونه شدم  ،صداش انگار از  در

 : بود ابونیانگار تو خ ومدیشلوغ م يجا

 

  یهر وقت تو بگ دونمینم -

 : و مکث گفتم ریتاخ با

 ؟يایب یتونیاالن .... م -

 

 : پر تمسخرش بلند شد يصدا

 ست؟یسرت شلوغ ن -

 :  گفتم جیگ
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 نه چرا؟ -

 : دمیپوزخندشو شن يصدا

 

 !ينطوریهم یچیه -

 

  گفتنش شدم یچیه الیخیب

و  شدمیم چشیکاش پاپ ي... ا شدمیکاش نم يا اما

 : ... هیکه منظورش چ دمیفهمیم
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 حاال؟ يایم -

  امیآره  م -

  خب پس ... منتظرم -

 قطع کرد یحرف چیگفتن ه بدون

 

به خودم برسم  ادیز خواستمیطرف اتاقم رفتم  ... نم به

 زیشوم هیکه بگه چقدر هَوَلم  ... تنها لباسامو با 

خونه  يبه رو یدست میکمیعوض کردم و  یمشک

  دمیکش
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   نشد که  در و زدن قهیدق 5  

متعجب شدم ... چقدر  دمیباز کردم که کارن و د درو

  زود اومد

دست پاچه  یکرد و کم ینگاه متعجبم سالم دنیاز د 

 : لب  زد

 

   اطراف بودم نیا -

 

تکون دادم و جواب سالمشو دادم  و کنا رفتم که  يسر

 داخل خونه شه
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 : دمیکاناپه نشست  ازش پرس رو

 

  قهوه ای يچا  -

 

 : دیتو موهاش کش یدست

 

 حرفتو بزن نیبش ای... ب خورمینم يزیچ -

 

  تکون دادم و روبه روش نشستم سر

 : و بهش زل زدم دمیکش یقیعم نفس
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 یلیکه خ یتا راجب موضوع نجایصدات کردم ا -

باهات حرف   کنهیم تمیذهنمو مشغول کرده و داره اذ

 بزنم

 

 : تکون داد و منتظر نگاهم کرد سر

 

 !ه؟یکارن تو مشکلت چ -

 

 : تو هم برد دنینفهم یبه معن اخماشو
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 !؟یچ -

 

 : کردم یهج

 

 ه؟یتو .. مشکلت .. چ -

 

 : تو هم کرد و  بهم چشم دوخت اخماشو

 

 فهمم؟ی...منظورتو نم یگیم یچ دمیفهم -
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بهم  زدیخودشو به اون راه م نکهیبا حرص از ا چشمامو

 :فشردم

 

داره؟!  ییکارات چه معن نیمنظورم واضحه ...  کارن ا -

و  یعاشقم یمگه نگفت ؟يدوستم دار یتو ننه نگفت

و خوشبختم  يخوب برام بساز یزندگ هی يخوایم

 ؟یکن

 

 : ترسوندیتو نگاهش بود که منو م يتلخند



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

انگار  ؟یکنیم یمحل یدوهفته ؟ ب نیشده ا یاالن چ -

پس چرا ازم  یخواستینه انگار من نامزدتم ! اگه منو نم

  ؟يکرد يخاستگار

 

 : خونسرد بهم چشم دوخت همونجور

 

 !؟يدوستم دار -

 

 نویپوزخند گفت ا هیلحن سرد و با  با
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 : بغض لب زدم با

 

 !... آره -

 

 زد يپاك شد و لبخند پوزخندش

  درد پشتشه کردمیکه حس م یزه لبخند مصنوع 

شم ، بلند شدم و مقابلش  کیاشاره زد که نزد 

 : دمیپر از بغض سوالشو از زبون خودم پرس  ستادمیوا
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 ؟يدوستم دار -

 

  گرفت دستمو

رو پاش نشوند که از شدت تعجب چشمام کم موند  منو

  رونیاز حدقه بزنه ب

 

 ...باز کرد شالمو

 ... نطوریکشمو هم هم 

، درواقع نوازشم کرد ...  دیرو موهام کش دستشو

  موهام برد يسرشو البه ال
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  کردیو حالمو عوض  م خوردیبه گردنم م نفساش

لرزون  ياز سرش فاصله دادم و باهمون چشما گردنمو

 : گفتم دیپر آب تو چشماش زل زدم دوباره ناام

 

 ؟يدوسم دار -

 

 دهیدور گردنم انداخت زل زد تو چشمام چسب دستشو

 : به لبام ، لب زد

 

  دوست دارم -
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  لب رو لبم گذاشت و

رابطه مون درست شدم  اشک تو  نکهیا یخوشحال از

  ختیچشمام ر

  کردنش یاشک شروع کردم به همراه با

  دوطرفش  انداخت پاهامو

اما  دیبوسیدور کمرم سف کرد ... اول آروم م دستشو

 شد یکردم وحش شیتا من همراه
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. 
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 259پارت#

 

 

 

 

تند  یو با حرص  افتاد به جون لبام منم نرم ول محکم

  کردم شیهمراه
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منم دستام دور گردنش  کردیدستش کمرمو نوازش م 

 کردمیبود و کردنشو نوازش  م

 

 بود دهیچیبوسه مون تو اتاق پ يصدا 

 ... من و کارن يبوسه  نیبود اول رینفسگ   چه

 

   نشیبه س يکم آوردن نفس ضربه ا با

 که از لبم گرفت جدا شد يبا  گاز که

 نیی،با خجالت سرمو پا رمیتونستم نفس بگ تازه

  کردمیانداختم  داغ شدن گونه هامو حس م
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رو لبم  يزیر يچونم نشست  ،بوسه  ریکارن ز دست

 :گفت شخندینشوند و با ن

 

  !... بود که داشتم يبوسه ا نیبهتر نیا -

 ! بهم دست داد ي بد ِحس

 ده؟یتا االن چند نفرو بوس مگه

 

از پاش بلند شم  نکهیقبل از ا  دمیکش یقیعم نفس

 : گفتم
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هفته ها  نینکن ! ا یمحل یبهم ب نقدریوقت ا چیه -

 ! مثله جهنم برام گذشت

از رو پاش بلند شدم  و خواستم به سمت آشپز خونه  و

 برم

  

 و  گفت دیدستم و کش کارن که لش کرده بود رو مبل 

: 

 

 !کجــــاااا؟ -
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 شتریکه  ب ارمیکردم که دستم و از دستش در ب تقال

 که پرت شدم دوباره رو پاش دیدستمو کش

 

، که  سرشو داخل گردنم  دمیکش يوحشت زده ا نیه 

زمزمه  دیکشیم قیعم يکه نفس ها یبرد و در حال

 :کرد

 

 !شم ریس يزارینم يکجا ...؟ انقدر عجله دار -
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 :امیکردم که از بغلش در ب تقال

 

 !ارمیب ي... برم چا يکارن ... چا -

 

 :که لرز کردم دیرو گردنم کش زبونشو

 

 خوامی، تلخه ! تو روم خوامینم ي...! چانه -

 

 :قهر خواستم بلند شم با
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 ! کردم یخانوم کوچولو .. شوخ  گهیقهر نکن  د -

 

 :کردم یتوهم رفته بود ، خنده مصنوع چهرم

 

 ي...چقد تو بامزه ادمیهه هه هه خند -

 

 : دیلبامو بوس محکم

 

 از تو بامزه ترو خوشمزه ترم هست مگه؟ -
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باز شده که   خشیپرو بووووود چقدر زود  چقدر

 ارهیدر م يباز ایح یب ينجوریا

  ! که  حرصم داد گذاشت بلند شم کمی

 

 ینیو داخل س ختمیر يآشپز خونه رفتم و چا سمت

 یرفتم که  کارن و در حال ییرایگذاشتم و به طرف  پذ

به  یداد بود و خنث هیمبل تک یکه سرشو به پشات

 دمید کردیسقف نگاه م

گذاشتم که نگاهش به من افتاد  و  زیرو که رو م ینیس

  .صاف نشست
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تو چشماش بود که از خوندنش عاجز  یگنگ زیچ هی

 بودم

 ...دادیزارم مآ یلیاون نگاهش خ یچرا  ول دونمینم

 

 

 

 

 

 

 [07.12.20 10:27] 
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. 
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 : گفتم آروم

 

 ! دمیبود ؟ من هنوز نفهم یمدتت چ نیا لیکارن دل -

 : زد تو چشمام زل

 

  !يکه دوستم دار یبهم اعتراف کن خواستمیم -
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!کارن تونسته بود  نیگفتم و زل زدم به  زم یآهان پکر

مامانم افتاده بود و 1 يبرا یکنه تا اتفاق ریفکرمو درگ

 افتاده بود ادمیفراموش کنم اما االن دوباره 

 

 م؟یواقعا قرار بود از دستش بد یعنی

 ! ترکمون کنه خواستیم ومدهین دمیکش یآه

 

 !؟یناراحت يزی؟!  از چ شدهیچ -
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حواس بهش زل زدم  که   یتو فکر در اومدم و ب از

 : دیدوباره پرس

 

 ؟يچرا پکر گمیم -

 

بفهمه چون  نیرحسیاز ام يزیفعال چ خواستمینم

 برادرمونه شک داشتم نکهیخودمم هنوز به ا

 

که  گفتمیبا خودم م شیساعت پ هی نیهم تا

بعدش  یممنوعه شده ول یدچار عشق نیرحسیام
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که داشته  ییکه نه برادرمه و تمام اون رفتارا دمیفهم

 ! بوده يبرادر ياز رو

 

که امروز  گفت  ییچند که شک داشتم اما با حرفا هر

 که اشتباه کردم دمیفهم

سرمو تکون دادم  کردیکارن که مکرر صدام م يصدا با

  امیدر ب زایچ نیکه از فکر ا

 

 : انداختم نییسرمو پا ناراحت
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 !مشکالتم بکنم ریتورودرگ خوامینم ستین يزیچ -

 : توهم رفت اخماش

 

 گم؟یشده م یچ -

 ... ختهیفکرمو بهم ر کمیمامانم... مامانم  -

 

 : بهم گره خورد شتدیب اخماش

باهاش حرف  يخوای؟ م شهیچرا؟ بازم مزاحمت م -

 بزنم ؟
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 : شدم هراسون

 

 !اینکن نکارویوقت ا هینه...!  -

 !یش تیاذ خوامیچرا؟ نم -

 نگران نباشنه من خودم اون موضوعو حل کردم تو  -

 

 : کردم حواسشو پرت کنم یسع

 !کارا و شرکت چطورن؟ -

 

 :گفت يموفق شدم چون با لبخند خوشبختانه
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  خوبن  -

 :کرد يخنده ا تک

 

 سالم دارن -

 

 کردم يخنده ا منم

که معموال  ییزایحرف زدن راجب چ قهیاز چند دق بعد

 : کارن بلند شد  زننینامزدا م
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 خانوم سایگ رمیمن م گهیخب د -

 : زدم و تعارف کردم يلبخند

 

 !گهید یشستیم -

 

 : گفت طنتیش با

 

 شبم بمونم؟ -

 

 : باال انداختم ییابرو تک
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 بمون  يجواب بد یتونیاگه به داداشم م -

 

 :گفت غد

 

  یبش تیتو اذ  خوامیندارم ... نم یبا گرشا که مشکل -

 

 : دمیگفت که متعجب پرس طونیآخرشو  ش جنله

 

 ؟یقراره بکن کاریبشم؟! مگه چ تیچرا اذ -
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 [08.12.20 11:37] 
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 شد کمینزد

 يکه منم عقب رفتم و افتادم رو مبل تک نفره ا انقدر

که روش نشسته بودم دستاشو  گذاشت تو طرف مبل ، 

 :گفت یزد روم .! با لحن خاص مهیدر واقع خ

 

که  یبکن ییکارا هیبمونم ممکنه تو  نجایاگه من ا -

  ... یبش تیباهات بکنم که اذ ییکارا هیباعث بشه من 
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باز موند از شدت تعجب و گونم سرخ شد ار  دهنم

که  کردمیشدت خجالت ، عرق  شرم رو کمرم  حس م

 ... نشسته

 

بازم شد و آروم شروع  کرد به  مهین يلبا کینزد لباش

  دنیبوس

 ... گرفتیداشت لبامو محکم گاز  م گهید آخراش

 

و  انگشت شصتشو نوازش وار رو لبام  دیکش کنار

 : و خمار لب زد دیکش
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 !... دییجو دیلبارو با نیا -

و به طرف در رفت  که پشت سرش    دیعقب کش و

  بدرقش رفتم يبرا

 : زد يلبخند

 

 مراقب خودت باش -

 : زدم يلبخند

 

 چشم... شمام مراقب خودت باش -
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که کرد سوار آسانسور سد و منم در و  ییخداحافظ با

  بستم

 

و  دمیدادم ... لبامو تو دهنم کش هیو به در تک پشتم

  چشمامو با لذت بستم

 شد یتو ذهنم تداع دنشیبوس ي صحنه

خشن و  يمعلوم بود که عالقه به رابطه  دنشیبوس از

 ...داره یوحش

 اقیبا اشت نکهیاز ا بردمیزدم ... چقدر لذت م يلبخند

  بوستمیم
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رو تخت  یعوض کردم و با زدن مسواک لباسامو

 میگوش امکیزنگ پ يکه همون موقع صدا دمیخواب

 : بلند شد

 

 !... یزندگ ریشبت بخ 

 زدم و لبام و با ذوق گاز گرفتم يلبخند

 : نوشتم براش

 

  ریشبه توام  بخ 
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 !... ینیوارم منو تو خوابت بب دیام

 

  شدیگذاشتم لبخند از رو لبام ماك نم نمیرو س یگوش

 : دوباره بلند شد میگوش امکیپ يصدا

 

تو بغلم ...  يداریتورو اگه بخوام تو  خواب چرا؟! تو ب  

 نمیبیتو تختم م

 

از خجالت رو هم فشردم لبخندم هنوز رو لبم  چشمامو

  بود
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گذاشتم  کم کم  نمیرو س یبهش ندادم ... گوش یجواب

باهم  ندهیکه قرار بود در آ یبا فکر به کارن و لحظات

 به  خواب رفتم میداشته باش

 

 چشم باز کردم  میمکرر زنگ گوش يبا صدا  صبح

  و مقابل چشمام گرفتن یآلود گوش خواب

متعجب شدم و  میرو گوش گانیاسم استاد شا دنید با

رو نشون  قهیدق 10:13تختم که   يبه ساعت رو به رو

  نگاه کردم  دادیم
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موقع بهم زنگ  نیباعث شده بود که ا یموضوع چه

  !بزنه؟

 : دمیسبز رنگ  کش ي رهیدا رو

 

 !الو؟ -

 : گفت تیهول و عصبان با

 

... چرا  رمتیگیساعته دارم م 3تو  ییکجا سایگ -

 ...يدیجواب نم
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حرف   تیبا عصبان نیبا حرص از ا یو کم متعجب

 : زدنش گفتم

 

 ...با اجازه تون کردمیاستراحت م یلیروز تعط -
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. 

 

 

 

 

 

 آغوش تو دیدر تبع

 

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 262پارت#

 

 

 

 

 

 : هول و نفس نفس گفت با

 

... بدو آماده شو ...  سایگ ستیاالن وقته استراحت ن -

 ...رهیداره م دهیش

 : گفتم شوکه
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 !میدیهمو د روزیماکه د ره؟ی! داره م؟یچ -

تر  عی... فقط هر جه سر دونمی... نم سایگ دونمینم-

  میریجلوشو بگ دیخودتو برسون فرودگاه ... با

 

 : هول سمتم کمد لباسام رفتم با

 ...باشه باشه ... پروازش -

   ... لندن  -
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 هی عیریرو تخت انداختمش و  یقطع کردم گوش بدون

برداشتم و شلوارمو عوض کردم و  یلباس دم دست

 موتیخونه و ر دیسرم انداختم و با برداشتم کلشالمم 

 بدو بدو از خونه خارج شدم میو گوش نیماش

  نگیتو پارک دمیچیرفتم و پ نییپله ها پا از

 ... تو اوتوبان وفتمیموفق شدم تا ب بالخره

  

 و روشن کردم ابیریمس

 راه بود یتا فرودگاه  دو ساعت اوففف

 موضوع با گرشا صحبت کنم نیوقت نشد راجب ا اصال
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 یخوب تیچون وضع ادینبودم االن زنگ بزنم ب صالحم

 ... نبود

 

  ساعت رفتم 1ساعته رو  تو 2 ریمس

و گرفتم  نیحس ریفرودگاه  که شدم شماره ام  کینزد

 : جواب داد عیکه سر

 

 ؟ییکجا سایالو گ -

 ؟ییتو کجا کمیمن نزد -

 ؟يبر دیکه کجا با یدونی... م  کمیمنم نزد -
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 دونمیآره م -

 : گفتن با

 

  یاوک -

  کردمو  قطع  یگوش

 

  در سالنه ش پارك کردم يو همونجا جلو نیماش

زدم  و بدو بدو داخل  موتشویو بستم و ر نیدر  ماش و

 شدم

 : رفتم   با نفس نفس گفتم رشیسمت پذ 
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 لندن بلند شده؟ يمایهواپ دیببخش -

 

 : جلوش کرد و لب زد وتریبه کامپ ینگاه

 

 چند لحظه لطفا -

 : دیرس  نیحس ریتو همون لحظه بود که ام قایدق

 

   شده؟یچ -

 : حواس گفتم یب
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 میفهمیاالن م -

 

 :بهم کرد ینگاه يزیکردن چ پیاز تا بعد

 

 خورده ریآف نکرده  ... پرواز تاخ کینه ... ت -

 : گفت ریدادم که ام رونیآسوده ب  نفسمو

 

 عیکنه ؟ من و خواهرم هر چه سر یپرواز م ی؟ ک یک -

 !...  میبرسون مایخودمون و به اون هواپ دیتر با
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 : تکون داد یبه عنوان منف سرشو

 

 ! ستیمتاسفم امکانش ن -

 : التماس افتادم به

 

 ...رهیخانوم ...! مادرم ... مادرم داره م کنمیخواهش م -
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. 
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 263پارت#

 

 

 

  

 : بهم کرد ینگاه

 

  ادیاز دست من بر نم يمتاسفم خانوم کار -
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 : کالفه گفت ریام

 

 ! باهاش حرف بزنم خوامی؟! م هیک نجایکل ا سیرئ -

 : تکون داد یبه عنوان نف سرشو

 

  دینیبب دیتونینم شونمیمتاسفم ا -

 : لب زد تیحرص عصبان با

 

!  گذرهیکنم خانوم؟وقت داره م کاریپس االن من چ   -

 ؟یفهمیم رهیمادرم داره  م
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  زده بود ادیفر بایآخرشو تقر کلمه

 

 : به اطراف کرد ینگاه دختر

 

 . ستیدست من که ن زایچ نیآقا . ا دیآروم باش -

 ه؟یاسمشون چ -

 : مکث گفت با

 

   یمردان يآقا  -

 د؟یدیشماره شونو به من م -



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 داشته باشم اجازه شو ندارمشماره شونو ندارم ،  -

 

  من حرف اومدم يسر نیا

 یخوب تیما االن تو وضع یخانوم متوجه هست -

  م؟یستین

 : تکون داد يسر ناراحت

 

 ! براتون انجام بدم تونمیم يکار نمیبب دیصبر کن -
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 هیرو گرفت بعد چند ثان يبرداشت و شماره ا یگوش

مودب شروع کرد به  یلیبرداشتن چون خ یانگار گوش

 : حرف زدن

 

 نجایا یشخص هی!  يمباد يآقا دیسالم . خسته نباش -

 دارن . بفرستمشون؟ اجیهستن که به کمک احت

 : کرد مکث

 

 !چشم.. چشم . منتظرتونن -

 و گذاشت یگوش وو
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برج مراقبت  سیرئ ایآر  يآقا اریدست يمباد يآقا -

.  دیمنتظر باش. لطفا ارنیم فیهستن االن  گفتند تشر

 .شهیانشاال حل م

 

داخل موهاش  یتکون داد و کالفه دست يسر ریام

و  گذشتنی،  لحظه ها داشتن م  دمیکش ی، هوف  دیکش

 مینبرده بود شیپ  يما کار
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  رشیخوشپوش  سمت پذ   يمرد قهیاز  چند دق بعد

 : کرد یاومد و سالم

 

 ؟يکجان خانوم مراد -

 : به ما کرد ياشاره ا يمراد خانوم

 

  خانوم و آقان نیا -
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 قهیافتاد با چند دق نیحس ریکه نگاهش به ام مرد

کرد  گل از گلش شکفت و با  ریکه رو صورت ام یمکث

 : سمتش اومد اقیاشت

 

 پسر؟ ییتو ریام -

 :  که انگار شناخته بودتش  گفت نمیحس ریام

 

 سالم  آقا  محمد -

 : رو بغل کردن گهیهمد 
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 اومده؟ شیپ یمشکل ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 

 : ناراحت گفت  نیحس ریام

 

لندن  يمایخودمو به هواپ دیتر با عیهر چه سر -

 داشیپ تونمینم گهیبرسونم .مادرم داره . اگه بره د

  کنم

   میبر اینداره پسر ! ب يکار نکهیا -

 : که انگار متوجه  من شد میسرش راه افتاد پشت
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  متوجه نشدم دیسالم خانوم . ببخش -

 : کرد نیحس ریبه ام ینگاه

 

 ؟یانقدر زود ازدواج کن کردمیفکر نم -

 : کرد يتک خنده ا نیرحسیام

 

 خواهرمه داداش -
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@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 
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 یبهم انداخت که آروم سالم ینگاه متعجب يمباد

  کردم
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از مهماندار سوال  يمباد میباال رفت مایهواپ ياز پله ها 

کرد که مامان کجا نشسته مهمان دارم اشاره کرد  که 

از پنجره زل زده  رونیصورتش و که پر از غم به ب دمید

  بود

 

نگاه همه رو ، رو خودم  ینیرفتم .سنگ سمتش

نگاهم کرد  با  ستادمی. جلوش که وا کردمیاحساس م

 .دنبو ایدن نیمحبت و غم انگار تو ا

 

 : کردم صداش



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  دهیمامان ش -

 نداد ینگاهم کرد و جواب ينجوریهم

 : صداش کردم دوباره

 

 ... دهیمامان ش -

که رو گونش نشست باعث شد قطره  یاشک قطره

  پاکش کردم عیکنه که سر سیاشک منم گونم و خ

 

 : از ته چاه انگار در اومد صداش
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 !؟ نمیبیدارم ... دارم خواب م ؟یینجایتو واقعا ا سایگ -

زل زدم  یاشک يکنار پاش با چشما نیشدم زم خم

 : بهش

 

 .دوست دارم مامان -

 

  تو ... تو -

  مامان ... برگرد کنارمون میواقع -
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  اشکمو پاك کردم قطره

دور صورتم حلقه کرد  و شروع کرد به  دستاشو

 . صورتم دنیبوس

 

 گردمیمامان برم گردمیبرم-

 شتری، به قلبش ب کردیکه م يا هیگر نیبا ا  دمیترسیم

  بزنه بیآس نیاز ا

 

 : پاك کردم اشکاشو
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 نکن مامان هیگر -

 : گرفتم و بلندش کردم دستاشو

 

 بلند نشده مایتا هواپ میبهتره بر -

 : چشماشو گرفت نم

 ...میبر -

 

 

* * * 
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 !یکنینگرانم م يدار سایگ شدهیچ -

 : و گرشا نگاه کردم انیبه صورت دا دیترد با

 

 ... گفتنش سخته کمیگرشا  نیبب -

 : ادامه دادم یسخت به

 

 گناهه یب دهی... شمیکردیهمه سال اشتباه م نیما ا -

 

 : زده گفت بهت
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  گناهه ؟ ی! ب؟یچ -

 : بلند شد تیعصبان با

 

 خودشون يتو جبهه  کشنیتورم م دونستمیم -

 : ستادیتو موهاش زد و جلوم وا یچنگ

 

 میدیکه کش ییها یسخت الیخیب یتونیچطور م -

 هیاون همه گر الیخیب یتونی... چطور میباورش کن

 !؟یبش  يکردیکه م ییها
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 : ستادمیجلوش وا 

 

 یول کردمیگرشا  .. منم اول مثله تو فکر  م نیبب -

 ...  دمیموضوع و فهم یوقت

 : ادامه بدم  نذاشت

 

   ... ي... تو چقدر ساده ا سایگ سایگ -
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. 
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 به حرفم گوش کن کمیگرشا _
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 يباشم رو ختهینگاهم کرد، انگار که نفت ر یبرزخ

  !ششیآت

به  یو  قدم دمیبه طرفم اومد که ترس تیعصبان با

  .دمیعقب پر

 

چشم هام با خشم نگاه  يرو به روم تو ستادیا اومد

  .کرد

لبها و  يرو رو نشینفس نفس زدن خشمگ يگرما هرم

  .کردم یگونه ام حس م

 :وار باال اورد و گفت دیدستشو تهد و
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 ..من یتو گوش کن طرف اون زن رفت ساین گ_

 

حرفشو  دنیحرفشو تموم کنه دلم طاقت شن نذاشتم

  نداشت

 خودم جرعت دادم و بلند تراز خودش گفتم به

 

  ؟ییتو چ ؟هانیتو چ_
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 يفشار اورد و پرتم کرد رو نمیبه قفسه س محکم

  .کاناپه

کاناپه برخورد کرد و فغانم رو به  یبا قسمت چوب کمرم

  ...هوا برد

 تن صدامو باالتر بردم و گفتم یعصب

 

 گناههیب یعنی گناههیاون زن ب گمیم یوقت_

 

حرف  شتریب دادیگلوم بود اجازه نم يکه تو یبغض

  .بزنم
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  .بودن دنیاشره منتظر بار هیبا  اشکام

  بهش چرا باورم نداشت؟ لعنت

  کرد؟ یکس منو باور نم چیه چرا

 

 کردیمتفکر به من و گرشا نگاه م انیدا

 رفتیها راه م ونهیمثل د گرشا

 حالش دست خودش نبود انگاهر

 

 میاز زندگ ایسمت من ن گهید یسمت اون رفت سایگ_

 رونیگمشو ب
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 دیعربده کش بایقسمت حرفشو تقر نیا

 

 

********************* 

 

 (ندهیا)

 

 يتو گردباد گردمیمشخص مشخص م يریمس دنبال

  کشهیگم شدم که منو داره سمت خودش م

  .درون مرداب) بود برام يبایلوتوس(گل ز مثل
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 بایو معصوم و ز دیمرداب داشت اما سف يتو شهیر

  .بود

 

 خودم نخواستم اما

 که نخوام نه قدرت درکش و نداشتم نه

 

 آروم و بدون دغدغه داشت یذهن دیدرکش با يبرا

 حس خواستن تیشدن حس امن رفتهیپذ حس

 موندن حس
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نخام نه  نکهینه ا نمیاون حس و درخودم نمب اما

 خوادیخودش نم

  دوطرفه باشه دیبا کشش

 .عشق نیب کشش

عشق مادر به فرزندش.  نیخانواده.کشش ب نیب کشش

  عاشق به معشوقش

 

 یاروم بشم ول دینگاه کنم شا یعکس خاک يقاب ها به

  شمیبدتر دلتنگ م
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 يقاب عکس ها يرد خاك ها يانگشتامونو رو یوقت

که پشت  یکس يبرا کشهیدلمون پر م میزاریم یمیقد

 هاست شهیش نیا

 

 شهینم یکس دیعا يزیچ یجز دلتنگ اما

  .درد یعنی نیا و

  !خود درد خود
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  .شدم رهیدستم با اشک خ يقاب عکس تو به



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

از ته دل  د،یخند یعکس م يمامان بود. تو ریتصو

  .ادیز یلیخ یلیشاد! دلم براش تنگ شد، خ

 

قاب عکس خاك گرفته اش. به دختر  يرو دیچک اشکم

  .شد یم میکنار مامان حسود

 یبود و لبخند م دهیبنفش پوش يکه لباسا يدختر به

  .زد

  .ستگانیشا سایبود، گ سایکه من بودم! گ يدختر
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قدر خاك گرفته،  نیهقم بلند شد. عکسش ا هق

  .هیتیتو چه وضع گهیخودش د سنیب

 :هق هقم گفتم نیب

 

و من  يکه برام مادر بود دیمامان! ببخش دیببخش-

  .ازت متنفر بودمکه  دیبرات اوالد نبودم. ببخش

 یکامان، من و گرشا واقعا عوض میبود یعوض یلیخ ما

  .میبود
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که  يبار نیزد، مثل اخر یهنوز بهم لبخند م مامان

 يبار نیکه دستشو گرفتم، آخر يبار نیآخر دمش،ید

  .کردم یکه ازش عذرخواه

 

  .همه سال مادر نداشتن نیسخت بود برام ا یلیخ

اومدم به داشتن مامان عادت کنم، تا اومدم بهش  تا

  !ثابت کنم عاشقشم خدا ازم گرفتش

 :بغض لب زدم با
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 یاسم بودم! زود رفت نیمامان!... چقدر تو حسرت ا-

  !یمامانم، قبول کن که زود رفت

 ریچقدر د ،يریم يکه دار دمیفهم ریچقدر د من

 ینداشته باشمت. چقدر همه چ گهیممکنه د دمیفهم

و  یبهم گفت نویبار ا هی ادتهیمامان، نه؟  شهیم ریزود د

  ؟یغر زدم به جونت که چقدر خودتو باخت یکل

 

  .عکسا هیعکسو گذاشتم کنار بق قاب

من و مامان همشون پر از لبخند بود، پر از  يعکسا

  .حس خوب
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ازت ندارم، دوست دارم با  یعکس چیگفت ه یم ادمهی

  .واریعکس داشته باشم بزنم به در و د یدخترم کل

 

 :هق هق گفتم با

 

 يهمه عکسامونو گذاشتم جا ینیبب ينموند یحت-

. کل یطعم داشتن دختر رو بچش يخونه. نموند يجا

قدر آشغال  نیمامان، ببخش که ا يعمرت تنها بود

 !بودم
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دستم افتاد. عه! باز که  ریبگ دارویخر نیا ایب سا؟یگ-

  !ینک یم هیگر يدار

 

 يقرار به سمتش پا تند کردم و فرو رفتم تو یب

  .هام هیبه ر دمیآغوشش! عطر تلخ و مردونش رو کش

  !نفر مونده بود برام هی نیجهنم فقط هم نیا تو

 

 :و گفت دیسرمو بوس يرو
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. زمیعز یکن یم تیخودتو اذ ي! دارششششششیه-

 یعادت کن دی. باسایسال از اون اتفاقا گذشته گ کی

  .دلم زیعز

 

 :هق هق گفتم با

 

 ینبودم. عذاب وجدان داره منو م یبراش دختر خوب-

 کشه
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 :موهام و گفت يفرو کرد تو دستشو
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براش  یدلم! تو دختر خوب زی! عزششششششیه-

سال  کی ،يکرد يسال تمام ازش نگهدار کی. يبود

  !یتمام زنده نگهش داشت

تو فردگاه  یمرد وقت ی! داشت مسایبود گ یرفتن مامان

  .میجلوشو گرفت

 !يداد یبه زندگ دی. تو بهش امیزنده نگهش داشت تو

 

  .داد تا آروم شدم میباهام حرف زد و دلدار انقدر
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 ینم دهیسال بعد از مرگ مامان ش کی یحت هنوز

که بدون  ییاون سالها يغصه خورنم برا يتونستم جلو

 .رمیاون  گذروندم بگ

 

  .کردم و سرمو گرفتم باال ینیف نیف

 یآدم بشه تنها کس نیا يروز هیکرد  یفکرشو م یک

  که دارم؟

که  یکرد استاد دانشگاهم، کس یفکرشو م یک

تر  کیخوردم بشه نزد یاسطوره ام بود و بهش قبطه م

  بهم؟ یاز هر کس
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 :بغض گفتم با

 

 دیجهنم با نی. تورو نداشتم تو انیحس ریام یمرس-

 کردم؟ یم کاریچ

 

 :و گفت دیخند

 

 االن؟ یآروم-
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 :فاصله گرفتم و گفتم ازش

 

  ناهار. چه خبر از شرکت؟ ایاوهوم! ب-

 

شرکت و کسب و کارشو رها کرد و همشو  نیحس ریام

 دهیخرج مامان کرد. خودشو به خاطر پدرش به ش

  .دید یم ونیمد

  !یچیاز صفر شروع کرده، از ه حاال

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

. جاش خوبه، میقرارداد بست هیخوبه! امروز بالخره -

  !هیچیهم داره. بهتر از ه یخوب لیپتانس

 

 زویاشکام رو هم پاك کردم و شروع کردم م نیآخر

  .دنیچ

 :زمان گفتم هم

 

  ....منم چندتاش فروش رفته، پولش تو ينقشه ها-

 

  .خوامی. من ازرتو پول نمسایبسه گ-
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 :تو حدقه چرخوندم و گفتم چشمامو

 

 نیسر ا میکه دار هیبار نیو سوم ستیهزار و ب نیا-

قرارمون از همون  ی! بس کن لعنتمیکن یبحث م هیقض

 .بود نیاولم هم

 

 :به نشونه نه تکون داد و گفت سرشو

 

  .رمیگیشرکتم پول نم يمن از خواهرم برا-
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@VIP_ROMAN 

 

 :گذاشتم جلوش و گفتم بشقابو

 

شرکتمون. اون شرکت مال ماست و من به عنوان -

شرکت کمک کنم! چرا  شرفتیپ يتو دیسهام دار با

 .زمیریشماره کارتتو دارم، برات م کنم؟یباهات بحث م
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 268پارت#

 

 

 

 

 

 :گفت یعصب نیحس ریام

 

 شیبکن یخرج شرکت خوامیاون پول حق توعه من نم-

کشور  نیا ينه. تو تو ای رهیپا بگ ستیکه معلوم ن
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 یمشکل هی دیشا ،یپس انداز داشته باش دیبا بیغر

  ...تنها ياومد و تو مجبور شد شیمن پ يبرا

 

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 

هم خوب پا  یلیشرکتمون خ ؟یکن یم شیچرا هند-

که من پس اندار دارم قرار  نی. دوم امی نیا رهیگیم

قرار  یاتفاق چیکل گولمو بدم به تو، ثالثاً ه ستین

  . مگه هنده؟وفتهیتو ب يبرا ستین
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 :و گفت دیکش يکالفه ا پوف

 

  !در سنگ نیآهن خینرود م-

 

 :گفتم تخس

 

وقتشه بلند  يپروژه قبول کرد هینه نرود! حاال که -

 ینیاز خونه نش امیشرکت! فردا منم باهات م امیشم ب

  .خسته شدم
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ه نشونه باشه تکون داد و مشغول غذا خوردن ب سرشو

  .میشد

 

 يطول غذا خوردن فکر کردم با اون تجربه ها تو

که به  ییکه من داشتم، با اون همه بال یسخت و آشغال

  .شمیوقت دوباره سر پا نم چیسرم اومد ه

دوباره ام  يآدم شدن من معجزه بود. خنده ها دوباره

  !ایلویو س نیحس ریمعجزه بود. معجزه ام

 

 :افتادم و گفتم يزیچ هی ادی هوی
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  !شمیپ ادیب ایلویقراره س یاوه راست-

 

 :تفاوت نگاه کرد و گفت یب

 

  !؟ادیساعت چند قراره ب-

 

زدم و  يزنگ بلند شد. لبخند يموقع صدا همون

 :گفتم
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  !االن نیهم-

 

تر کرد.  قیلبخندمو عم نیحس ریباال رفته ام يابروها

  .از جا بلند شدم و رفتم به استقبالش

دختر ساده و دوست  هیباز کردم، اون طرف در  درد

بود و بهم  ستادهیبخشش ا يبا لبخند انرژ یداشتن

  .زد یلبخند م

 

 !زمیتو عز ایسالم! ب-
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 يکردم تو شییبغلش کردم و راهنما یمیصم یلیخ

  .خونه

 

ترم اخر  يدانشجو هیمشاورم بود،  ییجورا هی 

کرده بودم  داشیپ یاتفاق یلیبود که خ یروانشناس

  .بد بود یاز لحاظ روح یلیکه حالم خ یوقت

 !جا نیکه اومده بودم ا یلیاوا قاًیدق

 

 [17.12.20 11:01] 
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و  یعسل يبود با صورت گرد و چشما یدختر نمک هی

  .ییطال يموها

کرده  شیدوست داشتن یلیخ شینیب يرو يمکا کک

  .دختر نیبود ا يبمب انرژ هیبود، 

 

 :تو گفت اومد
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نه؟ اوه منم گرسنمه،  ای ي! چطورنیحس ریسالم ام-

  !ایبدون من؟ لعنت د؟یخور یم یرانیا يغذا

 

تعارف رفت سراغ  یدم که ب رشیلبخند بهش خ با

خودش برداشت. رفت سر وقت  يظرفا و بشقاب برا

  .دیخودش برنج کش يبرا لکسیر یلیقابلمه ها و خ

 

 :دیپرس ایلویس زیپشت م نشستم
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و چاق  دیکن یوارد بدنتون م يهمه کالر نیا يچطور-

 میشما چقد جا داره، بهتون حسود يمعده ها د؟یشینم

  !شهیم

 

که درست کرده بودم رو  يا يزمان قورمه سبز هم

 :زدم و گفتم يشخندیشروع کرد به خورد. ن

 

! اگه مثل من یشیچاق نم يخور یم یخوبه هرچ-

  .اضافه وزن دارم لویپنج ک ؟یچ يبود
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 :و گفت کلمیه يچرخوند رو نگاهشو

 

 لیکه اون اوا یهست یتو هنوزم همونقدر سکس-

  .يبود

 

 يتک سرفه ا نیحس ریبابا! ام يمعذب شدم ا کمی

 :کرد و گفت

 

 رمیخوشمزه بود. من م یلی! خسایدستت درد نکنه گ-

  .دیاتاقم، راحت باش
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 :رفت با اعتراض گفتم یوقت

 

مارو  انیتو که جر ؟یسکس یگیبه من م ریام يجلو-

  !یدون یم

 

 :تو حدقه تاب داد و گفت چشماشو

 

اونا  یسکس یبرادر و پدرم به من بگ يتو اگه جلو-

برن! داداش من اون قدر رله و  زیاز سر م شنیبلند نم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 گهیو م شهیخودش باهات همراه م یراحته که حت

  !یگیرو بهم م نایکه ا ياحتماال تو دست من آتو دار

 

 :و گفتم دمیامو جو لقمه

 

دوست  یمدت هی ریبرادرت نشده! ام هویبرادر تو که -

  .یدون یمن بود خودت که م يپسر سور

 

 :از جا بلند شد و گفت ایلویس
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صحبت  یو برادر فعل يدوست پسر سور نیبا ا رمیم-

 !یزن ی! دست به غذام نمیکنم. ه

 

کرد و  یصحبت م نیحس ریوقتا هم با ام یبعض ایلویس

 یگفت بهم چ یکرد، البته به من نم یبهش کمک م

  .داد یبهش خط م ییجورا هیاما  گنیم

 :ترس گفتم با

 

با  کمی ایرانیما ا لیس ؟یبهش بگ يبر يخوایم یچ-

  !میشما فرق دار
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 :موشکافانه بهم نگاه کرد و گفت ایلویس

 

 ییزایچ هیبودنتون نداره.  یرانیبه ا یمورد ربط هی نیا-

  !ییجورا هیبه تو نداره  یوسط هست که ربط نیا

 

 :درشت کردم و گفتم چشم

 

هست که به  یچشمم روشن! بسن تو و برادر من چ-

  !نداره یمن ربط
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 : زد و گفت يا ينخود قهقهه

 

 !نداره فوضول کوچولو یبهت ربط نمیا-
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@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 
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مواقع هدفون گذاشتم و دستمو  نجوریا شهیمثل هم 

  .موهام يفرو کردم تو

که  يزیو سردرگم بودم و حالم از خودم، از چ کالفه

  .خورد یبودم بهم م

 

که من از خودم بدم  يقدر نیتونست ا ینم یکس چیه

 .ادیاز خودش بدش ب ادیم
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تونستم بکنم، نه راه پس داشتم نه  یهم نم يکار چیه

  !شیراه پ

 یزدم و ه یمنجالب دست و پا م نیا يتو دیبا فقط

  .رفتم یتوش فرو م شتریب

 

 .آهنگو بردم تا آخر و نشستم لبه تخت يصدا

 يزیچ چیمردم به ه یدستام و سع نیسرمو گرفتم ب 

  .فکر نکنم

  .متن آهنگ دقت کنم يمردم رو یسع
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  !تونستم ی... نمی! لعنتشدیشد نم یشد نم ینم

آشغال  هیداشتم، من  یبودم، من مشک ضیمر من

تونستم بهش فکر نکنم، فکر نکردن بهش  یبودم! نم

  .کار من نبود

  .بودم ضیبود که مر نیخاطر هم به

 

  .نگاه ینیجور سنگ هیکرد،  یم تمیاذ يزیچ هی

نگاه از  ینیمنشاء سنگ دمیکه گرفتم باال فهم سرمو

  .کجاست
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 نیزم يجلوم رو سایگ یمیدوست صم ایلویس

 یهیچهارزانو نشسته بود و با لبخند عاقل اندر سف

 .کرد ینگاهم م

 

 هی يکنم اومد جلو و تو یدارم نگاهش م دید یوقت

 :گوشام برداشت و گفت يحرکت هدفونو از رو

 

  !يایچقد داغون به نظر م-

 

 :دمیبستم و نال چشمامو
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  !ایلویدست از سرم بردار س-

  .خورن یاونا به درد من نم سایگ يببر برا حتاتوینص

 

گوشش و  يهدفونو گذاشت رو لکسیر یلیخ ایلویس

 :چند لحظه بعد برش داشت و گفت

 

  !زنه یم بیولوم به گوشات آس نیا-
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برد  یکرد م یهاشو جمع م يمسخره باز نیکاش ا اه

  !نمشیکه من نب ییجا

من  يدختر معجزه گر بود اما برا هی دیشا ساینظر گ از

تونست  یزود م یلیبود که خ یدوست معمول هیفقط 

  .مزاحم باشه هی

توجه به مهمون نواز بودن  یو ب دمیکش يکالفه ا پوف

 :مزخرفات گفتم نیو ا

 

  !رونیبرو ب-
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 :به نشونه نه تکون داد و گفت سرشو

 

 وونهیکه سرش اورده د ییهنورم با اون همه بال سایگ-

کارن برگرده و اون روز  يروز هیمنتظره  سایکارنه! گ

برگشتن کارن و برادرت  يبرا دی! باستیاصال دور ن

  .یآماده باش

 

بست! اخم  ینبود که ندونم. کاش دهنشو م يزیچ

جمله  هیبا  هویکه  رونیکردم و نفس کالفمو دادم ب

 و ماتم کرد شیک
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 !يرو دوست دار سایو تو هنوز گ -
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قدر بد و کوبنده،  نینفر ا هیشدم، قرار نبود  خشک

  .کنه يادآوریبهم  نویقدر واضح ا نیا

 !سرم يبفهمه و مثل پتک بکوبتش تو ینبود کس قرار

 

 :و گفتم میگرفتم به پشون دستمو

 

  !خفه شو-
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 :زد و گفت یدرخشان لبخند

 

! تو يشد تیخون! تو عاشق خواهر شمینه خفه نم-

  !يهنوزم از قبل و مثل قبل دوستش دار

 یختینفهمه، با هزار نفر ر سایتا گ یخودتو کشت تو

  .تا شک نکنه يآشغاال رو در اورد يروهم و ادا

 

 :داد زدم تونستمیکه م ییصدا نیبا کمتر یعصب

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

که اون خواهرمه، عقلم  شهیآره! آره من باورم نم-

حاال مثال  ؟یها؟ که چ یباورش تاره اما قلبم نه! که چ

  ؟یکن کاریچ يخوایم

  ؟یکن حتمیتص يخوا یم

 يضایمثل مر ادیخوشم م یلیمن خ یکن یم فکر

  به خواهر خودم چشم داشته باشم؟ یجنس

  گذرونم؟یرو دارم م یروزگار خوب یلیخ یکن یم فکر

 سایبه گ يخوایم ا؟یلویس یبکن يخوا یم کاریچ

  ؟یبگ
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که داره رو هم از  یتنها کس شهیهم يکه برا یبگ

هستم که براش  یآدم نیمن اخر یفهم یدست بده؟ م

  مونده؟

  قراره بمونه؟ کجا

  ....خویم کجا

 

 :وسط حرفم و با اخم گفت دیپر
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 ستین یکس یجنس ضیاحمق خان! درضمن مر رینخ-

که بخواد با  هیکه عاشق خواهرش باشه کس

  ..خواهرش

 

 :گفتم يزاریوسط حرفش و با ب دمیپر

 

رو دوست  سایگ يمن اون قدر ؟یخفه ش شهی! میه-

  ..کنم یفکر نم زایچ نیدارم که اصال به ا
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فرو کرده بودم تو موهام  یجلو و دستمو که عصب اومد

 :دستش و گفت يگرفت تو

 

که تو عاشق  نی! بذار باهات روراست باشم. اریام-

 یفهم ی! مستین يا یعیطب ریغ زیاصال چ ییسایگ

  !یستین يآدم بد ایگناهکار  ای ضیتو مر گم؟یم یچ

 

 :گفتم یعصب

 

  !من عاشق خواهرمم-
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 :گفت مصرانه

 

 یکه بهش درس م یکس ،يتو عاشق شاگردت شد-

شده  يدفعه ا هی ،يمدت دوست پسرش بود هی! يداد

  !نویخواهرت. بفهم ا

 

 :گفتم کالفه

 

  کنم؟ کاریچ یگیم-
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  .تخت يزد و نشست کنارم رو يلبخند

زانوهام و سرمو گرفته بودم  يگذاشته بودم رو دستامو

  .نشونیب

 :دوستانه لمس کرد و گفت بازومو

 

  ؟يفکر کرد سایاز گ ریغ یتا حاال به کس-

 

 رییجو رو تغ کمیکنم و  یکردم باهاش شوخ یسع

 :بدم
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  ؟یمخمو بزن یکن یم یسع يدار-

 

 :گفت معترض

 

من دوست پسر دارم! ازش حلقه گرفتم! شما  شعوریب-

 د؟یا ينجوریچرا همتون ا ایرانیا
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  !دمیخند تلخ

  م؟یا يجور نیچرا ا ایرانیما ا واقعا



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  شدم؟ سایعاشق گ سمیسال اول تدر یچ يبرا من

 

  ش؟یچ عاشق

حالت دار قشنگش که از سرش تا خود  يموها دیشا

  .و تاب خورده بود چیدستش پ ریکاغذ ز

  ...دشیجو یکه داشت م یلب دیشا

 يانداخته بود رو هیبلندش که سا يمژه ها دیشا

  ...گونش

 

 ...غرورش شدم فتهیمن ش دمیشا
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  ...اورد یمن کم نم يکه جلو نیا

کنم و باهاش  نیبهش توه هیداد مثل بق ینم اجازه

 یزد تو چشمام و جوابمو م یدعوا کنم! صاف زل م

  !داد

 

 :چشمام و گفت يدستشو تکون داد جلو ایلویس

 

رو  سایگ کنمی... کمکت مریمن حاضرم کمکت کنم ام-

  ...یفراموش کن
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 :تو کاسه چرخوند و گفت چشماشو

 

با استادام حرف  دیالبته از خودم به عنوان طعمه. با-

 ...یزن یم بیبه روحت آس يبزنم، دار

 

حرف نگاهش کردم  یخورد اما ب یآب نم چشمم

 :بست و گفت دییپلکاشو به نشونه تا
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 یمشکل چیه ،یستین ضیمر یبدون نکهیکار ا نیاول-

واقعا به خودت  شهیافکار باعث م نی! باشه؟ ايندار

 ...یکن نیتلق

 

****** 

 ..::(* ســـــــایگ *)::..

 

 

 دمیکش یکاناپه و ناخنامو سوهان م يبودم رو نشسته

  .رونیاومدن ب ایلویو س نیحس ریام هویکه 
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  .کوچولو هیشده بود  میحسود

 یحسادت البته! م نیبه خاطر ا دمیخجالت کش یلیخ

خودش دوست پسر داره و قصد  ایلویدونستم س

  .ازدواج هم داره

 

و  ستیمن ن ملکیجزء ما نیحس ریدونم ام یم یحت

دنبال  رهیبنده و م یم یدل به کس يروز هی

  ....شیزندگ

  .چه کنم اما
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  ...و برادرمو از دست بدم یخواست تنها حام ینم دلم

بعد از اون تجربه تلخ گرشا و... گرشا و... ك..  اونم

  !کارن

 

 :اومد بلندم کرد و گفت ایلویس

 

  ...یتنها باش ينطوریا نمیخوشگله؟ نب يچطور-

 

کتشو برداشت و رفت  نیحس ریام دمیزدم و د لبخند

 :هم باهامون کرد. گفتم یکل یخداحافظ هی. رونیب
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 داره؟ یمشکل ریبه داداشم... ام یگفت یم یچ-
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 : و گفت دیکش يکالفه ا پوف

 

! واقعا ذهنتون دیکار دار یکلشما دوتا خواهر و برادر -

گردن خودتون!  دیندازیم رارویبه همه! همه تقص هیشب

  !روتون کار کنم دیبا

 

 :و گفتم دمیخند تلخ
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واقعاً گردن ما نباشه. من  رایکه تقص یاره در صورت-

سر  ی... من... من حنایلویمقصرم س زایچ یلیخ يتو

  ...ك انیجر

 

  .هیگر ریدوباره ز زدم

افتاد که  ادمیافتاده بودم، باز  یاون سال لعنت ادی باز

 کارایسرم اومد، چ يکوتاه چقدر بال هدمدتی يتو

  .باهام شد و چقدر بدبخت بودم
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کاناپه و  يکرد و اومد نشست کنارم رو ینچ وایلیس

 :گفت

 

! باز فلش بک نزن به سای! دوباره نه گششششششیه-

  ...اون دوران قربونت برم

 

 :هق هق گفتم با

 

 اد،یمن بود! خودم باعث شدم اون بال سرم ب ریتقص-

  ...من يبهش... به کارن... خدا دیمن با



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 نهیس ي... دوباره و صد باره بغضمو روهیگر ریزدم ز باز

  !کردم یخال ایلویس

 

 

 ..::(* سایگ |دو سال قبل  *)::..

 

 

! از ایسمت من ن گهید یسمت اون زن رفت سایگ-

  !رونیگم شو ب میزندگ
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 وانیل هیبا  انیدرهم شد. دا دیکه کش ياز داد اخمام

 :آب اومد سمت گرشا و گفت

 

  ...پشت يفکر کن گرشا... پال یزن یکه م یبه حرف-

 

 :و گفتم انیوسط حرف دا دمینفرت پر با

 

. فکر کن رونیب تیاز زندگ شمی! گم مستینه الزم ن-

لکه ننگ بزرگ  هیبه هر حال من  يخواهر ندار گهید

  !بودم برات
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 :برداشتن و گفتم زیم ياز رو فمویک یبعد عصب و

 

 ویکیجان. بعدا  انیدا تیممنون از مهمان نواز-

 .لمیوسا يبرا فرستمیم

 

 :جلوم و گفت دیپر انیدا

 

تو؟  يبر يخوا یکجا م زمی... صبر کن عزساینرو گ-

  .یشناسیخودت که برادرتو م هیگرشا االن عصب
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گرشا نگاه  يدستا نیو سر ب یبرزخ افهیپوزخند به ق با

 :کرذم و گفتم

 

 .رمیکه دارم م شناسمشیم-
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کردم و با عجله از  انیاز دا یکیکوچ یعذرخواه

  .رونیخونشون زدم ب

  .افتاد یم دیبا شیوقت پ یلیاتفاق خ نیا

نجات داد منتظر  دیرش خیکه منو از ش یاز وقت قایدق

  .قطع رابطه بودم نیا
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  .با گرشا راه اومدم یلیخ

  .کوتاه اومدم و گفتم اشکال نداره مقصر منم یلیخ

 دیکردم به خودم بقبولونم حق داره و نبا یسع یلیخ

  .بگم و دوباره دلشو بشکنم يزیچ

 

رو  يزیمدت باهاش راه اومدم و هر چ هیبسه!  اما

  .هیکاف گهیتحمل کردم... د

  .رو نداشتم برم ییجا حاال

  .هتلو بهش دادم هیاسنپ گرفتم و ادرس  هی

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

! ادم تو شهر و کشور خودش ور دست برادر و هه

  !حرفه یلیبره هتل خ شیشوهر عقد

با دست پس زدنا و با  نیکارن. با ا شیبود برم پ محال

  ..رفتم یعمرا م دناشیکش شیپا پ

 

 یم یچ نیرفتم اون جا مامان نسر ی! اگه میثان در

  گفت؟

 شیو پنبه پ شینداره من و کارن، آت تیگفت خوب ینم

  م؟یهم بمون

  نکرده برم خونه شوهرم؟ یعروس ؟یچ غرورم
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  .محال بود بازم

 

  .میو راه افتاد میاسنپ شد سوار

که با گرشا کردم و  یختی يحال با وجود دعوا نیبا ا اما

  .نبودم مونیبب خونه شدنم اما پش

  .ارزششو داشت مامان

 

که از  مویزندگ يشده بود خالء ها داینفر پ هی بالخره

نبودن مادر به وجود اومده بودن پر کنه. حاال اون ادم 

  !یسادگ نیمرد... به هم یداشت م
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 یکه واقعا شانس يهتل و با شناسنامه ا يتو رفتم

وضعم خوب  یاتاق گرفتم. از لحاظ مال هیهمراهم بود 

که از شرکت جمع کرده بودم هنوز تو  ییبود، پوال

  .حسابم بود

 

تخت به مامان رنگ  يبودم رو دهیکه خواب همونطور

 ریام شیزدم و از احوالش با خبر شدم.. گفت خوبه و پ

  .نهیحس

  !به داداشم سالم برسون گفتم
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 :که نکران گفتمشکستن اومد  يصدا هی

 

  مامان؟ ؟یشد مامان؟ خوب یچ-

 

 :گفت ریبا تاخ مامان

 

 ی. قطع مدیدستش رو بر نیحس رینه من خوبم. ام-

  .هیسطح یدگیبر هیکنم.. نگران نباش 

 : ربع بوذره بعد زنگ زدم و گفتم هیکردم تا  صبر
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خوبه؟ چرا دستشو  نیحس ریام ؟یالو مامان. خوب-

  د؟یبر

 

 :و گفت دیکالفه نفس کش مامان

 

رو بلند گو بود منم داشتم با  یشد، گوش یچ دونمینم-

 ياز دستش افتاد تو وانیل ییهویکردم  یتو صحبت م

! االن باند بستم دورش. تو دیو دستشم بر نکیس

  ؟یخوب
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 :و گفتم دمیکش یآه

 

 ...منم خوبم. با گرشا دعوام شد-
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 :دیکش داد

 

 ساینکنه به خاطر من؟ گ ؟یچ يبا گرشا؟ برا ؟یچ-

  ...توروخدا بس کن

 

رو کنترل کنم و  تمیتا عصبان دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم
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  ه؟یبش کنم مامان؟ چرا بس کنم مگه الک یچ يبرا-

 

 :گفت هیبا گر مامان

 

اتو با برادرت بهم نزن. من  ونهیم یبه خاطر منِ لعنت-

  .رمیمیدارم م

 

 :بود پس گفتم یعصب

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

من تازه  ؟یفهم یم يریبم ستیساکت شو! قرار ن-

از دستش بدم.. مامان  ستیکردم قرار ن دایمامانمو پ

 يپشت کنم... برا ایارزش داره که به دن يمن اون قدر

 یلیگذشت از خ زشیکه به خاطر من ار همه چ يمادر

  .گذرمیم زایچ

 

 :دمی. نالدیکش یمامان رو اعصابم خط م هیگر يصدا
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زنم باشه؟  یبهت سر م امینکن مامانم. فردا م هیگر-

زنم و  یحرف م امیاالن واقعا خسته ام کشش ندارم. م

  .میریگیم یمیتصم هی نیحس ریبا ام

 

  ؟ییاالن کجا-

 

خواستم دروغ بگم پس  یاما نم دهیم ریدونستم گ یم

 :گفتم

 

  !امممممم... هتل-
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 :دیمکث کرد و بعد داد کش کمی

 

  !هتــــــــــــــل-

 

 :بلند شد نیحس ریام يصدا بعد

 

کجاست  رتشیغ یکجاست؟هتله؟ پس اون شوهر ب-

  رفته شبو هتل بمونه؟ سایکه گ
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 :و گفتم میشونیگرفتم به پ دستمو

 

. با گرشا دعوا کردم، خونه کارن هم محاله دیبس کن-

  ...يا گهید يجا چیبرم. ه

 

 :دیگرفت و داد کش ویگوش نیحس ریام

 

 يایبرادرتم؟نم یگیوسط. مگه نم نیا میپس من چ-

 یبمون يخوایم ؟یمادرت بمون شیخونه برادرت پ

  ؟یکن یبهم اهانت م يچقدر دار یدونیهتل؟ م
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 :دمیاخم نال با

 

  ...ستی. تو خونه تو... درست ننیحس ریبس کن ام-

 

فهموندم تونه برادر چند روزه  یبهش م دیبا يچجور

 يبرادر ست؟یشب موندن من ن يبرا یام محل مناسب

من  يدوست پسر صور شیچند وقت پ نیکه تا هم

  .بود
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 :گفت نیحس ریام

 

  .... اسم هتلو بگویکنیم نیبه شعورم توه يدار-

 

  ...ریام-

 

  ....بگو ویاسم! فقط اون اسم لعنت-

 

و اسم هتل و آدرسشو بهش  دمیکش يکالفه ا پوف

  .رسونه یم گهید قهیگفتم که گفت خودشو تا ده دق
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  !بابا يا

جمع کردم و  لمویوسا دم،یشدم و لباسامو پوش بلند

  .یالب يخسته و کوفته رفتم تو

کردم اما  یرو از پشت سرم حس م ینگاه هی ینیسنگ

آقا که پشتش به من  هیخانم و  هیبرگشتم جز  یوقت

 یکه داشت از در م یکیخورد و  یبود و قهوه م

  .کس نبود چیه رونیرفتدب
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خواست دست از سرم  یم ینگاه ک یلعنت ینیسنگ نیا

  برداره؟

 ایپارانو دیحسو داشتم. شا نیبود که ا یوقت چند

  !گرفتم

  .باشم تیاهم یکردم بهش ب یاخم سع با

 

 يکه صدا نینشستم و مجله خوندم تا ا یالب يتو کمی

  .منو به خودم اورد ییقدما

  .جلوم بود نیحس ریکه بلند کردم ام سر

 :زدم و گفتم يلبخند
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  .يزحمت افتاد يتو دیسالم. ببخش-

 

. مامان از میبه سمتم گرفت و بلند شو بر دستشو

  .هیعصبان یدستت حساب

 

 يطور نیخواستم ا یبود. نم یاز دستم عصب خودشم

  .و اخمو نیسر سنگ يجور نیباشه باهام، ا

 :گرفتم و گفتم بازوشو
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! يبرادرم شد ییهوی... درکم کن! تو گهید دیببخش-

  ...تونم به خودم بقبولونم ینم

 

 :اما اروم گفت تیعصبان با

 

حالم از  شهیفکر باعث م نیمن همخونتم. ا سایگ-

  .خودم بهم بخوره و فکر کنم به خواهرم چشم دارم

 

لوس  کمیو خودمو چسبوندم به بازوش و  دمیگز لبمو

 :گفتم
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 .!اخمو نباش نقدیداداش! ا گهید دیببخش-
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 :زد اما زود لبخندشو خورد و گفت یکیکوچ لبخند

 

  .ينکرد یعصب نیاز ا شتریتا ب میبر ایخب. ب لیخ-

 

 : آروم غر غر کرد بعدم

 

  .بلند شده اومده هتل! واقعا که-

 

*********** 
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 :داد امیپ کارن

 

 ؟ییکجا-

 

االن فقط  يخبر یخشک! بعد از اون همه مدت ب چفدر

  ؟ییپرسه کجا یم

دادن بهش زنگ  امیپ يبه جا رم،یبگ دهینا د نتونستم

 :زدم و گفتم

 

 الو کارن؟-
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 :حوصله اش بلند شد یب يصدا

 

  ؟ییکجا-

 

 :گفتم یعصب

 

چند مدت چه مرگته کارن؟ االن چرا با  نیچته؟ تو ا-

  کجام؟ یپرس یلحن از من م نیا
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 :و گفت دیکش يکالفه ا پوف

 

اومده،  شیمشکل پ کمیشرکت  يچند وقته تو نیا-

  .هیواقعا اعصابم داغونه مامان هم از دستم عصب

 

 :کرد و گفتم رییلحنم تغ ی! به آنرمی. بمیآخ

 

به خودت استراحت بده هان؟ اصال  کمی! خب زمیعز-

خودمون دوتا فقط...  ،ییجا هی میآخر هفته رو بر ایب

  هوم؟
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 :تفاوت گفت یب

 

فرصت بودم که بهت  هیخوبه. اتفاقا دنبال  یلیآره خ-

  ؟ییکجا یبدم. نگفت شنهادیپ

 

که  نیحس ریام یکرم يو به اتاق قهوه ا دمیجو لبمو

  .توش بودم نگاه کردم

  نم؟یحس ریگفتم خونه ام یم بهش
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خود  ی. حتمیدوسنت ما خواهر برادر یهنوز نم اون

  .کرد یدونست، باور نم یگرشا هم نم

 :گفتم نیمجبور بودم دروغ بگم به خاطر هم یلعنت

 

  .باشم یخواست یخونه ام! کجا م-

 

 :و گفت دیکش يکالفه ا نفس

 

  .سالم برسون پساها.... به گرشا -
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 شتریخواستم ب ینم گهید یبا درد بستم، لعنت چشمامو

 :دروغ بگم پس گفتم نیاز ا

 

آخر هفته  يزیبرنامه ر ي. برانمتیفردا بب خوامیم-

  شرکتت خب؟ امیامون. م

 

 :گفت کالفه

 

 .دمیفردا.خودم بهت اطالع م اینه ن-
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@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 آغوش تو دیدر تبع

 

 277پارت#

 

 

 

 

 

 ریخودم و ام نینسبت ب نیا انیخواستم جر یم

خواستم براش از احساساتم  یرو براش بگم. م نیحس
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کس نگفته  چیچند وقته که به ه نیا ییهویو اتفاقات 

 :مصمم گفتم دمشید یم دیبا یبودم حرف بزنم. لعنت

 

  ...کن چون واقعا یشرکتت، وقتتو خال امیفردا م-

 

 ؟یفهم ی. نمــــسایگ ـــــــاین گفـــــتـــم-

  حرفم نا مفهومه؟ نیا يکجا

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 یچیداد بلندش الل شدم و بغض کردم، ه يصدا از

نتونستم بگم، فقط سکوت کردم و چشمامو بستم تا 

  .باز نشه تیو دهنم به گله و شکا زهیاشکم نر

 

 خایش ریبودم، منو از ز يداشت نه؟ من فرار حق

عقده  نیا دیبا ییجا هی. بالخره رونیبودن ب دهیکش

  .شد یم یخال

دستمو محکم  یتو گوش دیچیبوق اشغال که پ يصدا

  .رونیهق هقم نره ب يدهنم که صدا يفشردم رو
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  من نرمال بشه؟ یزندگ تیقرار بود وضع یک

 ایاصال منو دوست داشت؟ اصال براش مهم بودم  کارن

  کردن بود؟ يهمش نقش باز

 

بود وابسته شده بود و  دهیمنو د یچون از بچگ دیشا

بود من  دهیتازه فهم دیبهم عالقه منده. شا کردیفکر م

ادامه  يکه برا ستمین یهوس بودم براش و کس هیفقط 

  .بخواد شیزندگ
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ام مامان و  هیگر يبالش تا با صدا يفرو کردم تو سرمو

توس سالن  نیحس رینکنم. ام داریرو ب نیحس ریام

  .بود و مامان تو اتاق خودش دهیخواب

 

 ياخه تو دختر فرار سا،یگ یحاال حاال ها بکش دیبا

  .يبود اقتیل یب ،يبود خایش یسوگل ،يبود

 

 نهیمهم ا يزد شیچقدر خودتو به آب و آت ستین مهم

که برادرت که از گل نازك تر بهت نگفته بود به خاطر 
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از  گهیکشه و م یاختالف ساده سرت داد م هی

  .رونیب يبر شیزندگ

 

جونتم براش  یکه حت یکه عشقت، کس نهیا مهم

کنه و علنا  یآشغال باهات رفتار م کهیت هیمثل  يدیم

  .یمزاحمش گهیبهت م

 

*** 

 

  ؟يکرد هیچرا چشمات قرمزه مامانم؟ گر-
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 دهیفهم نویا شیوقت پ یلیخ نیحس ریام نیزبیت نگاه

بود  دهی. حاال که مامان ازم پرسدیپرس یبود اما نم

  .من بودن حیمنتظر توض

کرده بودم، تا خود صبح به خاطر مثال برادرم  هیگر اره

  داشت؟ یتیکرده بودم اما چه اهم هیو همسرم گر

 

 :و گفتم دمیخند
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موقع بخوابه چشم  نیکه تا ا ی! آدمازدههیبابا ساعت -

  .مونه براش یسالم نم

 

 یجفتشون م ارم،یدارم بهانه م دنیجفتشون فهم هر

  .دمیلحظه هم نخواب هی شبیدونستن از د

دفعه مامان  هیاوردن بودم که  شتریو دار بهانه ب ریگ تو

 ...گفت يدستشو گرفت به قلبش و آخ خفه ا
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. 
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 278پارت#

 

 

 

 

 

  ...سمت مامان میدیدو عیسر

 :پرت کرد طرف من و گفت چویسوئ نیحس ریام
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  .روشن کن نویماش-

 

سمت مانتوم، هول و  دمیهوا گرفتم و دو يرو چویسوئ

سرم و  يو شالمو انداختم رو دمشیبدون دقت پوش

  .رونیاز خونه ب دمیدو

 

 رونیآوردمش ب نگیبود، از پارک نگیپارک يتو نیماش

  .و پارکش کردم دم در
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 ریعقبو باز کردم تا ام یشدم در صندل ادهیپ فورا

بتونه مامانو بذاره توش و خودم نشستم  نیحس

  .جلو یصندل

 

 یکنم، م یتونستم رانندگ یاسترس اصال نم يتو

  .واریبزنم به در و د دمیترس

 

  .نشست پشت فرمون و گاز داد عیسر نیحس ریام

داشت  زشیر ينا منظم مامان و آخ ها ينفسا يصدا

  .دیکشیم  داشت درد کرد،یم وونمید
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چشمه اشکم خشک شده بود،  یکردم، حت ینم هیگر

 يچطور نیحس ریام دمیموقتا مرده بودم و اصال نفهم

 .مارستانیرسوندمون به ب

به خودم اومدم که مامانو منتقل کرده بودن  یوقت

  .ژهیو يمراقبت ها

 

در به در  نیحس ریگونم، ام يرو دیچک یم اشکام

صحبت  شیمرتب با گوش یدنبال دکتر بود و از طرف

  .کرد یم
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دونستم دور و برم چه خبره، فقط عقلم هشدار  ینم

از دست  يمامانتو دار ،يدیاز دستش م يدار دادیم

  !يدیم

 ریبکنم، ام یچه غلط دیدونستم با یبودم و نم دهیترس

  .تا ازش بپرسم چه خبره میدد یرو نم نیحس

 

بود برام  قهیاز گذشت چند ساعت که مثل چند دق بعد

سست و خسته اومد نشست کنارم و  نیحس ریام

  .دستاش نیسرشو گرفت ب
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  لرزونم گفتم يصدا با

 

  مامان چشه؟-

 

 : گفت تلخ

 

 

 یدونم دکتر چ ی. نمسایقلب جواب نداده گ وندیپ-

 گهیم دونمیچم ست،یقلب با بدن سازگار ن گهیم گه،یم
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. دکتر سایفهممش گ یبدن به قلب عادت نکرده. نم

 ...گهیم

 

 :گفتم هیادامه نداد، با گر حرفشو

 

 ه؟یمگ یچ-

 

 :درد نگاهم کرد و گفت با
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جا امکانات و علمش رو ندارن که درمانش  نیا گهیم-

 گهیماه د کیتا  تیاگه درمان نشه نها گهیکنن. م

  ...سایگ ستی. حال مامان خوب نارهیدووم ب

 

رو  یکرد؟ خودم سر نخ اصل یم ینیمقدمه چ داشت

 :گرفتم و گفتم

 

که بشه درمانش  ییجا هیخارج؟  مشیبر یچرا نم-

  ...حساب دارم که هی ن،یحس ریکرد؟ من پول دارم ام
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 :گفت یعصب

 

که دکتر گفت  نهی. بحث سر استیبحث سر درمانش ن-

 میو درمانش کن شرفتهیپ يجا هی مشیاگر ببر یحت

 . خود دکتر همارهیسال دووم نم کیاز  شتریبازم ب

اما بدن  وندیپ يبرا ستین یمشکل کیمتعجب بود، ه

  ...زنه یمامان انگار قلب رو پس م

 

 :گفتم هیگر با
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 داشیکه بشه درمانش کرد. من تازه پ ییبره جا دیبا-

خوام  یخوام از دستش بدم، نم ی. نمنیحس ریکردم ام

  .کَس بشم یدوباره ب

 

 :تکون داد و مصمم گفت يسر نیحس ریام

 

... تو...  يزیچ هی! نگرانش نباش. فقط دمینم من اجازه-

سفر مامان و  يشروع کنم کارا دیمن با ؟يایتو با ما م

 يباهامون؟ دنبال کارا يایکنم، تو هم م فیخودمو رد

 تو هم باشم؟
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  ...؟من

  موندم؟ یم ایرفتم  یبا مامان م دیبا

دونستم  یکرد، م ینگاهم م يدواریبا ام نیحس ریام

داره تا نه  ازیدرمانش به من، به دخترش ن يمامان برا

  .مه مونسش باشه نیذایبرا ،يفقط نگهدار

مامان مهمه،  دلم  يدونستم چقدر وجود من برا یم

 دایبشه من تازه مامانو پ شیزیخواست مامان چ ینم

  ...کرده بودم اما

 

  ؟یخودم چ یزندگ پس
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  ؟یچ عشقم

 یزندگ فیو اون جا بمونم... تکل رانیبرم خارج از ا اگه

  شه؟یم یخودم چ

 

  داشتم از مامان جدا بمونم؟ شوییتوانا

  ؟یکارن چ از

  تونستم جدا بمونم؟ یبودم م وونشیکه د یکس از

 :شونمو فشرد و گفت نیحس ریام
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زود  يتا فردا صبح وقت دار ست،ین يخودیب میتصم-

  .. تموم عواملو بشنج و بعد بهم خبر بدهرینگ میتصم

جا برات  نیکه ا ییزایاز چ یکنم نتون یدرك م من

جاست،  نیتو ا یفهمم زندگ یمن م ،یمهمه دل بکن

  .فهمه یم نویمطمئنم مامانم ا

 

 :زد و گفت يدیاشک نگاهش کردم که لبخند نا ام با
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 21تو قرن ما  سا،یکنه گ رییتغ يزیچ ستیقرار ن-

باهم از راه دور هم در  دیتون یتو و مامان م م،یهست

  .دیارتباط باش

 يسر هی يایبکن و بهم اطالع بده، اگه م فکراتو

 یاشکال چیهم ه يایاگر نم ،يمدارك الزمه که بهم بد

  .نداره

 

  .نگفت و رفت يزیچ نیاز ا شتریب

 مارستانیب ختیسفت و  کتین يتنها گذاشت رو منو

  .چند چندم با خودم نمیتا فکر کنم و بب
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بود و ممکن بود  ضیکرده بودم، مر دایرو تازه پ مامان

  ....از دستش بدم اما

 

 ...؟یکارن چ پس

بار  نیاول ی... وقتمیاومد خواستگار ییهویکه  یشب 

 یتونستم ازش بگذرم؟ من ی.... کمیدیرو بوس گهیهم د

  !بودم وونشید
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 رهیدر اورده بودم و خ منیچقدر گذشت، گوش دونمینم

و  ییطال يشده بودم به عکس جذاب کارن با اون موها

دونست چقدر دوستش  ی. فقط خدا مشیآب يچشما

  .دارم

  .بود نیرو گرفته بودم، اره! درستش هم ممیتصم من

 

 :نیحس ریدر اوردم و زنگ زدم به ام مویگوش

 

  ؟یمارستانیهنوز ب اد،یم جیپ ي... صداسایالو؟ جانم گ-
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 :وسط حرفش و گفتم دمیپر يدفعه ا هی

 

 !امیمن نم-
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  .مکث کرد کمی

تونستم از  یشده اما واقعا نم دیچقدر نا ام دمید یم

  .عشقم بگذرم

 :دیپرس

 

  ؟یمطمئن-
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نه مطمئن نبودم اما چهره خندون کارن  دم،یگز لبمو

و  دمیکش یقیکرد. نفس عم یپشت پلکام مطمئنم م

 :گفتم

 

  ..اما دیاره مطمئنم. ببخش-

 

 :وسط حرفم و گفت دیپر
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نبود هم من و هم  یکیکوچ یمی. تصمسایگ الیخ یب-

...بالخره یگرفت یدرست می. تصممیکن یمامان درك م

 تویکه زندگ هییجا یانتظار ب يخودتو دار یتو هم زندگ

  .يایو با ما ب یول کن

 

 :و گفتم دیچک اشکم

 

 ي. بايریکنم، تصو یمن هر روز با مامان صحبت م-

 ریام يدرمانش بذار هیبه ثان هیثان انیمنو در جر
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بلند  یمنوسر بدوون ای يجدابمو بد ری. اگر دنیحس

  .امیکه هست م يهر جور شمیم

 

 :و گفت دیحال خند یب نیحس امسر

 

  ....دارم و کمکاریبرم،  دیمن با نی. ببزمیباشه عز-

 

بذار.... من  انیباشه باشه برو.... خداحافظ! منو در جر-

  .نمیاالن ماماننو بب رمیم
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که قطع کردم رفتم مس خواستم برم سراغ  تلفنو

  .زنگ خورد میمامان که گوش

که  يبگه هر جور خوادیو م نهیحس ریکردم ام فکر

  .برم باهاشون دیهست با

 رمیزنم و م یم ویهمه چ دیبگه ق نویبودم اگه ا مطمئن

  .اما کارن بود

 :زد. جواب دادم یخندون و جذابش چشمک م عکس

 

  .جانم کارن-
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  ...نمتیبب دیبا سا؟یگ ییکجا-

 

 : متعجب شدم و گفتم شیدفعه ا هی میتصم از

 

  االن؟-

 

 :گفت یعصب

 

برنامشو  میخواست یاالن. اون سفر بود که م نیاره هم-

  .ختنشیبرنامه ر يبرا يایب یتونیاالن م م؟یزیبر
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 :گفتم يدلخور با

 

  .يدیگفتم اما تو سرم داد کش نویبهت هم شبمید-

 

 :حوصله گفت یب

 

  نه؟ ای يای. حاال مدیببخش_
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. مثل واریدادم به د هیبستم و سرمو تک چشمامو

 :کوتاه اومدم و گفتم شهیهم

 

  .شرکتت امیم یاوم-

 

  ...خونم اینه ب-

 

 :نگاهش کردم که گفت متعجب
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 یم جیبهم؟ برات ادرسشو مس ي؟اعتماد ندار هیچ-

 !برم. خداحافظ دیمن با نیکنم. بب
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  .ترسوند یبود، داشت منو م بیعج رفتارش

کرده بود؟  میکارن مهربون و عاشق رو کجا قا اون

نگاه کردم که باز روشن  یمتعجب به قطع شدن گوش

  .شد

  ...بود امکیبار پ نیا

  .گفت خونشه یکه م ییجا ادرس
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بود و  ژهیو يمراقبت ها يطرف اتاق مامان، تو رفتم

  .شد مالقاتش کرد ینم

و دستگاه  میعالمه س هیتخت و  يبود رو دهیخواب آروم

  .بهش وصل بود

 

 يباهاش درد و دل کردم و دست آخر رفتم تو کمی

  .مارستانیب ییدستشو

 تیچون مثل م دمیکردم و به خودم رس شیآرا کمی

  .شده بودم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .گفتمیبهش م گهید امروز

  .منه یبرادر خون نیحس ریام دیفهم یم دیبا کارن

  .ضهیبرگشته و مر دهیمامتن ش دیفهم یم دیبا

 

و  رونیزدم ب مارستانیاز ب دمیکه به خودم رس کمی

  .که برام فرستاده بود یرفتم سمت اون آدرس

  .یمحله آپارتمان هی يحومع شهر بود، تو يتو ادرس

 

دونستم کارن  یطبقه بود که نم نیبرج بلند و چند هی

 .تو کدومشونه
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 : زنگ زدم و گفتم بهش

 

 الو کارن ؟-

 

 ؟يدیرس-

 

 :حرفاش گفتم ياز سرد کالفه
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حرف زدن تو! چه مرگته؟  نیبا ا ادینه! خبر مرگم ب-

گه  گهیپره، تو د تمیهان؟ بگو چه مرگته. کارن من ظرف

  ...نزن تو اعصابم. بخدا

 

 :وسط حرفم و گفت دیپر کارن

 

  .و دو یطبقه نهم، واحد س ای. بدمتیاز پنجره د-
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اون که منتظر من بمونه تلفنو قطع کرد.  یبعد ب و

که اومدم  یخواستم از همون راه یبودم م دهیترس

  .اوردیبرگردم اما دلم طاقت ن

 

اگه کارن  یخواستم حت یداشتم، م يروز بد یلیخ

تو آغوشش  هیشده چند ثان یباهام مخالفت کرد، حت

بود که  یبغل کس یآروم بشم. آرامش منِ لعنت

 .بودم وونشید

 

  .ساختمون یالب يو رفتم تو ایزدم به در دلو



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

و  میمال کیرو زدم. موز 9اسانسور شدم و دکمه  سوار

درصد هم از  کی یکرد حت یکه پخش م یآروم

  .کم نکرد میاسترس و دلتنگ

 

  .و دو یواحدش، س يجلو دمیرس

در بود، نه جا  يجفت کفش خودش فقط جلو کی

  .يا گهید زیچ چیاون جا بود و نه ه يا یکفش

 

 يدر باز و دستم تو هویبلند کردم در بزنم که  دستمو

  .هوا معلق موند
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سرخ  يکارن بود که درو باز کرد. چشماش رگه ها خود

  .داشت و نگاهش نا متمرکز بود

 

 :گفتم نگران

 

  ...شده کارن؟... مستـ یچ-

 

حرکت منو با  هی يحرف بزنم چون که تو نتونستم

  .واریتو و چسبوندم به د دیکفش کش



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

لبام حس  يانعطاف لباشو رو يحرکت خشن و  یآن به

 .کردم

 

 

 

 

 

 

 [31.12.20 11:03] 
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حد گشاد شد... با ترس زدمش کنار  نیتا اخر چشمام

 :زدم گفتم یو همونطور که نفس نفس م

 

 ..... ؟یکن ی... مکاریچ-

 

پروا چسبوند  یتن گرمشو ب وار،یبه د دمیکوب دوباره

 :گفت یلب م ریبهم و همونطور که ز
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  !من يخائن کوچولو-

 

جلو بازم و با دوتا  يسر داد رو دو طرف مانتو دستاشو

  ..تنم پارش کرد ویحرکت ت

 

داد.  یبد م یو گواه دیتپ یبا تموم سرعت م قلبم

  .دیکه نبا ییجاها يکرد رو یکارن حرکت م يدستا

  .بردم ینم یلذت نیمن کوچک تر و

  .جا برم نیخواست از ا یم دلم
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 :گفتم هیهولش دادم عقب و با گر دوباره

 

  ....... توروخدایکارن تو.... مست-

 

 دیلبام شالمو محکم از سرم کش يگذاشت رو دستشو

  .گوشه هیو پرت کرد 

 :دیدندوناش غر يال به ال از

 

 وونهی... دستمیمست ن... احمق من سایگ ستمیمست ن-

  .نیکرد وونمید فتیشدم... تو و رفتار کث
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 يو تقال کردم دستاشو از رو دیاز چشمام چک اشک

 .دهن و تنم بردارم

رفتارش دست خودش  اریکارن اما انگار واقعا اخت 

  .نبود

 

و  دیگردنم، محکم ترقوه امو مک يفرو کرد تو سرشو

 :گفت
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 یحاال که همه دارن با زن من حال م ه؟یچ یدونیم-

  ...نداشته باشم یکنن زشته هودم ازش سهم

 

با من حال  یک کرد؟یفکر م  يطور نیکردم، چرا ا تقال

  کرده بود؟

حال کرده بودم که خودم خبر  یآشغال با ک منِ

  نداشتم؟

اوردم، کارن اما  یاز خودم در م ینا مفهوم يصداها

  !به من نداشت یواقعا توجه

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

گردنم با  يکرد، موهامو داد کنار و رو یخودشو م کار

 :نفس نفس لب زد

 

دفترش مچتونو  امیم ،يخند یو م یگیبا اون مردك م-

 .یشیطلبکار م رمیگ یم

اما  یبا اون نمیب یو م کنمیم  بتیتعق هیبه سا هیسا 

  ...!يدیزنم جواب سر باال م یبهت که زنگ م

ذاتت هرزه است! روحت  سا؟یگ هیچ یدون یم

 !هییهرجا
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 یرو دور م هیو بق یکن یم انتیخ یوقت یشیارضا م 

  .یزن

 

  .بالخره برام دردسر درست شده بود ن،یحس ریام

گفتم  یداشت بهش م یدهنم بر م يدستشو از رو اگه

 .کرد یکارو نم نیبرادرمه اما ا

 

کردم دستشو بردارم،  یم یزدم و سع یهق م هق

  .کردم نذارم لمسم کنه یم یسع

  .لبام بود يکارن دستش محکم رو اما
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  .تنم مثل مانتوم پاره شد يلباسم تو یآن به

 

 ریام ریحاال هم از ز خا،یش ریاز ز شیچند وقت پ-

  .رونیب دمتیکش نیحس

  .باشه نوبت منه میجا چون نوبت نیاوردمت ا 

 دهیهمه چش فهیداره، ح یزنم چه طعم نمیبب خوامیم

 .باشنش اال خودم

 

 ...پاره پاره شد، آخ کارن قلبم

  ...يدستتو بردار کاش
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دستش مشقول باز  یکیاون  چ،یبر نداشت ه دستشو

  ...شلوارم شد پیکردن ز

 

کافه  ير یکنم! م یم بتیوقته تعق یلیخ ؟یدون یم-

من  نیدیوقتم نفهم چی... هيخند یو م یگیباهاش، م

که  نیهستم! انقدر مشغول خودتون بود شهیهم

 رتیهم هست که داره از زور غ یکارن هی نیدینفهم

  .رهیم یم
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هم  هیگر گهیتخت، حاال د يداد و پرت کرد رو هولم

  !کردم ینم

 یبودم که اصال بذار هر غلط دهیرس يمرحله ا به

  ...داشته باشه خوادیم يبکنه... هر فکر خوادیم

از  يکلمه ا چیدهنم برداشت اما ه ياز رو دستشو

 ...ومدین رونیدهنم ب
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 :و گفت دیها خند وونهیشدم، مثل د میکرد تسل فکر
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 ییهرجا هی ،يبود ينجوریهم شهی. همنهیاها! هم-

ردتو تا هتل زدم، بعدشم تا خونه اون  شبیهرزه! د

  !کثافت

منتظر موندم... هر لحظه تصورتون  رونیچهار صبح ب تا

گفتم االن در چه  یتو ذهنم م هیکردم... هر ثان

  ...!نیحال

  !تموم شد گهید اما

  .يداد سیبالخره تا صبح سرو یخسته باش دیشا

  ...یکن نیتمک دیاز منم با منتها
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******* 

 

 یتخت، اشک نم يبودم رو دهیجون و طاق باز خواب یب

  .ختمیر

بودم به کنف  رهیحالت خ یکردم. فقط ب ینم هیگر

 یکه ازشون م يا ییهنرمندانه سقف و نور طال يایکار

  .رونیزد ب

 

 یم ریکرد، سانت سانت روحم ت یتنم درد م تموم

  .سوخت یآتم به اتم قلبم م د،یکش
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  !سایگ چارهیب آخ

 

که برادر  يکس و کار و تنها باشه، دختر یکه ب يدختر

و نامزدش  رونیپرتش کرده باشه از خونش ب شیخون

 .شهیم نیمثل هرزه ها بهش نگاه کنه هم

 

  کارن کجا بود؟ 

باهام  یروسپ يداده بود و رفته بود؟ مثل زنا شکنجم

 رفتار کرده بود؟

  !هه
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 :دیکه تموم کرد متعجب و با نفس نفس پرس کارشو

 

 ؟يباکره بود-

 

من چقدر بد بخت بودم که نه فقط بکارت جسمم، که  و

  !کارن یبکارت روحمم گرفت

 يجونمو همون جا رو یشد، تن کوفته و ب یعصب ادمهی

  .دونم کجا رفت یتخت رها کرد و نم

  !هم نبود مهم

  .مهم نبود گهید واقعا
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 ن،ییپا دمیتن خسته امو از تخت کش يا هیگر چیه یب

 یاون که حت یتوجه بهش، ب یداشتم اما ب يزیخون ر

  .سالن يتنم کنم رفتم تو يزیچ

  .رهنمیگوشه افتاده بود. کنار الشه مانتو و پ هی فمیک

 

شد دست کنم ته حلقم و چند ساعت قبلو  یم کاش

  .ارمیباال ب

کنم و اون چند ساعتو ار  یشد برم جراح یم کاش

  .سرم پاك کنم يتو
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  شه؟یم

 

لباسام نگاه  يپاره ها کهیاون که به ت یزدم و ب پلک

که  يدرد يبرا ارمیخم به ابرو ب یاون که حت یکنم، ب

شدن سالن  فیبرام ذره کث یاون که حت یداشتم، ب

  .فمیک يدو زانو نشستم جلو یخونه کارن مهم باش

 

 .در اوردم و تماس گرفتم مویگوش

  ؟یک به

  .کرده بود خی. مغزم دونمینم
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  .بدنم دست خودم نبود کنترل

 :روحم گفتم یمرده و ب يکه وصل شد با صدا تماس

 

  ن؟یحس ریام-

 

وسط  دمیگفت. فقط پر یداد و چ یچه جواب دمینفهم

 :حرفش و اروم گفتم

 

 .امیمنم باهاتون م -
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  ..::(سایگ |دوسال بعد)::..
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تموم شد... دو سال  زم،ینکن عز هیگر سا؟یگ-

  .گذشته... نگاه کن به من

 

 :هق هق گفتم با

 

زن هرزه...  هی... کارن... مثل ایوی... سخت بود سیلیخ-

برام...  زیباهام... رفتار کرد، فقط... کم مونده بود... رو م

  ...پول بذاره
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 :دورم و آروم لب زد دیچیپ دستاشو

 

دونم  ی... مزمیتموم شد عز گهی! دششششششیه-

  .يسخت بوده اما تو از پسش بر اومد

 

بودم، ذره ذره از درون نابود  ومدهیاز پسش بر ن نه

  .شده بودم

 :شدم با بغض گفتم یخفه م داشتم
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. عشقم، رونیمنو از خونش انداخت ب میبرادر خون-

دادم بهم تجاوز کرد... خورد  یکه براش جون م یکس

سال بعدش مامان  کی... بعد از اون ایلویشدم س

 نیحس ریام يمن و سگ دو زدنا يتموم تالشا رغمیعل

نموند... فوت کرد...  من خوب نشدم، از پسش بر 

  .... فقط فراموششون کردمومدمین

 

 :دیکمرمو نوازش کرد و پرس ایلویس
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 ؟يباهاش رو به رو شد يبعد از اون اتفاق... چطور-

  برادرته؟ نیحس ریام یبهش گفت

 

 یسع ینامفهموم يزایو با هق هق چ هیگر ریزدم ز باز

 :گفت ایلویکردم بهش بگم که نتونستم. س

 

 ی! باشه اصال درباره اش حرف نمششششششیه-

  .میزن

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

دگباره  نیبه خاطر هم رونیب زمیخواستم بر یاما م من

 :کنم فیکردم براش تعر یسع

 

اتفاق...اصال نه تلفن... ... بعد از... اون دمشیاصال ند-

  ...رونیتلفناشو جواب دادم... نه از خونه... اومدم ب

 

 :دینگاهم کرد و پرس متعجب

 

 یبهش بگ ينکرد یسع ؟یبهش نگفت یچیه یعنی-

  کرده؟یاشتباه م
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 :به نشونه نه تکون دادم و گفتم سرمو

 

کسو  چیکردم... جواب ه ینه! خودمو... تو هتل... زندان-

 ...... سفرمون بودميکارا ریگ یدم... فقط پ... داینم

 

 : متفکر گفت ایلویس

 

  .يکرد دییسکوتت کارشو تا نیبا ا-
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 :نفرت گفتم با

 

  !نداشت تیاهم یچیبرام ه گهیبرام مهم نبود! د-

... به یبکنه، هر برداشت خواستیم يهر فکر بذار

  !جهنم

کدومشون نگفتم  چیبه کارن نه به گرشا... به ه نه

  .جا نیاومدم ا

گفته باشه اما بهش  نیحس ریام دیدونم شا ینم

 .من نگه يازشون برا یچیهشدار دادم ه
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 :نوازش کرد و گفت گونمو
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مدام داره ذهن  یسوال هی. اما... ي! حق دارزمیباشه عز-

نه، ناراحت  ایدونم ازت بپرسم  ی... نمخورهیمنو م

  ...یشینم ای یشیم

 

 :پاك کردم و گفتم اشکامو

 

  .بپرس-

 

 :متفکر بهم نگاه کرد و گفت هیثان چند
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که نسبت به  ی. حستهیسوال من درمورد احساس قلب-

  از اون حس مونده؟ يزی... چیکارن داشت

 

که به  يا انهیدونم؟ مونده بود؟ با اون وضع وحش ینم

من تجاوز و جسم و روحمو نابود کرد هنوزم دوستش 

  داشتم؟

 :به نشونه نه تکون دادم و گفتم سرمو
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آدم  هیبرام مرده، کارن  گهیبهش ندارم! د یحس چیه-

 کهیت هیمنفوره که بهم تجاوز کرد، تو ذهن من 

  !آشغاله

 

 :سر تکون داد و گفت متفکر

 

جا  نیعشق و نفرت ا نیآها... پس همون مرز ب-

بپرسم. تو  دیهست که با گهید زیچ هیمطرحه. اما 

  ؟ینیب یبه چشم برادرت م نویرحسیام
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 :گفتم تیو مبهوت بهش نگاه کردم و با قاطع مات

 

. من دو نمشیب ی! معلومه که به چشم برادرم مایلویس-

چه  نیکنم، ا یم یخونه دارم باهاش زندگ هی يساله تو

 ه؟یسوال

 

 :تکون داد و گفت يسر

 

 يقلبت کنار اومد يپس بذار حاال که با احساست تو-

  .آمادت کنم يزیچ هی يبرا
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ممکنه  ؟یدونیم شنینم التیخ یو گرشا، اونا ب کارن

. خودتو براش آماده ننتیجا، ممکنه بخوان بب نیا انیب

 یوقت پشت ابر نم چیماه ه نیا یدون یم ؟يکرد

  مونه؟

 

 :بغض گفتم با

 

 نیمرده تو فرودگاه ا باًیکه افسرده و تقر يروز همون-

که مجبور  يهمون روز ن،ییاومدم پا مایکشور از هواپ
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کنم تو  یو مامان مخف نیرحسیاز ام زویشدم همه چ

  .قلب و ذهنم کشتمشون

. من برادر خوامیکدومشونو نم چیه ان،یندارن که ب حق

 برادرمه! و با توجه به اون تجاوز نیحس ریدارم، ام

! از خوامینم یو عشق یزندگ کیشر چیه انهیوحش

  !ادیهمشون بدم م

 

 :گفت ایلویس
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خبرو  نیا هویکه  دینشدن! ببخش التیخ یاونا ب یول-

اما... اونا االن تو شهرن! تو هتل... و دنبال  دمیبهت م

 ..ننیحس ریکردن آدرس خونتون و شرکت ام دایپ
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 يانداختم رو فمویفر شده ام دادم و ک يبه موها یتاب

  .شونه ام

  .خواستم برم شرکت یم

 

اون شرکت  ياجازه داده بود تو نیرحسیام بالخره

از مهندسا و  یکیکنم و من حاال  يگذار هیسرما

  .بودم نیحس ریام یرسم کیشر
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زود تر رفته بود شرکت چون تماس گرفته  خودش

  .بودن که خودشو برسونه

نشون  شتریتودشو ب مییزدم که رژ لب هلو يلبخند

  .داد

 

فرستادم و از اتاق و بعدش از  يخودم بو يبرا نهیآ تو

  .رونیخونه زدم ب

پاشنه بلندم بهم اعتماد به نفس  يتق تق کفشا يصدا

  .داد یم
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 يخوش اومد تیزندگ دیگفت به مرحله جد یم انگار

  .سایگ

 

گرفتم، لعنت به  یم یتاکس دیبستم، حاال با درو

  !نامه یگرفتن گواه يسست بودن من برا

جمع و  نیماش هیتونستم  ینامه دشاتم م یگواه اگه

  .لنگ نباشم يجور نیتا ا رمیجور بگ

 

  !الیخ یب
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 ادهیرو پ يریمس هیخواستم تا  یفرق داشت، م امروز

  .برم

منظم و شمرده شروع به قدم  يزدم و با قدما يلبخند

  .زدن کردم

 

از پشت پنجره  شهیمعلولمون مثل هم هیهمسا ک،یار

  .برام سر تکون داد

  .بهش زدم و به راهم ادامه دادم يلبخند

  !به شدت مطبوع و خوب بود هوا
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لب زمزمه  ریخلوت بود شروع کردم به ز ابونیخ چون

  .آهنگ هین کرد

  ...دفعه هیاوج آهنگ بودم که  تو

 

  !سایگ-

 

  دم؟یخودمو شن اسم

. احتماالً ومدین گهید ییصدا چیاما ه ستادمیلحظه ا هی

  !توهم زدم
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باال انداختم دوباره به راهم ادامه  يشونه ا الیخ یب

  .دادم

 

 ابونیوسط خ یاسم معمول نبود، کس هیمن  اسم

  .ممکن نبود منو صدا کنه

نرفته بودم که دوباره همون صدارو از  شتریمتر ب چند

 :دمیپشت سرم شن

 

  !سایگ-

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .اشتباه نبود گهیدفعه د نیا

نبود اشتباه کنم، واقعاً اسم خودم بود از زبون  ممکن

  !آشنا یلیخ يصدا هیآدم آشنا....  هی

 

 یکه فکر م یجام خشک شدم و دعا دعا کردم اون سر

 :کردم نباشه اما

 

 ؟يخواهر یکنینگام نم-
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جون برگشتم  یجمع شد تو چشمام و سست و ب اشک

  ...سمت صدا

  !بود خودش

  !شیلعنت خود

  !معرفتاش یب خود

 

جواب دادنم  قیال ینگفتم حت یچیشدم از نفرت ه پر

  !نگاهش جون داد هینبود. مامان تو حسرت 

  !متنفر بودم ازش
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به راهم  عیسر يبرگشتم و با قدما یجواب چیه بدون

  .ادامه دادم

و  ابونیاومد، رفتم کنار خ یاز دور داشت م یتاکس هی

  .دست تکون دادم

 

 !میجان... بذار حرف بزن سایگ-
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  .خشم بر گشتم سمتش، طاقتم طاق شده بود با

 دیگرفتم، نبا یم یرو به شوخ ایلویس يحرفا وگدینبا

 .بافه یفکر  کردم داره چرت و پرت م

 :دمیدندونام غر نیخشم از ب با
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  .يکه بود ییبرگرد همون جا-

 

  .شدم یبعد فورا سوار تاکس و

اشکام مثل ابر  یتاکس ينشستم تو یوقت بالفاصله

  .ختنیبهار شروع کرد به ر

 

 نیشدم به نگاه غمگ رهیخ نیماش نهیآ يتو از

  ...گرشا

  ...گرشا
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  !مامان ایخودش  ایکه گقت  يبرادر

بود.  دهیمرد، مامان سالها زجر کش یداشتدم مامان

وقت منو  چیکه بعد از فرارم ه یاون نیب دیچرا با

  کردم؟یدوست نذاشت و مامان اونو انتخاب م

داشت و  یکهذسالها فرصت زندگ یکس نیب دیبا چرا

بود اونو  ماریو ب رهیزود قرار بود بم یلیکه خ يمادر

  کردم؟ یانتخاب م

 

  خانم کجا برم؟-
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  .بهش دادم نویحس ریهق هق ادرس شرکت ام با

  .کرد یمرتب بهم نگاه م نهیآ يبود و از تو دهیترس

 

 يبهم گفته بود ممکنه برگرده گفته بود تو ایلویس

و شناختتش اما من  دهیمحله د يشهرن، گفته بود تو

  .باور نکردم

عکسش شناخته  يکردم گرشا رو فقط از رو ینم فکر

  .باشه
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 دنشیحاال که مامان تو حسرت د دمش؟یبخش یم دیبا

  کردم؟ یدوباره قبولش م دیمرده بود با

  ....نیحس ریزنگ زدم به ام یعصب

  .داد یجواب نم شویلعنت یگوش

 

گرشا تا خود شرکت  نیغمگ يچشما ریبا تصو انقدر

 :راننده گفت تیکردم که در نها هیگر

 

  !میدیخانم رس-
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  .شدم ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

باهاش  دینه اما با ایهست  نیحس ریدونستم ام ینم

  .کردم یصحبت م

داد که اون  یکه گرشا منو بلد بود فقط نشون م نیا

  .کرده یدهن لق

 

جاشو داده بود به  یپاك کردم. حاال ناراحت اشکامو

  .خشم

که  يشرکتو رفتم باال. گرشا همونطور يتند پله ها تند

  !رفتم یجا م نیرفت وگرنه من از ا یم دیاومده بود با
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 یبا خشم باز کردم شرکت نو پا بود و فعال منش درو

 نیحس ریاتاق ام يصحبت کردن از تو ينداشت. صدا

  .اومد یم

رو  فمیتکل دی! فقط بایچ ایمهم نبود جلسه داره  برام

  .کردم یباهاش معلوم م

 

 :هوا باز کردم و گفتم یب درو

 

  ...حسـ ریام-



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 !صحنه رو به روم الل شدم نیالل شدم! با دد و
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. 
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رحمانه روحمو به تاراج برده  یکه ب یشبام، کس کابوس

 یبود ، کس دهیمن به لجن کش يعشقو برا يبود و معنا

و باعث  اهامیتمام گند زد به تموم رو یرحم یکه با ب

  ...شد از زادگاه و وطنم ببرم و گورمو گم کنم

  ! ...من یِ لعنت متجاوز

کاناپه سبز رنگ شرکت  يمن، رو يرو به رو کارن

  !خورد ینشسته بوددو قهوه م
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  ..من ماتم شد دنید با

به باال! مثل  نییو از پا نییاسکنر... از باال به پا هی مثل

  !شد بهم رهیآب خ وانیل هیتشنه...به  هی

 

  !داد یارور م ذهنم

که با  نیحس ریام ينا خودگاه نشست رو چشمام

تمام از جا بلند شده بود و با خجالت بهم  یشرمندگ

  .کرد ینگاه م

 :دمیپرس آروم
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  جا چه خبره؟ نیا-

 

انگ  کیکه بهم گفت هرزه، بهم هزار و  ی.... کسکارن

 :گفت شیلعنت يزد حاال با همون صدا

 

  ....جان سایگ-

 

 :با داد گفتم نیحس ریوسط حرفش و به ام دمیپر
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  ...! حرف بزنریجا چه خبره ام نیا-

 

 :کرد حرف بزنه یباز سع کارن

 

 ...سایگ-

 

  .تحمل نکردم گهیدفعه د نیا

 :دمیسمتش و داد کش برگشتم

 

  !خفه شـــــو-
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 یکه حاال کالفه نگاهم م نیحس ریسمت ام برگشتم

 :دمیکرد و داد کش

 

ساهت  کی نیهان؟ گرشا هم گه؟یم یجا چ نیا نیا-

  ن؟یراهم سبز شد.... حاال هم ا يجلو شیپ

 

آشغال حرف  سهیک هیگفتم انگار درباره  يرو جور نیا

  !زدم یم

  !خودم نبود دست
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 :بلند گفتم دوباره

 

 اعتماد به من؟ جهیبود نت نیا-

 کردم؟ یجماعت فرار م نیاز ا یچ يبرا یگفت چیه 

منو... خواهرشو...  یلعنت ياون گرشا یدون یم چیه 

و گفت اگه قراره  رونیخواهرتو...از خونش پرت کرد ب

  گم کنم؟ شیبهتره گورمو از زندگ رمیطرف مامانو بگ

رو کاناپه  يکه نشوند یادم نیهم یدونیم چیه 

  ...شرکتت
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 :احساس خطر کرد و گفت کارن

 

  ...بدم حیبذار منم توض-

 

وسط حرفش و با بغض و لرزون کارنو با انگشت  دمیپر

 :دمینشون دادم و داد کش

 

 چیکرده بود؟ ه کاریکثافت باهام چ نیا یدونیم چیه-

  چرا از شهر خودم فرار کردم؟ یدون یم
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سال تمام افسرده بودم؟ چرا مامان به خاطر  کی چرا

  خورد؟ یغصه م سمیبالش خ

 

تو چشماش ضربه  رهیدرهم شد، خ نیحس ریام ياخما

 يزدم که اشکام راه گرفته بود رو یرو درحال یینها

 :دیلرز یم هیگونم و صدام از گر

 

رو کاناپه  يمتجاوز خواهرت رو نشوند رتیخوش غ-

 ؟يخور یباهاش قهوه م يشرکتت و دار
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 289پارت#

 

 

 

 

 

  !و از جاش بلند شد دیکش یآه کارن
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  ...دیرنگش پر نیحس ریام

  ...کردم کاریجمله باهاش چ هی نیبا هم دمید یم

  !بگه اما نتونست يزیچ هیباز و بسته شد تا  دهنش

 :ادامه دادم هیگر با

 

فکر  ؟ی! به خاطر چریهرزه باهام رفتار کرد ام هیمثل -

  !حدس بزن ؟یواسه چ یکن یم

 

 :گفت کارن
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  ...من اومدم که برات-

 

اشکامو پاك کردم و با  نیتوجه بهش با است یب باز

 :از هق هق خفه شده گفتم یلرزون ناش يصدا

 

کرد من هم زمان که زنشم  یبه خاطر تو! چون فکر م-

باهاش قهوه  نی! حاال بشدمیم سیدارم به تو هم سرو

  !بخور
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انداختم روش شونم و خواستم برگردم که  فمویک

 :بلند شد نیحس ریآروم ام يصدا

 

  کارن؟ گهیداره م یچ سایگ-

 

 يو دستاشو فرو کرد تو دیکش یقینفس عم کارن

 :موهاش و گفت

 

  ...من مست بودم اون روز-
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 :هق هق گفتم با

 

قبلشم از  يل؟روزایشد دل نمیا ؟يکثافت! مست بود-

چرا  يدیکه ازم نپرس يسر مست بودن الل شده بود

زنم؟ مست  یم کیت نیحس ریبه قول خودت با ام

  ...که يبود

 

کارن،  يرو به رو ستادیمنو زد کنار و ا نیحس ریام

  .دیپر یپلک چپش م

 :به کارن گفت آروم
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رو که  یکنم دست ی! قلم میعوض يحروم زاده -

  ...کرده باشه تیمنو اذ يسایگ

 

کنن، قطعا قرار بود کتک  یکار م یچ نمیبب نموندم

  !رو گهیبزنن هم د

  !نداشت تیاهم يزیپش يبرا

کردم  از پله ها  یکه بلند بلند هق هق م همونطور

  .نییرفتم پا
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***** 

 ..::(* ــــــایلـــویس *)::..

 

شدم که  رهیخ یچهره غرق خواب دختر معصوم به

 ختهیوقفه تو آغوشم اشک ر یدو ساعت ب کینزد

  .بود

تونه  یآدم چقدر آب داره که م هیمگه بدن  اخه

  وقفه بباره؟ یدوساعت ب

 

  .رونیروش و از اتاق زدم ب دمیرو کش پتو
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  .زنگ خورد میلحظه گوش همون

 

نشه و فورا  داریب سایرفتم روش تا با زنگش گ رجهیش

 :جواب دادم

 

  بله؟-

 

  ؟يا ا؟خونهیلویالو س-
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رو از گوشم فاصله دادم و به شماره  یگوش متعجب

  !نگاه کردم رندهیتماس گ

  بود؟ نیحس ریام واقعا

 هی... دونمیچم ایبود؟  یم مارستانیتو ب دیاالن نبا مگه

  کنه...؟ یکه خشمشو خال ییجا

 

باال رفته  يرو گذاشتم کنار گوشم و با ابروها یگوش

 :گفتم
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 کمی... سایگ شینه خونه شمام... پ ن؟یحس ریام-

  ...حالش

 

  ...خونت؟ لطفاً يایب شهیم-

 

  .افتضاح بود ي. صدااوه

مرد مغرور بعد از دو سال ازم  نیبود که ا يبار نیاول

  .خواست یکمک م

 :تکون دادم و گفتم يسر
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  .خونه ام گهید قهیتا دو دق-

 

 .رسه یم گهید نیگفت و گفت تا پنج م یاوهوم
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بلک بورد  يرو سایگ يبرداشتم، برا دامویکل آروم

 .شد نترسه داریگذاشتم تا اگه ب ادداشتیآشپزخونه 

 

  .شد ینم داریحاال حاال ها ب البته

 گهیوقت بود د یلیارامبخش داده بودم... خ بهش

به ارامبخش نداشت اما انگار باز صاعقه زده  یاجیاحت

  .و آشوبش کرده بود گشیبود به زند
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خودمو رسوندم خونه  يو زود رونیدر خونه زدم ب از

  .خودم

  !کاناپه يشرت مَت رو یافتاد به ت چشمم

 

 یدادم و حال همه رو خوب م ی! به همه مشاوره مهه

  .کردم، اما خودم از همشون حالم بدتر بود

  قرار بود حال منو خوب کنه؟ یک

خونم  یم ییالال هیخواب بق يمن برا دنیفهم ینم چرا

  بره؟ یخودم خوابم نم يها ییاما با الال
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 یخودِ مت هم نم ینه حت کا،ی، نه جس رینه ام سا،یگ نه

  !شمیشرت آروم م یت هیدونست شبا با 

کنم تا خوابم  یکنم، تا صبح بوش م یبغل م شرتویت هی

  .ببره

 

سمتش، خم شدم برش داشتم و گرفتمش  رفتم

 یب ریدفعه در خونم باز شد و ام هیاما  مینیب کینزد

  .اومد تو يمقدمه ا چیه
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حوصله  ینگاه من و نگاه مات و مبهوتم ب دنید با

 :گفت

 

  .يدر جا گذاتشه بود يرو دوی. کلدیببخش-

 

سمت  دمیکاناپه و دو يشرتو پرت کردم رو یت يفور

 نتیکاب يام رو از تو هیاول يآشپزخونه. جعبه کمک ها

  .ریبرداشتم و رفتم سمت ام
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شد نشست و  یکه م ییجا نیاول يبود رو نشسته

  .دستاش نیسرشو گرفته بود ب

 :سرش و گفتم يباال ستادمیا

 

  .... ؟ کجات زخمه؟نمتی... ببریام-

 

 :گرفن باال و کالفه گفت سرشو

 

  .ایلویس ستیخون من ن-
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گاد! با  يجام تو همون حالت خشک شدم! اوه ما سر

 :دمیترس پرس

 

 ش؟یکشت-

 

 :حوصله گفت یبه نشونه نه تکون داد و ب سرشو

 

مرد  هی! نقش مارستانی. رسوندمش برهینذاشتم بم-

کردم و گفتم چند نفر زدنش و بعد  يمهربون رو باز

  .کردم داشیپ ابونیفرار کردن و من تو خ
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  !شده بودم رهیدهن باز بهش خ با

 رهنیکه کل پ ییمردو تا حد مرگ تا جا هی اون

شه زده بود و بعد با  یقصابا خون شبندیمثل پ دشیسف

که خون روش دلمه بسته برده بودش  ییهمون دستا

  مارستان؟یب

 !واو

 

 يکه اومده بود تو یخشن ریتکون دادم تا تصاو سرمو

 :ذهنم رو دور کنم و گفتم
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  ش؟یبزن یسادگ نیشت به همگذا-

 

  !بود که انگار اون کتک خورده يجور افشیق

  .صورتش نبود يهم رو ادهیزخم  هی یکه حت نیا با

 :رمق نگاهم کرد و گفت یب

 

  !گذاشت بزنمش لیبا کمال م-

 

 :لب گفتم ریباال انداختم و آروم ز ییابرو
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 !دهید یکتک م نیخودشو مستحق خوردن ا-
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  .گقت که متوجه نشدم يزیچ یلب به فارس ریز

 : و گفت دیکش یقیعم نفس

 

 سایخونه ممکن بود گ رفتمیجا چون اگه م  نیاومدم ا-

  .سرد؟ داغونم يآ ریبرم ز شهی... مشهیبترسه. م

 

  .هم معلوم بود چقدر حالش بده نگفته

 :گرفتم و گفتم نشویاست
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آب سرد، حرارت تنت از  ریز يبر خوادیبلند شو، نم-

  ...رونیب زی. برستیگرما ن

 

 :اون که بلند شه گفت یرمق نگاهم کرد و ب یب

 

  !خسته ام سامیکه عاشق گ نی! از الیخسته ام س-

 

 يکرد تو کیشل ریت هینفر  هیجمله انگار  نیا با

  !نمیس
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 یساعت يرو ستادنیبرگشت عقب. عقربه ها ا ساعت

مبل و بهم  نیهم يکه مت مست و خراب نشست رو

که وانمود کنه عاشق منه  نیگفت خستست! از ا

  !خسته شده

و کم تر از دو ساعت بعدش چمدونش رو بست و  گفت

  !رفت

 

خستست! از  گهیمن و م ينشسته رو به رو ریام حاال

  !نفر خستست هیدوست داشتن 
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 تجاوز کرده؟ سایکارن به گ یدونست یتو م-

 

  .حال بدم براش سر تکون دادم با

 :زد و گفت پوزخند

 

 یم رتیدونستن بجز من! داشتم از غ یهه! همه م-

شد فقط زدم! مشت،  یچ دمی! اصال نفهملیمردم س

 یاز خودش نم یدفاع چیشرف ه ی! اون بیلیلگد، س

  .کرد
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رو شکستم و دستش و دنده اش هم مو  شینیب

  .!مردك حروم زادهیدفاع چیاز ه غیبرداشت اما در

 

خورد، پشت سر هم  یلب داشت با خودش حرص م ریز

 هویکه  دیغر یدندوناش م نیداد و از ب یفحش م

 :گفت قینفس عم هیساکت شد و با 

 

  .خوامیحالو نم نی. الیکمکم کن س-
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صدا نزنه،  لیگفتم منو س یزدم تو گوشش و م یم دیبا

  .لیگفتم مثل مت نگو س یم

  .... منم خسته بودمومدیاشکم در م داشت

وقت منو دوست  چیباشم که ه يکه عاشق مرد نیا از

 :لمس کردم و گفتم روینداشت خسته بودم. شونه ام

 

 .ارمیآب سرد. برات لباس م ریبلند شو برو ز-
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 آغوش تو دیتبعدر 

 

 292پارت#

 

 

 

 

 

 یتکون داد و بلند شد. االن فقط همون شوك م يسر

  .تونست حالشو بهتر کنه
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دادم به در حموم و سر خوردم  هیکه رفت تک یوقت

صدا  یو شروع کردم به ب نیزم ي. نشستم رونییپا

  .هق زدن

 

 یبد شده بود و نم شبیگرفته بود، حالم از د دلم

  .حال خودمو خوب کنم یروش چیتونستم به ه

 نیدوش آب سرد اما ا ریتونستم برم ز یمنم م کاش

خونده و  یکه روانشناس یکس يداد! رو یجواب نم

راه و روشا  نیکدوم از ا چیتموم راه و روشارو بلده ه

  .دهیجواب نم
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  .میسه تا چقدر بدبخت بود ما

  .تجاوز شده بود سایگ به

  .بود شیعاشق خواهرش خون ریام

هم  هیثان کی یبود که حت يدوست پسر ریدلم گ من

  .وستم نداشت

  !لعنت

  .میمثلث برمودا بود ما
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 يشرت مت رو برداشتم، از تو یسمت کاناپه، ت رفتم

کمدم هم شلوار اسلش  يجا مونده اش تو لیوسا

  .رو برداشتم و گذاشتم پشت در شیمشک

 

کردم  یکردم خودمو جمع و جور کنم، سع یسع

خواستم  ینگران نشه، نم ریامو پاك کنم تا اماشک

 هیمشکالت من بشه، از همه مهم تر... من  ریدرگ

  .کنم قایستون رو براش ا هیقرار بود نقش  ییجورا

  .کرده بود هیبه من تک اون

  .کردن ستونش رو بشکنم هیبا گر خواستمینم
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 يحوله رو انداخته بود رو رونیاز حموم اومد ب یوقت

به موهاش. صورتش مشخص  دیکش یسرش و محکم م

که داده بودم تنش بود و.... لعنت... من با  یینبود. لباسا

 کیهارد  هیتن مت اندازه  يشرت و شلوار تو یت نیا

  .خاطره داشتم یتیترابا

 

 يرو قایشرت دق یبود، ت دهیمثل مت ورز ریام کلیه

 یاز هر موقع شتریتنش نشسته بود و تو اون حالت ب

  .به مت بود هیشب
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  .ستونو استوار نگه دارم نتونستم

مصادف شد با  ختمیکه ر یقطره اشک نیاول قاًیدق

  .به صورت من نیحس ریام جیبرداشتن حوله و نگاه گ

 :بهش کردم و گفتم پشتمو

 

  ...من خوبم. برو موهاتو سشوار بکش سرما-

 

 :از پشت سرم بلند شد قایدق صداش
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 ا؟یلویشده س یچ-
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 293پارت#
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 :اون که برگردم سمتش گفتم یهق هق ب با

 

... من خوبم... برو... موهاتو... ستی... نيزیچ-

  ....بخشکون

 

 :حرکت برم گردوند و نگران گفت هی يتو

 

  .لیشده س یمن! بگو چ يگور پدر موها-
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 :و گفتم دمیشرت لبمو گز یت یبه رنگ زرشک رهیخ

 

 ي... تو خوبـ... خداستمیکه االن مهمه من ن يزیچ-

  ...شرت یت نیمن... ا

 

  .خفه شد ییتنگ و خوش بو يجا يهق هقم تو هیبق

  ....! بغلم کرده بودریآغوش ام يتو

 :خش دارش گفت يصدا با
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 يقدر ادا نی. بسه! اایلویس ییکه االن مهمه تو يزیچ-

  ...اریمحکم رو در ن يآدما

 

شرتو  یو عطر ت نشیچسبوندم به س شتریب سرمو

  .هام هیبه ر دمیکش

مستم فشردم و از ته  يدست راستم پارچه اشو تو با

 !دل هق هق کردم

  

  !خسته بودم منم

  !نداشت خسته بودم يثمر چیکه ه یعشق از
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***** 

 

 ..::(* ســــــــایگ *)::..

 

 

از  ادیو منتظر شدم کارن ب ستادمیستون ا پشت

  .نمشیو بب رونیب مارستانیب

که به  يچند هفته  ا نیوجدان داشتم، تموم ا عذاب

ستون و  نیخاطر من کتک خورده بود نگران پشت ا

  .پشت در اتاقش قدم رو رفتم مارستانیب يتو
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  !قشنگ ناکارش کرده بود نیحس ریام

  !شکسته، دنده مو برداشته و دست خورد شده ینیب

  .خرج کرده بود رتشویداداشم برم... کل غ قربون

 

  پس؟ رونیاومدن ب یچرا نم دم،یجو لبمو

 صشویبود گرشا بره کمکش کنه و کاراس ترخ قرار

  .انجام بده

از  ییکه صدا دمیکش یساعتم نگاه کردم و پوف به

 :پشت سر گفت
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 !سایحالش خوبه گ-

 

  !واریخواست سرمو بکوبم به د یم دلم

  !گرشا بود يصدا

  !بود دهیمنو د یلعنت

 

جا، پشت اتاقک  نی. ادمتیاز همون روز اول د-

 زیعز يپشت اتاق کارن! تو هنوز دوستش دار رش،یپذ

  .دلم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 !فرار نکن، از گذشته فرار نکن ازش

 

 دمیاون که نگاهش کنم راهمو کش یاخم برگشتم و ب با

 :گفت يکه دستمو گرفت و جدکه برم 

 

 یصحبت هیباشه من و تو باهم  دهیفکر کنم وقتش رس-

 .میداشته باش
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 294پارت#

 

 

 

 

 

 :و سرد گفتم دمیکش یقیعم نفس
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نفر بهم  هی يروز هی. میباهم ندار یحرف چیمن و تو ه-

  !گفت انتخاب کنم، منم انتخابمو کردم و تمام

 

 :خواستم برم اما با برداشتن قدم اول گفت دوباره

 

 ی. تا وقتمیتا حرف بزن مییجا نیمن و کارن ا سایگ-

  !برم نه کارن تونمینه من م م،یرینم میهم که حرف نزن

 

آلمان  انیبودن ب وفتادهیهمه راه ن نیگفت، ا یم راست

  .هم گفته بود ایلویبود که س يزیچ نیبرن. ا یکه الک
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  .باهاشون رو به رو بشم دیدونستم اخرش با یم

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 

 .خونه من میبر-

 

 :زد و گفت لبخند

 

برم دنبال  دیکارن هم هست! با ستم،یفقط من ن-

فکر نکنم درست  نیحس ریمرخص کردنش. با وجود ام

  .هتل ما میریخونه تو. م میایباشه ب
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 :شدم و داد زدم یعصب

 

که کارنم هست؟ گرشا  رمیم ییجا یکن یچرا فکر م-

 دیحرفا با يسر هیمن اگه قراره با تو حرف بزنم چون 

ندارم.  یصحبت چیزده بشه اما من با کارن ه نمونیب

  .بهش بگو بره به جهنم

 

جوره تو  چیراه گرفتم که برم، حرف زدن با کارن ه باز

  .رفت یکتم نم
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 :دستمو گرفت و گفت دوباره

 

  .از کارن فرار نکن ؟يقدر در نر نیا شهیم-

 

به  تیاهم ینتونستم ساکت بمونم، ب گهیدفعه د نیا

 : گفتم يا گهیهر قبرستون د ای ابونهیجا خ نیکه ا نیا

 

 یکرده؟ م کاریاون کثافت با من چ یدونیفرار؟ تو م-

جرئتشو  ایکتک خورده  نیحس ریچرا از ام یدون

 نداتشه بهت بگه؟
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به تاسف تکون دادم و  يبگه که سر يزیچ خواست

  :گفتم

 

از تو برام برادر تر بود، برات متأسفم  نیحس ریام-

  .گرشا

 

 :بلند گفت هویقدم ازش دور شدم که  چند
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تا خواهرمو  دیچرا دو سال طول کش یکن یفکر م-

  نمش؟یبب امیکنم و ب دایپ

 

اون که بر گردم سمتش.  یب ستادمیشدم و ا کنجکاو

و  سادیکرد و پشت سرم وا یط نمونویچند قدم ب

 :گفت

 

 یلیکه قبال شکسته خ يا ینیخورد کردن دست و ب-

 .آسون تره
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 295پارت#
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 :برگشتم سمتش و گفتم متعجب

 

  ؟یزن یحرف م یدرباره چ ؟یگیم يدار یچ-

 

 :تاسف گفت با

 

کردن زدن کارنه خواستم  يبرادر يبرا ارتیاگه مع-

کشتمش! دو هفته  بایمن تقر شیبهت بگم دو سال پ

 يجلو یلیخ نیبود، مامان نسر يبستر مارستانیب

  .خودشو گرفت که دخالت نکنه
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چشمم حلقه زد و  يکار خودشو کرد، اشک تو حرفش

  !تقاصشو پس داده بود. کارن... نییسرمو انداختم پا

 

با دستش سرمو بلند کرد و با  ستادیاومد جلوم ا گرشا

 :گفت میاشک يچشما دنید

 

کارن با از دست دادن تو تقاصشو پس داد. خودتو -

تو منجالب! دو سال تموم  يو ولش کرد یازش گرفت

کرد، اگه بگم براش جهنم بوو دروغ نگفتم.  يخودخور
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. االنم قسم نویخودش داشت نه مامان نسر ينه منو برا

. مامان به کارن گفته تا شیکنه تو ببخش يخورده کار

 هی. گریباهام حرف بزن يارحق ند ینکن یرو راض سایگ

  ...ساینکن گ

 

 يبه چشما یشدم تو چشماش، لبخند تلخ رهیخ

 :زد و گفت میاشک

 

  !دردونه یازمون گرفت یبد انتقام-
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بار بعد از مدتها، بعد از  نیاول يبرابغلم کرد و من  

آغوش برادرمو حس کردم،  یگذشت دو سال دلتنگ

  !قلبشو يصدا

 

هممون جهنم  يدلم برات تنگ شده بود، با رفتنت برا-

  .يخواهر یساخت

 

 .من هق هق پر از دردم رو تو آغوشش رها کردم و

 

**** 
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 ..::(* ایــــــــــــلویس *)::..

 

 

  .مداد ثابت نگهشون داشتم هیبا  و دمیچیپ موهامو

افتاده بود، اون آغوش و  رونیکه اون ب یاز اتفاق بعد

  ...من یلعنت يها هیگر

  .دمیکش یخجالت م ریاز ام ییجورا هی
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 گهیاتاق. د يبهونه جور کرده بودم اومده بودم تو هی

  .جا بمونم نیشد ا ینم نیاز ا شتریب

 زیکه رو م یخودآگاه دستم رفت سمت رژ لب گلبه نا

  .لبام يرو دمشیبود و کش

 

از خودم بپرسم چرا  ایبشم  مونیکه پش نیاز ا قبل

 .رونیاونو زدم از اتاق رفتم ب
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 296پارت#

 

 

 

 

 

رنگ خونم نشسته بود و  یکاناپه آب يرو نیحس ریام

  .کرد یکتابخونم رو مطالعه م ياز کتابا یکی
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صورتش نبود و  يرو یقبل اخم قهیخالف چند دق بر

  .واقعا انگار غرق شده بود تو صفحات کتاب

 

از  یرانیمرد مرموز ا نیشدم بهش...  ا رهیو خ ستادمیا

  من؟ یکجا افتاد وسط رندگ

نبودم،  یمیوقت باهاش صم چیبود که ه يجور هی ریام

  .بود و بس سایفقط برادر گ

 

از همون دو سال  دمش،یاول که د هیاز همون ثان اما

  .کردم باهاش یاحساس راحت یلیخ شیپ
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  .شناسمشیم یاز بچگ انگار

 

 :دمیکردم و نشستم رو به روش. کنجکاو پرس حرکت

 

  قدر غرقت کرده؟ نیاون کتاب ا یچ-

 

گاه کرد و خوند رو ن یکه داشت م یمطلب گهید کمی

 :بعد کتابو بست و گفت

 

  .دونمینم-
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 :و گفتم دمیخند

 

  ؟یاالن؟ الزمه باهام صحبت کن یآروم-

 

 :نگاهم کرد و گفت مهربون

 

  !. خونه ات هم مثل خودت منبع ارامشهلیخوبم س-
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 هیو بعد از چند ثان دمیکرد، لبمو جو خیانگشتام  سر

 :کلنجار رفتن با خودم گفتم

 

 .یجا آروم ش نیا يایب یتونیم يبود هر وقت آشوب-

 

 تمیخونه اذ يتو ریگفتم اما حضور ام نویچرا ا دونمینم

  .کرد، راحت بودم باهاش یم

 یو منو درحال بو کردن ت ادیهوا ب یالزم بوو ب دیشا

با هم  سایاز گ يالزم بود ما جدا دی. شانهیشرت مت بب

  .میبش یمیصم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 :دیپرس کنجکاو

 

درباره اش صحبت  يخوایاالن؟ م یآروم ؟یخودت چ-

  م؟یکن

 

 :کوسنو پرت کردم سمتش و گفتم ،یبه در شوخ زدم

 

  !پسر بد اریادامو در ن-

 

 :هوا گرفتش و گفت يرو
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 یصحبت کن یبا کس يدار اجی. اگه احتارمیادا در نم-

مثل تو ارامبخش و جذاب نباشه  دیمن هستم. شا

 .یبش یتونم گوش بدم تا خال یحرفام اما حداقل م
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. 
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به حرفش و نظرش درباره ارامبخش و جذاب  يلبخند

 :بودن حرفام زدم و گفتم

 

  ...پسرم تی. دوگمینبود! واقعا م یخاص زیچ-

 

 :وسط حرفم و گفت دیپر
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  .یهمون که ازش حلقه گرفت-

 

 يکه هنوز تو يشدم به حلقه ا رهیکردم و خ بغض

 شنهادیخواست چرا بهم پ یدستم بود، اگه منو نم

  ازدواج داد؟

 یهوا سر تکون دادم و همونطور که به حلقه نگاه م یب

 :کردم گفتم

 

 چیترکم کرد و... گفت... ه شیاره همون... سه روز پ-

شرت هم مال اونه، تنها  یوقت دوستم نداشته. اون ت
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 یخاص زی! چنیبود که داشتم. هم ياس مردونه الب

  .نبود

 

 :نگاهم کرد و گفت متفکر

 

  اگه دوستت نداشت چرا حلقه داد بهت؟-

 

 :دستم چرخوندم و گفتم يحلقه رو تو دم،یخند تلخ

 

  .دونمیواقعا نم-
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 : دیاخم پرس با

 

 ممکنه برگرده؟-

 

 :تکون دادم و گفتم يسر

 

گرده،  یبر نم گهی. دداینه مهاجرت کرد... رفت فلور-

دوتا قهوه  رمی... مریبرگرده هم من... اه ولم کن ام

  .ارمیب
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بلند شدم که فرار کنم  ره،یام بگ هیبود گر کینزد باز

 :دیباز پرس نیحس ریاما ام

 

  تو دستت؟ گهیم یپس اون حلقه چ-

 

 :دمیتموم شد با بغض داد کش طاقتم

 

 !! ولم کندونمی! نمدونمینم-
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 :جاش بلند شد، دستم رو گرفت و گفت از

 

 یم ی! داشتلیس یشروع کن ییجا هیاز  دیفکر کنم با-

! اگه حرفت درسته و شیخوا یبرگرده هم نم یگفت

 ...ياریدرش ب دی... بايدار مانیبهش ا

 

  .مشت شدمو آروم باز کرد ياورد باال و انگشتا دستمو

. مثل دیدرخش یانگشتم م يمت تو نیتک نگ حلقه

شد اشک  ینگاه کردن بهش باعث م یدق! حت نهیآ

  .چشمام يجمع بشه تو
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 :نگام کرد و گفت ریام

 

 هیو  یفراموشش کن يخوایم یش،بگیخواینم یاگه بگ-

 چیه گهید دمیبهت قول م یتازه رو شروع کن یزندگ

  ...خوای. اما اگه مینیحلقه رو نب نیوقت ا

 

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 

 !خوامینم-
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 298پارت#

 

 

 

 

 

 يحلقه رو در اورد و گذاشت تو یبخش نانینگاه اطم با

  .بشیج
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 :دستاش و گفت نیبدون حلقه امو گرفت ب دست

 

 !قشنگ تره دستت يطور نیا-

 

 :موهامو زد پشت گوشم و گفت دم،یخند تلخ

 

که با من کرد...  يکنه! مثل کار یزمان درستش م-

  .اری! درست شد! حاال برو دوتا قهوه بنیبب
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 نیشدم و ا یسرخ م ششیموندم پ یم گهید گمی

 !شرم اور بود یلیخ

 

******* 

 

 ..::(* ســـــــایگ *)::..

 

  .کافه هتل يتو زیم هیپشت  مینشست

طور. چقدر  نیوقفه بهم زل زده بود، منم هم یب گرشا

 .دونست یدلتنگش بودم فقط خدا م
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 :دمیزدم و پرس يلبخند

 

  براش تنگه. عمه نشدم هنوز؟ یلیخوبه؟ دلم خ انیدا-

 

 :و گفت دیخند

 

که  نیخوبه، اونم دلتنگ توعه. به خاطر ا یلیخ انیدا-

کردم تا مدتها باهام  رونتیاون روز... از خونم ب

  .بود نیسرسنگ
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 :دمیپرس اقیبا اشت رهیداره طفره م دمید

 

  آره گرشا؟عمه شدم؟ -

 

 :زد و گفت قهقهه

 

 مینیتا بب میانجام داد شویادار ي! فعال کاراوونهینه د-

  .شهیم یچ
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! وسط خنده وونهیخنده! د ریزدم ز یحرفش پق نیا با

 چیافتاد که بدون ه ییپسر مجرد و تنها ادمدبهی

تا شب کار  د،یکش یتا صبح تابلو م يا یمال یبانیپشت

کرد  یم یطراح ونیکرد، دکوراس یم یکرد، عکاس یم

تو رفاه  اقتیل یتا منِ ب زدیم شیو خودشو به آب و آت

  .باشم

 

 يلبخند تلخ و اشک تو هیشد به  لیتبد خندم

 :چشمام، دستشو گرفتم و گفت
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 نیبهتر ،یزندگ نیگرشا، بهتر یینایبهتر قیتو ال-

کردم،  تتیامکانات. ببخش داداشم، ببخش که اذ

  ...يو زحمتاتو اون طور ایخواب یببخش که جواب ب

 

 :وسط حرفم دیفشرد و پر دستمو

 

 ونیرو مد انی. من داسای! بس کن گششششششیه-

 انی! با دايخواهر یستیبه من بدهکار ن يزیتوام. تو چ

 .يجبران کرد زویناخواسته همه چ
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 دی... شادمتیوقته که بخش یلیخ دمت،یبخش من

تموم  يکه برا هیهمون انیکه حس کردم دا يبار نیاول

 .يعمرم دارم تبرئه شد

 

 :کردم که گفت سکوت

 

  .اون روز و... مامان ي. برایببخش دیحاال تو با-

 

 :بغض کردم، با همون بغض گفتم دوباره
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زنده  گهی... مامان دیدون یاما خب.. م دمتیمنم بخش-

 .که بخواد ببخشتت ستین
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 :و گفت نییسرشو انداخت پا د،یکش یقیعم آه

 

بالخره  شیماه پ کی ی! وقتسایشدم گ وونعید-

 ...رمیاز کارن بگ نویحس ریتونستم شماره ام

 

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 

  ر؟یقدر د نیچرا ا-
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 :و کوتاه گفت دیکش یآه

 

ماه  کیبا کارن قطع رابطه کرده بودم،  میسال و ن کی-

 ریام دیاومد گفت از تو خبر داره و شماره جد شیپ

کرده. گفت تا نبخشمش، تا باهاش  دایرو هم پ نیحس

به من نداره و تو  ی. منم گفتم ربطدهیحرف نزنم بهم نم

 نیحس ریام یگفتم... وقت ی. داشتم مشیببخش دیبا

دهن  نیاشتم زمگفت دوست د امداستان مامان رو بر

  .باز کنه و منو ببلعه
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نباشه براش.  یاون روز من کاف ي! انگاررکه حرفاهه

 گمیم یانگار من شده باشم چوپان دروغگو و هر چ

  .کنه یباور نم یکس

شده  یکرد چ یم فیبراش تعر نیحس ریحتما ام دیبا

  کرد؟ یاورد و باورش م یم مانیتا به مامان ا

 

. مشتاق سایبود گ نیا دیکه به ذهنم رس يزیچ نیاول-

 یالتماس کردم شماره مامانو بهم بده! م نیحس ریبه ام
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خواستم التماس کنم  یخواستم باهاش صحبت کنم، م

  .پسرشو ببخشه

 

نا نداشتم به حرفاش بخندم. مامان تو حسرت  یحت

منتظر تنها پسرش  شهیپسرش مرد، مامان هم دنید

تو و  ادیب مارستانیاخر عمرش از در ب يبود که روزا

 .دتشیبگه بخش

 :و گفت دیکش ینفس لرزون گرشا
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مامان  دمیمامان... مامان فوت کرده! شن دمیازش شن-

رو سرم  ایمنتظر منِ خاك بر سر بوده! دن شهیهم

  .خراب شد

 

تونستم بفهمم  یحالشو درك کنم، م تونستمیم دیشا

  .کشه یم یچ

 :مگرفتم و گفتم دستشو

 

  .دوستت داشت شهیمامان هم-
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 : دیبه صورتش و با درد نال دیکش دستاشو

 

تونم خودمو  یاالنشم نم نی! همسایزخم نزن گ-

که  نیعذاب وجدان، ا نیاالنشم داره ا نیببخشم. هم

رفتار کنه،  يگناه بوده و مجبور بوده اون طور یمامان ب

 یکه من چقدر بد باهاش برخورد کردم داره منو م نیا

 !کشه یکشه. رفتنش، فوت شدنش داره منو م

 

 :گرفتم و گفتم دستاشو
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دوستت داشت گرشا، روز اخر... خب ما  شهیمامان هم-

که قراره تا  میدونست یدنمینی... خوادیم میدونست ینم

  .مشینداشته باش گهیچند ساعت د

 دواریخوب بود... سر حال بود... دکترا بهش ام حالش

  ...بودن

بشه و  مونیروز گرشا پش هیاگه  دمیروز ازش پرس اوم

  نه؟ ای شیبخش یجا م نیا ادیب

 چیگفت؟ گفت گرشا پاره تن منه، ه یچ یدون یم

وقت ازش دلخور نشدم که بخوام االن ببخشمش. گفت 
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 یرفتنش ببا  میپدر که بود یداده، گفت ب یبهت حق م

  .دونست یو تورو کامال محق م میمادر هم شد

کرد که خودت و منو از آب و  یبهت افتخار م شهیهم

  .میتو لجن بمون یو نذاشت يگل در اورد

 

در کمال نا  زیبه گلوون کوچولو و سبز روز م رهیخ

  .دیقطره اشک از چشمش چک هی يباور

 .کرد یم هیداشت گر داداشم
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کنه، اشکشو با دستم پاك  هینداشتم گرشا گر طاقت

 :کردم و گفتم

 

  .و رفت دیگرشا! مامان تورو بخش يطور نینکن ا-

 

 :درد نگاهم کرد و گفت با

 

بخشم! به خاطر  یوقت خودمو نم چیمن خودم ه یول-

عذاب  قیال شهیتو حسرت موندن مامان من هم
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! لعنت به من، لعنت به ذهن محدود و سایگ دنمیکش

 !افکار احمقانم
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 :تکون دادم و گفتم يسر

 

شده.  ریقدر رُکم اما د نیا دیداداش. ببخش رهید کمی-

  .فوت کرده ست،یمامان ن گهید

 

 :دیدرد پرس با

 

  ن؟یکه دفنش کرد ییجا يبر یمنو م-
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  .به نشونه باشه تکون دادم و بلند شدم يسر

 

**** 

 

 ..::(* نیحس ریام *)::..

 

 سا؟یگ ییکجا-

 

و بعد به من  "نهیحس ریام"پشت خط گفت  یکس به

 :گفت
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 .گرشام شیپ-

 

 نیگفته بود ا ایلویکارن! هه! س شیهتلشون. پ یعنی

  .افته یاتفاق بالخره م

 :دیپرس سایگ

 

برات ناهار  امیب ؟يبخور يکرد دایپ يزیچ ،ییکجا تو

 یکار دارم وگرنه م کمیمن  ر،یام یبپزم؟ گرسنه نمون

  .توعه شیاومدم. همش دلم پ
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که همون لحظه درو باز کرد و با  ایلویلبخند به س با

 :شدم و گفتم رهیظرف غذا اومد تو خ

 

فرشته بلوند برام غذا  هیمونم.  ینه من گرسنه نم-

  !اورده

 

 :گفت سایصدا قهقهه زد و گ یب ایلویس
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که  یاخه تو اگه عرضه فرشته بلوند تور کردنو داشت-

  !داداشم شدمیمن نگران نم

 

 :زدم و گفتم پوزخند

 

  .يخواهر ستیببحث عرصه ن-

 

 :داد زد ياز فاصله کم عمد ایلویدفعه س هی

 

 زم؟یعز ياینم-
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رو  یاز پشت گوش سایزده گ رتیناباور و ح يصدا

رو قطع  یشدم و با خنده گوش الیخ یاما ب دمیشن

  .بمونه تو آمپاس کمیکردم. بذار 

 :قهقهه زد و گفت ایلویس

 

  .شهیبد نم يریکرم ز کمی-

 

 :شدم و گفتم بلند
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  !به موقع بود. دمت گرم یلیخ یلیاتفاقا خ-

 

 کلیآشپزخونه و از پشت به ه يسرش رفتم تو پشت

اش نگاه کردم، موهاشو بلوند روشن کرده  زهیم زهیر

  .بود

 :دمیپرس

 

  ؟يموهاتو چرا رنگ کرد-
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 یصندل ياون که برگرده کتشو در اورد گذشات رو یب

 :و گفت

 

خودمه، قبلش به خاطر مت اون  يرنگ موها نیا-

بلوند که روشن باشه  يکرده بودمشون. مو یرنگ

دوست  يدوست نداشت، مسخره بود اما رنگ موها

منم  يبود. دوست داشت رنگ موها شیدختر قبل

دوستش داشتم که  يباشه. منم اون قدر یهمون رنگ

  .کردم یاون همه سال موهامو رنگ م
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  !زیهمه چ یب کهیبود؟ مرت والیه هیپسرش  دوست

طره از  هیدادم کنارش در جهت مخالف و  هیتک

 :انگشتم و گفتم نیب دمیچیموهاشو پ

 

نبوده که موهاش  يدختر چیحاال اطرافم همن اما تا -

موهاشون  یرانیا يهمه دخترا بایباشه. تقر یرنگ نیا

 يتو برا يرنگ موها نی. به خاطر همهیو قهوه ا یمشک

 !خاص و قشنگه یلیمن خ
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 301پارت#
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 :دیلبخند برگشت طرفم و پرس با

 

  ؟یزن یباهام الس م يدار-

 

 :زدم و گفتم قهقهه

 

 ي. همه دختراگمیزنم راستشو م ی! الس نملینه س-

 سایموهاشون مثل گ تاینها ایهستن،  یمو مشک رانیا

تو، رنگ  يباشه. رنگ موها ییو خرما يقهوه ا

  .من متفاوته يصورتت برا کیمیم یچشمات... حت
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 :دیسمتم و با لبخند پرس برگشت

 

  بد؟ ایتفاوت خوبه  نیا-

 

صورتش و  يتو ختیر یلخت و سرکشش م يموها

  .کرد با حرکت سرش بده کنار یم یسع یه

فرو کردم جلو و اون دسته رو زدم پشت  دستمو

 :لبم گفتم يرو حیگوشش و با همون لبخند مل

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

  .یمن خاص يتو برا-

 

 :زد و گفت يدستپاچه ا لبخند

 

  ...شهی! سرد میام... مرس-

 

تکون دادم و نشستم پشت  ياشاره زد به غذا. سر و

  .زیم
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 یبرام غذا م ایلوینبود س سایکه گ يچند روز نیا يتو

کارو  نیبهش گفته بود اگه تونست ا سایاورد، خود گ

  .بکنه

 

دختر منبع آرامش  نیباهاش نداشتم. ا یمشکل من

  .بود

 یبهش داشته باشم، اصال نم یکه حس خاص نه

و فرو  رونیبکشم ب سایخواستم خودمو از منجالب گ

  .دیجهنم جد هیبرم تو 

 :دیسر بلند کرد و پرس ایلویس
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  سوال بپرسم؟ هی شهیم-

 

  .دوتا بپرس-

 

 :نگاهم کرد و گفت متفکر

 

 ؟يرو دوست دار سایاحساساتت االن چطوره؟ هنوز گ-

هنوز به خاطر عالقه ات به خواهرت از خودت 

  ؟يمتنفر
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  بودم؟ متنفر

 : به نشونه نه تکون دادم و گفتم يسر

 

 هیتجاوز کرده  سایکارن به گ دمیکه فهم ياون روز-

  !دیتموم حسم ته کش ییجورا

 

 :که سوء تفاهم نشه کفتم نیا يرفت توهم. برا اخماش
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دور!  زیکه تو ذهنته رو بر ینه نه! به خاطر خدا اون نه

نگاهم  يجور نیا ینداره لعنت سایبه بکارت گ یربط

خب...  یعنی... سایدونستم گ ینکن. من از قبلشم م

خودمو براش آماده کرده بودم بعدشم.... بهت که گفتم، 

 نیکردم. درباره من ا یاصال تا اون مراحل بهش فکر نم

  .فکر نکن يطور

 

  .صورتش مشخص بود باورم کرده يحالتا از

 :و گفتم دمیکش یآه
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  .بود بیاتفاق عج هی! ایلویس دونمینم-

 چی! اون هدونمیکارنو تا حد مرگ زدم و بعد... نم من

هوش شد زدمش. از  یکه ب یینکرد و من تا جا يکار

  .سایندارم به گ یحس چیه گهیاون روز به بعد د

چرا  دونمیواقعا نم یمسخرست. ول یلیدونم خ یم اره

  .هیطور نیا

 

 :نگام کرد و گفت متفکر
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. تو.... نسبت ریام ينبود سایعاشق گ. تو بهیعج کمی-

به کارن... اسمش چقدر سخته، تو به کارن حسادت 

  .يکرد یم

 

 :گرد شده نگاهش کردم که گفت يچشما با

 

  داشت؟ یکارن با تو چه ارتباط-

 

و چند  نیدرحال رقابت. چند شهی. هممیبود بیرق-

  .سال
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 :و گفت دیخند ایلویس

 

بوده که  یاز سر حس رقابت یداشت سایکه به گ یعشق-

 یار پروژه هات م یکیرو مثل  سای. تو گنیبه هم داشت

 يکرد یمال تو باشه چون فکر م ی! دوست داشتيدید

 .یکن یبا کارن به خاطرش رقابت م يدار
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 آغوش تو دیدر تبع
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 302پارت#

 

 

 

 

 

 ..::(* ســـــــایگ *)::..

 

  .اتاقشون زیت م یصندل يبودم رو نشسته
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اومد و  یاتاق م يپر درد کارن از تو يناله ها يصدا

 .بشم وونهیشد د یباعث م

 

 یاز طرف دنش،یشد به خاطر درد کش یم شیر قلبم

  .کردیعقلم مالمتم م 

  سوزه؟ یمتجاوزش م يدلش برا یک اخه

کشه؟ لعنت به  یمتجاوزش پر م يدلش برا یک اخه

  !من

 

  .پاك کردم ختهینر اشکمو
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کرد،  یم یدگیاتاق بود و داشت بهش رس يتو گرشا

گفت جوش خوردن دستش درد داره و من داشتم  یم

  .دمیکش یدرد م

  !بودم. واقعا احمق احمق

 

  .داد به در هیدرو بست و تک رون،یاومد ب گرشا

دستام و  نیکه سرمو گرفته بودم ب یبه من رهیخ

بودم که  دهیموهامو مشت کرده بودم. لبمو انقدر گز

  .خون افتاده بود
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  سا؟یگ یکن یم کاریچ يباخودت دار-

 

 :دمیبلند کردم و پرس سر

 

 حالش چطوره؟-

 

  به تاسف تکون داد و گفت يسر

 

کنم  ی. درکت نمدهیخوبه. مسکن بهش زدم، خواب-

  .فهممت یجوره نم چیه سا،یگ
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بود! خودمم خودمو  نیحس منم هم قایشدم، دق کالفه

داره تو سرم  یکردم چ یدرك نم شناختم،خودممینم

  .گذرهیم

 ینم شیافسار کل تنمو گرفته بود دستش و کار قلبم

  .تونستم بکنم

 :جواب گرشا گفتم در

 

 وونهیکنم داداش. دارم د یخودمم خودمو درك نم-

  .شمیم
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 :گفت یعصب گرشا

 

بود، با اون کارش از پشت بهم خنجر زد.  قمیکارن رف-

! متاسفم سایرو دوشش گ ذارمیمن جنازه تورو هم نم

  .یقلبتو افسار بزن دیاما با

 

 :زدم و گفتم پوزخند
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فرصتم بپرم  هیام و منتظر  یخودم راض یکن یفکر م-

 یم چیگرشا؟ ه يفکر کرد یبقلش؟ درباره من چ

و  یشب لعنتاون  يتو یدونیم چیه ه؟یتجاوز چ یدون

  که بهم نگفت؟ ایچ قتیمثال رف نینحس ا

 

 :دستاش و گفت نیرو به روم، سرشو گرفت دب نشست

 

. دوسال مثل سگ پا سوخته دور و بر مونهیکارن پش-

  .تورو بهش بگم يمن موس موس کرد تا جا
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تو خبر دارم. دو  ياز جا رتیغ یکرد منِ ب یم فکر

 ی. حتدمشیکه توستم کوب يسال تموم هر جور

  .سایرو هم نگه نداشتم گ نیحرمت مامان نشر

  .شده هیبدم تنب نانیبهت اطم تونمیم

  .ششیپ يکه باز برگرد ينه در حد اما

 

گفت  یکه گرشا م ییزایگوشه از قلبم از تصور چ هی

  .شده بود هیگفت. کارن تنب یراست م د،یکش یم ریت

 :گفتم یچارگیدادم تو و با ب نفسمو
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  ...داداش من-

 

بود.  ستادهیدفعه در باز شد. کارن تو چهارچوب در ا هی

با بند به  دشید بیباال تنه اش برهنه بود و دست آس

کل  ياتل بود و رو يشد بود، گردنش تو تهیبدنش ب

  .تنش عرق نشسته بود

و  دهیبه زور باز نگه داشته بود و رنگ پر چشماشو

تنش نسته  يکه رو یو عرق شیشونیدو شاخه پ يرگا

  .داشت دیکش یکه م يبود نشون از درد
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 دنیاز دوباره د دنش،یاز د دیکش ریبراش ت قلبم

  ...و چهرش یلعنت يچشما

 .؟یراحت کن یکش یمنو چرا نم ایخدا

 

 يبستم و خواستم از جا بلند شم که با صدا چشمامو

 :گفت يدورگه و کش دار

 

 !سایگ میفکر کنم وقتشه من و تو باهم صحبت کن-
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 303پارت#

 

 

 

 

 

برداشتم و رو به گرشا  فمویاون که نگاهش کنم ک یب

 :گفتم
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  .رمیگی. بعد باهات تماس مرمیمن دارم م-

 

جونش اومد سمت من، دستمو  یب يبا قدما کارن

 :گرفت و گفت

 

  !لطفا سا،یلطفا صبر کن گ-

 

 :دمیکش غیتند از دستش خارج کردم و ج دستمو
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به من دست نزن، اصال صحبت نکن باهام. ازت -

اون هزار  ریمرده، فکر کن ز سایمتنفرم! فکر کن گ

 دزیجون داده، فکر کن ا یگفت یکه اون شب م ينفر

  !گرفته مرده

 

 ادمیتو صورتش.  دمیاون شبشو کوب يحرفا قایدق

اون حرفا، اون  ياداوریچقدر حرف بارم کرد، با  رهینم

رفتارش بود...  يکه تو یاون حرص انش،یوحش يکارا

  .سوخت یحال بدش نم يبرا گهیدلم د
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موهاشو چنگ زد و پشتشو کرد به ما، کارن  گرشا

چشماش با درد بسته شد دستش که دراز شده بود 

گرفتن دستم افتاد کنار بدنش و چشماش با درد  يبرا

  .بسته شد

 

 یکردم منو نم یکه فکر م ییجا رون،یسالن زدم ب از

صدا  یو شروع کردم به ب واریدادم به د هیتک ننیب

  .ختنیاشک ر

قرار بود از ته  یمن تموم بشن؟  ک يقرار بود اشکا یک

  دل بخندم؟
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و زانوهامو بغل کردم، سرمو  نیزم يخوردم رو سر

  .صدا هق زدم یدادم بهشون و از ته دل و ب هیتک

 

  .سایمردم گ یکاش م-

 

رو به روم. انقدر  ستادهیکه ا دمشیبلند کردم و د سر

 :گفتم ضیحرفو زد که با غ نیا یبا درد و واقع

 

  !خفه شو-
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دست  هیکه بود با  یبه رو به روم به هر زحمت رو

بود،  دهی. رنگشپرواریداد به د هینشست و سرشو  تک

. تا قلبم متهمم نمیحالش بد بود. چشم بستم تا نب

  !توعه رینکنه که تقص

 

 نی. حداقل تو اشهیم یاوک زیهمه چ رمیمن اگه بم-

  .يزیریاشک نم اقتیل یبه خاطر منِ ب يطور

 

 :کارن بم تر يشد و صدا شتریهقم ب هق



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 نیوقت منو نبخش! بذار تو هم چیخواهش! ه هی-

که  يکه توشم دست و پا بزنم. بذار جور یجهنم

  .رمیجون بکنم و نم اقتمهیل

 

  .جفتمون بد بود حال

 

مامان،  يگرشا، رفتارا يتو، خاطره اون شب، رفتارا -

 ی... مثل شکنجه منیحس ریام يحرفا ان،یدا ينگاها

 !مونه! خود خود شکنجه
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 304پارت#

 

 

 

 

 

  !هه
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 کردیبدم، اگه متهمم نم  حیبراش توض ذاشتیم اگه

  .شد ینم يطور نیا

 :گفتم یخیو  سرد

 

کارن! فقط خودت  ستمیمن مسئول شکنجه شدنت ن-

 يو گرشا کتک بخور نیحس ریکه از ام نیا ،یمسئولش

 نیفقط به خاطر خودته. خوبه که همه باهات سردن، ا

رو درك  رانیکه من برگشته بودم ا ییاون ماها يطور

  .دمیکش یچ یفهم یو م یکن یم

  .ناستیباعث همه ا يکه کرد یینا به جا قضاوت
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 :تکون داد و گفت يسر

 

! ستین یشک چیخودمه، ه ری. تقصستمیمن منکرش ن-

زنم، به  یو دم نم شمیکه شکنجه م نهیبه خاطر هم

  .سایکنم گ یکه تحنل م نهیخاطر هم

 

 :پوزخند بهش گفتم با
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برادرمه چه  نیحس ریام يدیکه فهم ياون لحظه ا-

  ؟یداشت یحس

 

 :و با درد گفت واریچسبوند به د سرشو

 

بد!  یلیبود. بد بود، خ میزندگ يلحظه تو نیبدتر-

  .دیشما خواهر و برادر دمیفهم یاتفاق یلیخ

 

 ؟يچطور-
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از  یمست یوقت یمونیمست بودم، پش یاون شب لعنت -

سرم رفت اومددسراغم. اومدم دنبالت ،همه جارو 

 ری! اميو رو کردم. نبود ریدنبالت گشتم، کل شهرو ز

 یشرکتشو واگذار کرده. وقت دمینبود! فهم نمیحس

فکر کردم باهم  ستین يهم از اون هم از تو خبر دمید

 .نیفرار کرد

 

 :چشماش رو بست و گفت ویکش يپر از درد نفس
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 هیتو شرکت مشغول بودم که  یهفته بعدش عصب کی-

سند  هیپوشه و باز شد.  هیدفعه دستم خورد به 

توش بود  نیحس ریبود که مشخصات من و ام یمیقد

 یاتفاق یلیپروژه. خ هی يهامون تو ياز همکار یکیاز 

. فکر انیهاشم دهیچشمم به اسم مادرش خورد... ش

افتاد تو اوج و رفت و آمدات  ادمیاما  هیکردم اتفاق یم

به  دهیبا ش یبهت رنگ زدم و تو گفت نیحس ریبا ام

  .يمشکل برخورد

 

 :و گفت دیکش یآه
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 دهیکردم، محال ممکن بود مادر تو همون ش یباور نم-

 .باشه نیحس ریمدارك ام يتو انیهاشم

رو سرم خراب  ایکردم و دن قیکردم و... تحق قیتحق

و  دم،یداستان مامانت رو هم فهم قی... با تحقسایشد گ

  ...داشته نیحس ریکه با پدر ام یانیجر

 

لحظه برام لذت بخش باشه، مطمئن  نیکردم ا یم فکر

اتفاق  نیکارن برام جذاب تر یمونیپش دنیبودم شن

  ..... اما نبوداستیدن
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  ...کرد ینابودم م داشت

  .شدم یم وونهیغم چشماش د دنیبا د داشتم

 

من تو جهنمه،  یاالن زندگ نیاز اون شب تا هم سایگ-

گشتم،  یدو سال تمام مثل سگ پاسوخته دنبال تو م

 چی! هدی... نبودیحت دهیگشتم، دنبال ش یم ریدنبال ام

  !دیجا نبود

 

 :نگاهش کردم و گفتم هیتاسف و گر با
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کارن؟  يکرد کاریبا خودت چ ؟يکرد کاریبا من چ-

 باهامون؟ يکرد کاریهان؟ چ

 

 :بغض گفت با

 

 ،يگریالش ،ي! حماقت، نامردسایکردم گ تیخر-

 !اسمشو بذار يخوایکه م ی! هر چيباز یعوض
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 نیشدم. لعنت به ا نیکالج خسته و کوفته سوار ماش از

  !درسا

راه حل داشته باشه، از  هینبود که  یاضیو ر کیزیف

هم سخت تر  یصدتا انتگرال و معادالت چند مجهول

  !بود

 

 زیچ هیبود، جسم  یروح يها يماریمن ب يدرسا بحث

 هی یکنن و تموم. روح المصب ول ی! درمانش مهیکیزیف

  !گهید ستین یکارش بلنگه درست شدن يجا
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اون  يبود که درمان نداشت، امروز تو زایچ یلیخ

 یبودم، مشکالت روح دهید ییآدمها یلعنت مارستانیت

بودم  دهیشن مارستانیاز زبون استادا و مسئول ت يا

  .که شاخ در آورده بودم

 

 یکی ا،یپارانو یکیحاد داشت!  یزوفرنیش یکی

  ....حاد يها یدوقطب

بود و شب  ییو پنج سالش بود، صبحا لو ستیب یکی

  !شد به الکساندر یم لیشد تبد یکه م
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سال  یاز س شتریکه مادر بزرگ اون جا بود و ب يزیل ای

  !بود يبود بستر

 ياتاق قفل و بست دار بستر هی يتو یکه حت ییکسا

  !بودن

 

  !اوففففف

  .بودم، تو اوج سرما گرمم شده بود یعصب

و  شمیم میروز تسل هیکردم که خودمم  یفکر م نیا به

 مارستانیبه اون ت کنمیم  یخودم رو معرف رمیم

  !یلعنت
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رو  یوانشناسکه ر یپارك کردم. لعنت به من نویماش

  .انتخاب کروه بودم

سال بود که بعد از  نیو امروزم نبود. چند روزید درد

 يها يماریب ادگرفتنیو  مارستانایاز ت دیهر بار بازد

  .شدم یم یعصب يطور نیهم یروح دیجد

 

  !ایلویس-
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 هیبود که با سگ همسا ریسمت صدا، ام برگشتم

لبخند  دنشیکرد. با د یم يباز " یلیج " مون،یکنار

بود که کاله گذاشته بود  يبار نیلبم، اول ينشست رو

 !سرش يرو

  .بافت با ست شالگردنش يکاله خاکستر هی 

 

  .شده بود جذاب

کرد!  یهم ارومم نم نیحس ریام دنید یحت یول

  .پرت کرده بود هیحواسمو فقط چند ثان تشیجذاب
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قفل،  يچرخوندم تو دویدست تکون دادم و کل براش

 امیب یحال لعنت نیتا از ا رمیداشتم دوش بگ ازین

  .از جاش بلند شد و اومد سمت من دمی. درونیب

 

پرت  فمویباز گذاشتم و خودم رفتم وسط سالن، ک درو

  .مبل، پالتوم رو دراوردم يکردم رو

 هیپاشنه دارم رو هم در اوردم شوت کردم  يبوتا

  .گوشه

 

  .ادیتلخ به نظر م یلیواو! اوقاتت خ-
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 :کوتاه گفتم یلیخ

 

  .بود یام بهم! روز نحس ختهیر کمی-

 

سرم گوجه کرده بودم باز کردم و  يکه باال موهامو

حوصله اونم  یاتاق. نذاشتم حرف بزنه، حت يرفتم تو

  .نداشتم

دراوردم و  مویو شلوار شکالت ییگردو یاسک قهی يزود

 ...دوش ریرفتم ز
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  .شدم یاروم م دیبا

 دویشدن بعد از هر بازد یعادت مسخره برزخ نیا دیبا

  !کنار ذاشتمیم

 ...شغلم باشه نیقرار بود ا یلعنت من
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** 

 

  .گرفتن هم نتونسته بود آرومم کنه دوش

چشمم، دختر بچه نه  يجلو ومدیم ایل ریتصو همش

داشت! باهاشون  یکه سه تا دوست نامرئ يساله ا
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 یکرد! م یم يخورد، باز یزد، صبحانه م یحرف م

کردم به  یفکر م نیاز دوستاش بارداره! به ا یکیگفت 

 مز،یقراره چهارتا دوست داشته باشه. ج يزود

و مادرش  پدر! گفته بود یزوفرنیاستادمون گفته بود ش

  !خوانشینم

 

. قهوه سازو رونیم بو رفت دمیتن پوشمو پوش حوله

 :گفت ییصدا هیزدم به برق که 
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 دیفکر کردم نبا یول دیمن درست کردم. ببخش-

  .حال نیتنهات بذارم تو ا

 

  .... هنوز نرفته بودنیحس ریام

گردم  یم یوجب هی که جلوش با حوله نیاز ا معذب

 :گفتم

 

  .داشتم بهش ازی. نیمرس-

 

  قهوه؟ ایبه من -
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 :نگاه کردم و گفتم يادرشت و قهوه يچشما به

 

 .به جفتتون-

 

 :گفت ختیر یزد و همونطور که برام قهوه م يلبخند

 

  .ها يخور یسرما م ؟یپوش یلباس نم-

 

 :و گفتم دمیمال چشمامو



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

جور  نی. ارمیمی. دارم از سردرد مریحوصله ندارم ام-

  .شمیم یروان شهیمواقع هم

 

رو گذاشت جلوم و از جا بلند شد، فکر کردم  قهوه

افکار تنها نذاره.  نیبره کاش نره، کاش منو با ا خوادیم

  ...کاش با مت فرق داشته باشه
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 نیپست سرم، دستاش از ب ستادیبه جاش ا نرفت،

هام و شع  قهیشق يرد شد و نشست رو سمیخ يموها

  .ماشاژ دادن یکرد به دوران

دادم به  هیبسته شد و سرمو تک یبه آن چشمام

  .شکمش

 

 هیخواستم جلوش گر یشده بود، نم قیرق احساساتم

 :کنم. آروم گفت
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درداش آروم  يطور نیا شدیسردرد م سایهر موقع گ -

 نیباعث شده به ا ی! چيکالفه ا ل؟یکردم. چته س یم

 ؟یوفتیحال ب

 

شده، هم زمان قهوه  انیکردم جر فیبراش تعر خالصه

گوش  هی ریخوب بود که ام یلیخوردم. خ یامو هم م

  .جور مواقع نیشنوا بود ا
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دونم  یکرد، نم یم سهیمقا ریاحمقم مت رو با ام ذهن

 هیدوست.  هی ریام یچرا! اون دوست پسر سابقم بود ول

  !خوب یلیدوست تازه کشف شده خ

 

هامو ماساژ  قهیکه تموم شد همونطور که شق حرفام

 :داد گفت یم

 

هنوز  دهیو حالت بده نشون م یکه حساس نیا-

 ل،یس شهیحالش بد م یاحساساتت زندست! هر کس

  .نشده يخوبه که برات عاد یلیخ
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برات  زایچ نیاصال ا دینبا ندهیبه عنوان روانشناس آ تو

  .بشه يعاد

 نی. ایدرمان کن ماراتویتا ب یمحرك داشته باش هی دیبا

خوبه  یلیخ نی! استی! ضعف نستین یعیطب ریاصال غ

 .لیس

 

بود که خودمم چند بار بهش  يزیگفت، چ یم راست

  .بودم دهیرس

صحبت  نیکرد ا یکه توجهمو جلب م يزیچ نیشتریب

بود. مت از رسته من متنفر بود، خودش  ریکردن ام
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من،  يکرد و به نظرش کارا یم لیرشته برق تحص

  .من وقت تلف کردن بود یلیرشته تحص

 :و گفتم دمیکش یآه

 

 ست؟یشغل من به نظر تو مسخره ن-
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 :گفت متعجب

 

جراح مهم و  هیپزشک، درحد  هینه! شغل تو در حد -

 ی. من خودم مهندسستی! اصال مسخره نهیاتیح

  .ستمین یخوندم و اصال ازش راض
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 :بهش زدم و گفتم يلبخند

 

  .من فرستاد يرو واقعا خدا برا سای. تو و گریام یمرس-

 

ام  قهیشق ينگفت و به جاش دستاشو نرم تر رو يزیچ

 يحرکت خلسه آور، معجزه دستا هیحرکت داد. 

  ...ریام

داده بودم بهش و عطر تنش و دستاش سر  هیتک سرمو

  .دردمو خوب کرده بودن
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  ...سخت بود هنوزم

  ...داشت یزوفرنیش ایل هنوزم

  .اون آدما اون جا بودن هنوزم

شد! سردرد و احساسات  یمن حالم داتش خوب م اما

  .رفت یبدم داشت م

 

  ...لیس-

 

 یگفتم، کم کم داشت خوابم م ریدر جواب ام یهوم

  .گرفت
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 :گفت که خوابم رو کامل پروند يزیچ

 

  ؟یفکر کن شتریب کمیدرباره من  شهیم-

 

 :برگردم که گفت خواستم

 

  .بهت بدم حینه نه! بر نگرد. بذار توض-
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بده.  حیسر جام و منتظر شدم توض نشستم

 یکه منم بهش فکر م هیمنظورش همون دونستمینم

  !گهید زیچ هی ایکنم 

 :و گفت دیکش یقینفس عم ریام

 

که  يچند روز نیکنم. ا یفکر نم سایبه گ گهیمن د-

از عالقه  يخبر گهیازش فاصله گرفتم... باعث شده د

کنم... تو درست  یام نباشه. حاال که بهش فکر م

  یگیم



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 یفقط به خاطر رقابتم با کارن بود. م سایمن به گ عالقه

 .دوران دانشگاهش شاگرد من بود سایکه گ یدون

! اما یچیبهش نداشتم، مطلقاً ه یحس چیاون موقع ه 

بهش  يدفعه ا هیبا کارن در ارتباطه و  دمیبعد که فهم

  ...رقابت يعالقه مند شدم. برا

 

 :و گفت دیکش یقیعم نفس
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. رونیب ياومد یرابطه طوالن هیتو تازه از  یاز طرف-

 ي. هر جفتمون... آدمادهید بیاحساساتت آس

  .می... جفتمون خسته امیرو دوست داشت یاشتباه

 

دادم،  یمبسته بودم و به حرفاش گوش  چشمامو

  .گفت یدرست م

رابطه  هی ریاز عمرمون رو درگ يادیز يهر دو سالها ما

 ...می. هر جفتمون خسته بودمیکرده بود یاشتباه

 :گفتم
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برطرف کردن  يبرا یمن آدم مناسب یکن یو تو فکر م-

 هات هستم؟ یخستگ

 

 :بده گفت ستادنشیحالت ا يتو يرییکه تغ نیا بدون

 

 گهیهم د يها یخستگ میتونیما م يبه نظرم هر دو-

آدم سوء  یفکر کن خوامی. من نممیرو بر طرف کن

 یچقدر ب یخوام فکر کن یهستم، نم ياستفاده گر

 یهستم که بالفاصله بعد از رابطه سخت یرحم و عوض

  .دمیم شنهادیدارم بهت پ یکه داشت
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... ازت انتظار ندارم اریرابطه تمام ع هی گمیمن نم لیس-

... هر جفت ستمی... من عاشقت نیباشدوستم داشته 

مثل اون شص خاص  یبه کس میتونیما تا ماه ها اصال نم

  .میو دوستش داشته باش میفکر کن

. به ی... دوست دارم کنارم باشیول هی... خود خواهاما

 !ایلویدارم س ازین تیشگیآرامش هم نیا
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  .کرد یعشق نم يبود که ادعا خوب

که ترکم کنه دائما  نیسه روز فبل از ا نیتا هم مت

  .دوستتارم و عاشقتماش به راه بود
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وقت شک نکردم  چیرفتارش بود که ه نیخاطر هم به

  .ادیازم خوشش نم

 

اما منو کنارش  ستیگفت عاشقم ن یصادقانه م ریام

  .خوادیم

که از من و کارم  یدارم، کس ازیآدم صادق ن هیبه  من

  .متنفر نباشه

  ...خودم بخواد يکه منو برا یکس

  !که بگه من آرامششم یکس
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 :اجازه نداد و گفت ریاومدم جواب بدم ام تا

 

 يزیچ ریخوام تحت تاث ی. نملیبهش فکر کن س-

االن خونه، هر  رمی.  من ميو عجوالنه جواب بد یباش

رد  یکه بود حت يزیهر چ ،يدیرس جهیموقع که به نت

  خونم و بهم بگو! باشه؟ ایمن... ب شنهادیپ

 

  .سر تکون دادم براش

 ياورد و گذاشت رو رونیموهام ب ياز ال به ال دستامو

 :شونم و گفت
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 ازیباشه من ارامش حضورت ن یاگه جوابت منف یحت-

  .یشیدارم. از شر من راحت نم

 

 :دمیسمتش و پرس برگشتم

 

دوسال که کنارت بودم آرامش  نیا يچرا تو پس-

  ؟يدیحضورمو ند

 

 :و گفت دیخند تلخ
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 یکه م نی. االن با ادید یرو م سایمن فقط گ يچشما-

شده اما برام  یاحتماال روابطش با کارن اوک سایدونم گ

براش  نمیبیته دلم اگه بگردم م ی! حتستیمهم ن

  .خوش حال هم هستم

 

رو  سایواقعا گ ریداد که ام ینشون م ییهویتحول  نیا

خواست دوستش  یخواست. فقط م یاز ته دلش نم

  .داشته باشه چون عشق کاذن بود
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 :فشرد و گفت مانهیصم شونمو

 

  .فکر کن. منتظرتم شنهادمیپ ي. رورمیم گهیمن د-

 

 ياز اون حس بدم خبر دمیدر که بلند شد د يصدا

 يال به ال ریام يدستا ي. پر شدم از حس گرماستین

  .موهام

 

 هیپشت پنجره مشخص بود. داشت با سگ همسا از

  .کرد یم يباز
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تنش بود و شلوار و بلوز  يا يخاکستر میضخ يپالتو

و شال ستش واقعا  ي. کاله بافت خاکستریمشک رشیز

  .جذابش کرده بود

 

که  يو مردونه ا اهیشدم به دستاش، ساعت س رهیخ

 یبزرگش، پوست گندم يدستش بود، دستا يتو

  ...دستاش

حلقه  چیخودم، بدون ه کیکوچ يکردم به دستا نگاه

  ...يا

  شد؟ یم یچه شکل ریام يدستا يمن تو دست
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 ازیمرد مهربون و جذاب ن نیبه ا دمیکردم و د نگاهش

  .دارم

! من رهی... ازم ارامش بگرمیکه ازش ارامش بگ نیا يبرا

  .نداشتم ازیجواب دادن به سوالش ن يبه وقت برا

 

*** 

 

 ..::( سایگـ )::..
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 د؟یخواب-

 

 :کردم به گرشا و چهره خسته اش و اروم گفتم نگاه

 

  .درد داشت! بالخره خوابش برد یلیخ-

 

 :و گفت دیمال چشماشو

 

. زمیعز يخسته ا یلیخ سا،یتوهم برو بخواب گ-

  .ساعت سه شبه
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 يتو یدرهم کارن، هنوزم حت يکردم به ابروها نگاه

 .خواب درد داشت

حال افتاده بود من کجا  نیکه به ا یوقت شیپ دوسال

 يباال يطور نیبود که ا یمن نبودم ک یبودم؟ وقت

  سرش مواظبش باشه؟

 

  .و از جا بلند شدم دمیکش یآه

 یهم احساس خواب الودگ ذرهی یاومد، حت ینم خوابم

 .نداشتم
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 309پارت#
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 ییجورا هی. شیموند پ یگرشا م رون،یاتاق رفتم ب از

  .عوض شده بود فتمونیش

 

 ياتاق و پنجره رو باز کردم. هوا یکیاون  يتو رفتم

ملتهبم و  يعرق کرده و چشما یشونیسرد خورد به پ

  .کرد یحالم رو بهتر م

 نیبود که ا نیمهم ا ،یچ ایخورم  ینبود سرما م مهم

  .هوا بره يو حس مرخرفم با سرما یالتهاب درون

 

  ...دادم فکرم آزاد بشه اجازه
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بودم؟ اون دو سال  دهیشد؟ کارنو بخش یم یچ حاال

 یکه م ییو گرشا تا جا نیشده بود، مامان نسر هیتنب

  .تونستن بهش سخت گرفته بودن

 

 .دو سال دنبال من گشته بود یطرف از

که بعد از اون تجاوز و  یبه کنار، عذاب وجدان نایا همه

افتاده بود به  نیحس رینسبت من و ام دنیبعد از فهم

  .طرف هیجونش هم 

 یلیخ طشیشرا نمیب یاون م يجا ذارمیکه م خودمو

  !سخت تر از من نه اما کمتر از من هم نبوده



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  ببخشمش؟ دیبا

 یاما اره! م یو سادگ يزود نینه به هم قطعا

  !بخشمش

که  تمیظرف یبه خاطر خودم و هم به خاطر قلب ب هم

  .رو نداره دنشیطاقت عذاب کش

 

 ؟یچ دمشیکه بخش نیاز ا بعد

  ران؟یگشتم ا یم بر

  ؟یچ نیحس ریام پس
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 هی يو اون صدا افتادم! واقعا صدا نیحس ریام ادی باز

 .زن بود

  تونست باشه؟ یم یک 

بود که من بخوام کنترلش  نیخودش عاقل تر از ا ریام

 .کنم اما نگرانش بودم

 

 يبرا يدفعه ا هیباشه، حاال  یبا کس راًیبودم اخ دهیند 

  ش؟یداد تو زندگ یزن رو راه م هی دیبا یچ

  ه؟یفرشته بلوند ک اون



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

که ساعت سه شبه  نیتوجه به ا یبرداشتم و ب مویگوش

 :براش نوشتم

 

  ه؟یاون فرشته بلوند ک-

 

! دهیتخت، معلومه که خواب يرو پرت کردم رو یگوش

  .مگه همه مثل منن که جغد باشن
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موهام و رفتم  يال به ال دیچیپ یکه م يدادم به باد دل

بلند  میگوش امکیپ يدفعه صدا هیخلسه که  يتو

  !شد

 

 داری! چرا بنهیحس ریام دمیبرش داشتم و د متعجب

 :بود؟ نوشته بود

 

 ؟يدیچرا نخواب-

 

 :نوشتم براش
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  ؟يدیتو چرا نخواب-

 

 :که جواب داد دینکش یطول

 

  .ام یافتاده به جونم. نگران جواب کس یخوب یب-

 

 :کردم پیدرشت شدا براش تا يبا چشما ؟یجواب چه
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اون فرشته  هیک ؟يریبله بگ يخوایمگه م ؟یجواب ک-

  بلوند؟

 

 :کمال تعجبم جواب داد در

 

ام! اون فرشته بلوند هم سکرته.  "بله"اتفاقا منتظر -

  !وقته رید سایبخواب گ

 

. اخرش هم با کردنیم پیبا شتاب براش تا دستام

 !شد نیجواب نداد و کال آفال یبدجنس
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 310پارت#
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تفاوت بمونم! واقعا منتظر بله گرفتن از  یب نتونستم

  بود؟ یکس

و بهش زنگ  اوردمیمن؟ زاقت ن یزندگ یشلوغ نیا تو

  .زدم

 

  !سایجانم گ-

 

 :دمیتوپ یعصب
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 یمنتظر بله گرفتن از ک ن؟یحس ریام یگیم یچ-

 نیهم قایدق یبله گرفتنت رو گذاشت یلعنت ؟یهست

  !هیبگو ک ستم؟یکه من ن يهفده ا کی

 

. یگوش يتو دیچیآروم و بمش پ يخنده ها يصدا

  !پسر نیبود ا لکسیچقدر ر

 

بله گرفتن از دختر مورد عالقم  يشرمنده باهات برا-

  !خانم سایهماهنگ نکردم گ
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 :گفت. غرغر کردم یمزخرف م چرا

 

. نگرانتم ینبود که با من هماهنگ کن نیمنظورم ا-

  .ریام

  ت؟یاومده تو زندگ يدفعه ا هیکه  هیک

  ؟يازدواج داد شنهادیپ يهفته ا هی یک به

 

حسو بهم داد که دارم  نیکرد، سکوتش ا سکوت

 :با خجالت گفتم نیهم يکنم. برا یم یفضول
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رو ندارم. فقط  تیزندگ يمن قصد دخالت تو ریام-

  ؟یفهم ینگرانتم م

 

 :آرومش گفت يصدا با

 

تو  ومدهین يدفعه ا هی! اون دختر سایگ ستین يخبر-

به چشمم  دای. اما جدشناسمشیوقته م یلیخ م،یزندگ

  .اومده و نظرمو جلب کرده

خانم.  وونهیازدواج ندادم اصال د شنهادیهم. پ بهش

  .رو دادم شتریب ییآشنا شنهادیفقط پ



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

راحت شد. دستم رو گرفتم به چهارچوب پنجره  المیخ

 :و گفتم

 

  شناسمش؟یمنم م ه؟یک-

 

بچه!  یازم اطالعات بکش یتونینم نیاز ا شتریب گهید-

  .قطع کنم خوامیم

 

 :گفتم معترض
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چقدر  ه؟ی! دختر خوبنمینه نه صبر کن! قطع نکن بب-

چرا به من  ؟يچند وقته باهاش اشنا شد ش؟یشناسیم

من مثال خواهرتم! عالوه بر خواهر هم  ریام ینگفت

  ..دختر هی یگفت یبه من م دیخونه اتم هستم. نبا

 

من و  نیب يخبر چیوم باش! فعال هار زمی! عزسااایگ-

 خوامیبدونه. نم یکس خوامی. نمستیاون دختر ن

  .بذارمش تحت فشار
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 هیگفتم دختر خوب!  یبود حتما بهت م یمهم زیچ اگه

  !ندارم شتریخواهر که ب

 

تخت و  يرو بستم و خودمو پرت کردم رو پنجره

 :گفتم

 

  .دیزبون تو حرف کش ریاز ز شهیوقت نم چیه-

 

 :و گفت دیخند
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  تو چه خبر؟ گرشا خوبه؟ کارن چطوره؟-

 

 :هم که بحثو عوض کرد! جواب دادم حاال

 

درد داره  یلیرسونه، کارن هم خ یگرشا خوبه سالم م-

 .شهیخوب م یول
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 311پارت#

 

 

 

 

 

تونم  یدونستم م یسکوت کرد، نم نیحس ریام

نه. با احتباط  ایبذارم  ونیمشالتم رو باهاش در م

 :گفتم

 

  .دهیدرد کش یلیکارن خ-
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زدم سکوتش  ینم یحرف چینگفت، کاش ه یچیه

 یسع دیدار بود. اما حاال که گفته بودم با یمعن یلیخ

 :ادامه دادم یه نیکنم واسه هم شیماست مال کردمیم

 

 ییجا هیمن نذاشتم باهام حرف بزنه اما  مونه،یپش-

  .برام گفت الیدو  نیاورد و از ا رمیگ

 

مثل سکوت  قایسکوت کرده بود. سکوتش دق هنورم

 :و گفتم دمیکش یقیدار بود. نفس عم یگرشا معن
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 ی. از طرفنیحس ریبکنم ام یچه غلط دیبا دونمینم-

و هم به لطف  یداره، هم روح يبد یلیخ تیکارن وضع

با خودم  تونمیخودم نم ی. از طرفیگرشا و تو جسم

  !امیکنار ب

  ...افتم یم یاون شب لعنت ادی یبرام وقت سخته

 

 زیسکوت جا نیاز ا شتری. بمیجفتمون سکوت کرد هر

با حرفش  نیحس ریبزنم که تم ینبود. اومدم حرف

 :و ماتم کرد شیک
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  !سایگ يتو دوستش دار-

 

بالفاصله  نیکنم به خاطر هم هیکردم خودمو توج یسع

 :که جمله اش تموم شد گفتم نیبعد از ا

 

عاشق متجاوز  ینه من دوستش ندارم! کدوم احمق-

من ازش متنفرم. اصال دوست ندارم  شه؟یخودش م

بعد از دو سال اومده زل زده تو چشمام   نم،یبب افشویق
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 چیبخشمش ه یورم! نم هی! خب به مونهیپش گهیم

  .وقت، اصال هم دوستش ندارم

 

 :گذاشتم نطق قرام تموم بشه و بعد گفت نیحس ریام

 

  !يتو دوستش دار یباشه ول-

 

  ...ریام-

 

 :گفت یالیخ یلحن ب با



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

. تو اصال از ستیکه بد ن نیدلم! ا زینرو عز هیحاش-

 گهیکه د نیا يعاشق کارن بود یخودتو شناخت یوقت

  !بحث کردن نداره

 

 :دوباره گفتم کالفه

 

  ...ریام-

 

 جان؟-
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 يبد یلیدوستش داشته باشم! اون بهم خ خوامینم-

باهام رفتار کرد، بهم تهمت  یابونیهرزه خ هیکرد. مثل 

  .زد، تجاوز کرد... دوست ندارم دوستش داشته باشم

 

 :و گفت دیکش یآه

 

.... اما عشق که حد و مرز سایگ یگیم یچ دونمیم-

سرش داد بکش که کارن فالنه و  ایب! حاال تو شناسهینم
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و اِل و بل! دست آخر قلبت صاف تو چشمات  سارهیب

 !مونهیکارن پش گهیو م کنهینگاه م 

 

 :دمینال کالفه

 

 ایراحت نیکنم! بذارم فکر کنه به هم کاریچ یگیم-

  منو داتشه باشه؟ تونهیم

 

 یشو خواهر گلم. مقاومت نکن با قلبت! م میتسل-

! دم دستش نباش اما در دننیمردا عاشق ناز خر یدون
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دور از دسترس هم نباش. بذار التماست کنه، بذار 

 !يبشه، تو ارزشش رو دار تیاذ
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@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

 

 

داد. چقدر  یبهم م یحرفاش حس خوب نیا چقدر

بود. چقدر دوست  میتو زندگ نیخوب بود که امر حس

  .برادر دو ساله رو نیداشتم ا

 :سموت کردم و اون در ادامه حرفش گفت دوباره

 

موس موس کنه، هنوز  دیکارن حاال حاال ها با-

اون خون  يهات برا هی. کم با گردمیخواهرمو بهش نم
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براش  گهید يدید ی. اما دست اخر وقتيبه دلم نکرد

کم اورده و ترس از  يحس کرد یوقت قایدق ه،یکاف

کنه اون موقع وقتشه  یم وونشیدست دادنت داره د

  .بهش يکه برگرد

 

 :راحت شده بود. آروم گفتم المیزدم، خ لبخند

 

  .يباهام حرف نزده بود یقدر منطق نیتاحاال ا-

 

 :خودم گفت مثل
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چشمام باز شده. تو فکر کن معجزه باعث شده از -

  .امیحماقت در ب

 

 :گفتم طنتیش با

 

 نکنه اعجاز همون فرشته بلونده؟-

  

 :گفت رتمیو ح یکمال شگفت در
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  !وسط خال يچقدر زد یدونیخودتم نم یحت-

 

 طهیافر نیا هیها! ک شهیم میدختره حسود نیداره به ا-

  خانم دل داداش منو برده؟ هان؟

 

 :و گفت دیخواب آلود خند ریام

 

  .تهیعفر یاگه بفهمه بهش گفت-
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 ادیکش دار شده بود. مشخص بود خوابش م صداش

 :چهار بود. بهش گفتم کیساعت نرد

 

بهم کمک  یلیبرو بخواب داداش. نگران منم نباش، خ-

  .کنم کاریچ دیدونم با ی. آروم شدم االن ميکرد

 

  .خوشحالم که تونستم به درد بخور باشم-

 

 يمن بود ی! ناجریام يبه درد بخور بود شهیهم-

کنم، توام استراحت کن فدات شم.  ی. قطع مشهیهم
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خواب همون فرشته  ر،یببخش مزاحمت شدم. شبت بخ

  .ینیخانم رو بب

 

نموندم قطع کنه. خودم تلفن رو قطع کردم و تو  منتظر

  .دمیجام دراز کش

کار  یبالخره بهم راهکار داده بود، بهم گفته بود چ ریام

  .بکنم دیبا

 !هدف داشتم هی حاال

 

* 
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بود. با  میشدم ساعت ده و ن داریخواب ب که از یوقت 

  .رونیحوصله دوش گرفتم و از اتاق زدم ب

  .از گرشا و کارن نبود ياما خبر دمید رونیب رفتم

 

از اتاق گرشا هم  رونیب ادیتونست ب یکه قطعا نم کارن

  .بود ششیاحتماال پ

  .اتاق يزدم و رفتم تو در

تخت، صورت و  يته بود رو_حوله نش هیبا  کارن

  .بود سیموهاش خ

 :دمیپرس ازش
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 گرشا کو؟-

 

خودشم االن رفته دوش  رم،یکمکم کرد دوش بگ-

  .رهیبگ

 

 :کردم و با تشر گفتم اخم
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 یجا که چ نیا یال حوله نشست هیاون وقت تو با -

افتضاحت فقط  تیوضع نیبشه؟ پاشو لباس بپوش. تو ا

 .يرو کم دار یسرما خوردگ
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 یمتعجبش از رفتار تندم نگاهم کرد، منم ب يچشما با

  .رونیبهش فقط غرغر کردم و رفتم ب تیاهم

 يداشت کمکش کنم لباسشو بپوشه؟ کور خوند انتظار

  .کارن خان

 

اتاق. لباساشو با کمک  يساعت رفتم تو میاز ن بعد

  .بود دهیگرشا پوش



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 :کارن رو به گرشا با ناز گفتم يجلو

 

  .یباشه داداش تیعاف-

 

  .موهاتو خشک کنم نیبش

 

بهم دستمو خونده بود  ختیقهقهه زد و موهامو ر گرشا

  .رونیبهم گفت و از اتاق رفت ب يپاره ا شیکه آت

براش  یکرد، پشت چشم یبهم نگاه م رهیخ کارن

  .رونینازك کردم و رفتم ب
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که مطمئن نشدم ادب شده  یبه بعد تا وقت نیا از

  !بود نیبرنامه هم

 

***** 

 

 ..::(* نیحســ ــریام *)::..

 

. شب شده بود و ونیتلوز ينشسته بودم جلو کالفه

  .نبود ایلویاز س يخبر

  .حد منتظر اومدنش باشم نیکردم تا ا ینم فکر
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راه  يکردم و بهش برا یصحبت م سایبا گ یوقت شبید

لحظه هم  هی یدادم حت یاومدن با کارن راهکار م

هم دلم نخواست بهش  هیثان کی ینشدم. حت مونیپش

  .بشه الشیخ یبگم ب

  .دل کنده بودم سایاز گ ییبه شکل معجزه آسا من

 

 کشنبهیبود، اگه  دهیفا ینشستن ب ونیتلوز يجلو

  .رفتم شرکت ینبود م

 .رونیو رفتم ب دمیپوش پالتو
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  .بودم سگ بخرم نیفکر ا تو

 یم کاریچ دیبا رانیبرگشت ا سایگ یدونم وقت ینم

  .کردم

 

خانم و  نیگشت. گرشا و زنش، نسر یقطعا بر م سایگ

  با رفتنش نداشتم یبودن. مشکل رانیکارن ا

سگ  دیواقعا با دیبا تنها موندنم مشکل داشتم. شا اما

  .دمیخر یم
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  ...یلی! جیه-

 

  .با پاهام دیسمتم و خودشو مال دیمن دو دنید با

 یو شروع کردم نوازشش کردن. سگ قشنگ نشستم

  .! قدش تا زانوم بودشنیتوله دالم هیبود، 

پارس سگش اومده بود  يصاحبش که دنبال صدا يبرا

برام تکون داد  يچه خبره دست تکون دادم. سر نهیبب

  .کارگاهش يالحت ش رفت تو الشیخ یو وقت
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پشت سرم پارس  يشروع کرد برا یلیدفعه ج هی

 :گفت یحیمل يکردن. صدا

 

  !جا پسر نیا ای! بیلی! جیه-

 

. اونم سر بلند کرد و بهم دمیرو د ایلویو س برگشتم

 .لبخند زد

 يگذاشته بود سرش و موها يکاله خاکستر هی 

کاله  هیشب یلیبلوندش اطرافش رها بودن. کالهش خ

  .من بود روزید
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و اومد سمت من و اروم  دیکش یلیاز نوازش ج دست

 :گفت

 

  .ییجا نیا دمید یخونت. ول امیخواستم ب یم-

 

داشت، درشت و  یقشنگ يلبخند زدم، چشما بهش

 :قدم رفتم سمتش و گفتم هی. دهیکش

 

  .ياینم گهیکردم د یفکر م-
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 :تکون داد و گفت يسر

 

 .کردم یداشتم فکر م-
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  .نگفتم و اجازه دادم خودش حرف بزنه یچیه

به ما و پارس  دیمال یکه خودشو م یلیج یتوجه ب یب

  .میشده بود رهیخ گهیکرد بهم د یم

 :سر تکون داد و گفت ایلویس

 

 .یرونیعاشقت باشم پسر ا تونمینم-
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 یعاشق کس تونستمیدونستم، منم حاال حاالها نم یم

که باد آورده بود  ییبشم. دستمو بردم جلو و طره مو

 :صورتش رو دادم کنار و گفتم يتو

 

 یازت ندارم، نه تا وقت يانتظار چی. من هلیس دونمیم-

با خودت و احساست چند  ینیو بب يایبا خودت کنار ب

کنارت باشم.  خوامیم ،یکنارم باش خوامی. فقط ميچند

  .یحساب جدا روم باز کن هی خوامیم

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

چشماش پر از اشک شد، ناراحت شدم. دوست  ایلویس

  .نمشییب ینداشتم اشک

  .بودن بود ينماد مقاومت و قو شهیهم اون

که ازم نگاه  نی. بدون اسایگ يمن و هم برا يبرا هم

 :گفت رهیبگ

 

من چند سال همه جوره با مت بودم. دوستش  ریام-

خواستم باهاش ازدواج کنم. اما  یداشتم و حتس م

  .وقت منو درك نکرد چیاون... ه

  .از رشته من متنفر بود اون
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اون باشم، همونطور که  قهیکرد طبق سل یم مجبورم

اون دوست داره لباس بپوشم، همونطور که دوست داره 

  .من متنفر بود ياز رنگ موها یرفتار کنم. اون حت

 

ر و با دستام لمسش رو باز زدم کنا ییرشته طال اون

  متنفر باشه؟ شمایابر نیتونست از ا یکردم. چطور م

 :باز گفت ایلویس_

 

  !ترسم یراستش... من م-
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لمسش نکنه و  گهیتا د بمیج يفرو کردم تو دستمو

 :گفتم

 

  من؟ ؟یاز چ-

 

 :به نشونه نه تکون داد و گفت يسر

 

 گهیبار د هیترسم از  یاز دوباره وابسته شدن. من م-

  .شدن یکس يمبتال

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 :زدم و صادقانه گفتم يلبخند

 

  !ترسم یمنم م-

اگه تو سرم هست. هزارتا احتمال! اگه باهم به  هزارتا

اگه عاشقت بشم  اد،یاگه از من خوشت ن م،ینرس ییجا

اگه مذهبمون  ،ياگه دل ببندم و تو نبند ،یو تو نش

که ازهم آرامش  يسد راهمون بشه، اگه برسه روز

 یارامش رو هم با وارد رابطه احساس نیاگه هم م،یرینگ

  !گهید لیو... هزار تا دل میشدن از دست بد
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 يمن دغدغه ها يخوندم دغدغه ها یچشماش م از

 :خودشن. اروم لبخند زدم و گفتم

 

! به يکردن رو دار سکیاما از نظر من تو ارزش ر-

به  ؟یاگرها چشم بستم. تو چ نیرو همه ا نیخاطر هم

  .دارم سکیارزش ر نظرت من

 

در اورد و بازوم  بشینگاهم کرد، دستشو از ج قیعم

 :رو لمش کرد و گفت
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 !يدار-
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 ...::(* کــــارن *)::..

 

 

شد تا دنده  یکرد، از گردنم شروع م یتنم درد م کل

  .ها و پهلوهام

نباشن  هیهم که شب یخانم هر چ دهیش يپسرا

  .نهیدستشون وحشتناك سنگ
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 ریزد که دو هفته درگ يگرشا منن جور شیپ دوسال

رده بود هم  دیجد يهم رخما نیحس ریبودم، حاال ام

  .دوباره ناسور شده بودن ایقبل

 

  .تونستم تحملشون کنم یحال م نیبا ا یول

  !وجودم ينوش جونم! اصال به قول مامان گوارا اصال

  !...رو ندارم سایگ يتحمل رفتارا گهید اما

 

براش اما باهام  رهیدونه نفسم م یم وونشم،یدونه د یم

  .ادیراه نم
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  .کشه یم شیزنه و با پا پ یپس م تید با

 

جاست و ازم  نیماره اما چند روزه ا شین زبونش

  .کنه یم يپرستار

طرف با حرفاش  هیاز  دهیطرف دستمو ماساژ م هی از

  .زنه یرخم م

  .االن مثل

و دستشو اروم  دیکش یسشوارم سمویخ يموها واشت

 :اما حرفاش دیکش یموهام م نیب
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اون شب همش موهات تو صورتم بود. از موهات، از -

 یاز لخت یکن یکه استفاده م ییموهات، از شامپو يبو

  !و رنگ مزخرف شون متنفرم

 

دروغ  دمیفهم یحرفاش و بغض صداش م تیجد از

  .دونستم اون شب چقدر سخت بوده براش ی. مگهینم

 یمن هنوز داشتم به خاطر اون شب سرزنش م و

 .شدم یشدم، شکنجه م یم هیشدم،تنب

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

بسته و فک  يچشما دنیاتاق، با د ياومد تو گرشا

 :و گفت دیخند سایمنقبض من و حالت گ

 

  !یخواهر خودم سا؟یگ یکن یم یسمپاش يباز دار-

 

دونستم حقمه اما  یگرفت. م تشیحما نیاز ا قلبم

حاضر نبود  یزمان هیبود  قمیرف نیبهتر یرمان هیگرشا 

  .خار به پام بره

سشوار رو خاموش کرد، انداختش  سایگ دم،یکش یآه

 :و گفت زیرو م
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  .بشورمشون رمیشده! م فیکنم دستام کث یحس م-

 

  .بعد از اتاق خارج شد و

و سرمو  زیم يرو دمیمشت کردم و اروم کوب رستمو

  .مشتم يگذاشتم رو

  !گهیشده بودم د یشدم، روان یم وونهید داشتم

 :گفت گرشا
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حرف. کدوم  سایگ م،یزن یمشت م نیحس ریمن و ام-

  درد داره؟ شتریب

 

 :بغض گفتم با

 

  !لعنت به هر سه تاتون-

 

 يمن واقعا ناراحتم. از صدا دیو بعد فهم دیخند گرشا

  .سرم يبلند شده و اومده باال دمیپاش فهم

 :شونم و گفت يگذاشت رو دستشو



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

  !خوان آخره نیکارن! ا اریطاقت ب-

 

گرفت. گرشا  یخانواده داشت جونمو م نیآخر ا خوان

 :گفت

 

 ری. من دوسال اخیهم رو به رو بش نیحس ریبا ام دیبا-

 دیبوده که مواظبش بوده. با ریام دم،یرو اصال ند سایگ

  .يریازش اجازه بگ
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با لذت درباره  نیکرد ا یشدم، کاش تمومش م یعصب

  !من حرف زدن رو يایختیبد

 يتوجه به درد باالتنه ام تنه ا یجا بلند شدم و ب از

 .تراس يتو رونیبهش ردم و رفتم ب
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روشن  یکیداشتم، در اوردم و  گاریس بمیج يتو

  .کردم

کوچولوش  يموند و با دستا داریتا صبح ب شبید سایگ

  ...دستمو ماساژ داد. اما حرفاش

   ..از حرفاش امان
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 يسرطان تو هیزدم و گذاشتم چند ثان یمحکم پک

  .هام حبس بمونه هیر

  .شونه هام يلحظه در باز شد و به پتو افتاد رو همون

 

محبتش رو  نیکردم، ا یامو خال هیر يمحبوس تو دود

  .خواستم ینم

 ایتا خالصم کنه  شهیهم يکرد برا یرهام م ایکاش  يا

داشت و  یدست از زخم زبون زدناش بر م شهیهم يبرا

  .گشت بهم یبر م
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  .کشت یبودن داشت منو م یبرزخ نیا

 

  .يتازه حموم بود يخور یتو سرما م ایب-

 

دادن  رونیزدم و با ب گاریبه س يا گهیمحکم د پک

 :دودش گفتم

 

  .سایتوجهات متنفرم گ نیاز ا-

 

 :داد به حصار تراس و گفت هیزد و تک پوزخند
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 یکش یکه م یمتنفرم! از نفس زتیمنم از تو و همه چ-

  .متنفرم یهم حت

 

شونم برداشتم و گذاشتمس لبه تراس و  يرو از رو پتو

 :گفتم

 

پتو اوردنا  نیتوجهاتت به خودم، ا نی! اسایبرو گپس -

و ماساژ دادنات رو بردار با خودت ببر. خسته شدم، 

  !گهیکشم د یبخدا منم آدمم! نم
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رو انداختم و  گاریهامو پر کردم از دود، س هیر دوباره

 :گفتم

 

 ياما صبر منم حد ،یکن یم کاریچ يدونم دار ینم-

 یگیباشه تو درست م به تو، دمیداره. من تموم حقو م

 نیتر یاصال من عوض فیمن نجس من کث وونیمن ح

. ولم کن! دست از زمی. بسه عزمی. باشه! تسلایآدم دن

 وونهید ؟یفهم ی... مسایگ يکرد وونمیسرم بردار... د

  !شدم یشدم! روان
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 :قدم اومد جلو و گفت هیترس  با

 

  .کارن؟ آروم باش یکن یم کاریچ-

 

 :داد گفتم با

 

  .دهیجام رس نیبه ا شم،یتونم. دارم منفجر م ینم -

من ازت مراقبت خواستم؟ مگه من خواستم  مگه

دو ساله دارم شکنجه  یفهم یازم؟ م یکن يپرستار



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

تو دهن سگم؟ ولم کن! برو! من  یفهم یم شم؟یم

کردم، التماس کردم منو  یاومدم ازت عذرخواه

 ...يو نه ولم کرد يدی. نه بخشیببخش
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 :و داد زدم واریبه د دمیکوب سرمو

 

سر خودم  ییبال هیجا که دست اخر  نیا يموند -

  .ارمیب

چاقو بردار و  هی. يریگیاز من انتقام م يطور نیا يدار

 نیاسون تره برام تا ا یلیخ يطور نیفرو کن تو قلبم ا

  .یبهم زخم بزن هیهر  ثان يکه بخوا
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به  دنشیو مانع کوب میشونیپ يگذاشت رو دستشو

 : گفت هیشد و با گر وارید

 

  !کارن؟ نکن... گرشــــــا یکن یم کاریچ-

 

 :گفتم یچارگیب با
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 يخوایم ؟یکن یحاال اون داداش بدتر از خودتو صدا م-

گند  یخانوادگ یی. سه تاادیب نمیحس ریزنگ بزن ام

  .من کلیبه کل ه دیبزن

محل سگ بهم  قتیداداش نامرد و نا رف نیسال هم دو

 .شدم وونهینداد. از دستتون د

 

 :کرد. داد زدم یم هیابر بهار گر مثل

 

 ؟یخواستیمگه نم نویهم ه؟یچ يات االن برا هیگر-

 گمی. من بازم میرس یبه هدفت م يخب االن دار
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 تی. گه خوردم، غلط کردم، احمق بودم. خرسایگ

کردم  موی! حاال که عذرخواهگهیبسمه د یکردم. ول

  !بهتره گورمو گم کنم

 

 دیکنار و دودقدم برداشتم سمت در تراس. با زدمش

 رینباشه، گرشا و ام سایکه گ یقبرستون هیرفتم  یم

گشتم  یگرفتم و بر م یم طیبل دینباشن. با نیحس

  .تهران

دستمو  سایدو قدم هم برنداشته بودم که گ هنوز

 :گفت هیگرفت و با گر
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  ...دیببخش د،ینرو کارن. ببخش-

 

 :موهام و گفتم يسمتش. دستمو فرو کردم تو برگشتم

 

  !نکن هیگر-

 

دستاشو حلقه کرد دور  يسمتم و در کمال ناباور اومد

 :و با هق هق گفت نمیس يتنم! سرشو گذاشت رو
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  !... آروم باش... نرو! دوباره نرودیببخش-

 

 :اون که بغلش کنم گفتم یب

 

  .سایکه رفت من نبودم گ یاون-

 

 :گفت هیگر با

 

  !بغلم کن-
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لبم، دستامو آوردم باال و  يکم کم نشست رو لبخند

  ...دورش و محکم به خودم فشردمش چوندمیپ

  .بود يکردن لوس و ناز ناز یبه جونش م جون

 

بد شه. بخدا  يطور نیحالت ا خواستمیکارن من نم-

  !. من...هنوزم دوستت دارمواستمخینم

 

 یتا حرفشو درك کنم. وقت دیطول کش هیثان چند

کامل درکش کردم بالخره  یگفته، وقت یچ دمیفهم
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 یبعد از دو سال تونستم نفس راحت بکشم! بالخره م

 ...شهیداره تموم م زیتونستم به خودم بگم همه چ

 

 الیو با خ قیفرو کردم تو موهاش و عطرشو عم سرمو

 ام هیر يراحت دادم تو
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 318پارت#

 

 

 

 

 

 ..::(* ســــایگ *)::..

 

 

 :باال و گفت دیلباسمو کش پیز انیدا
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از دل شهر قصه  می! انگار مستقيمثل فرشته ها شد-

  !يها اومد

 

پر از اشکش زدم و برگشتم  یآب يبه چشما يلبخند

  .نهیسمت آ

 یراست م انیخودم دلم پر از ذوق شد! دا دنید با

  .گفت

براق...  يو سنگا دیو زنگ سف پوریاون همه تور و گ با

  .واقعا انگار از دل شهر قصه ها اومده بودم
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موهام بود و به مدل باز و  يال به ال یفیتاج ظر مین

  .اومد یم یلیبسته موهام خ

رو  میکرده بود دایکه پ یلباس عروس نیتر پف

  !بودم دهیپوش

 دمید یخودم ساده و بدون پف دوس داشتم. اما م من

  .پفن یلیکه خ هیینگاه کارن همش دنبال اونا

 

کس برام مهم نبود، دوست داشتم کارن  چیه منم

دوست داشته باشه پس هر کدوم که اون دوست 

  .دمیداشت رو پوش



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

اما واقعا  میمال یلیبود، خ میگر هیشب شتریآپم ب کیم

  .کرده بودم رییتغ

 

  !کارن اومده-

 

  .خبرو بهم داد نیقطع کرد و ا شویبود که گوش انیدا

عکس  نمیپر از شوق و ذوق شد. کنجکاو بودم بب قلبم

  .هیالعملش چ

 :و گفت دیخند انیدا
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  !برم دی. زنگ زد گفت زن منو بدمیبر ایب-

 

 :و گفتم دمیخند

 

  !میبر-

 

سالن.  يجلو تر رفت و من پشت سرش رفتم تو انیدا

و دسته گل  يبود کنار ورود ستادهیکه ا دمیکارن رو د

  .کرد یدستش رو نگاه م يتو
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لبخند  هیجلوش و باذ ستادمیبراش ضعف رفت، ا دلم

  .شدم بهش رهیخ

  .نگاهم شد و سرشو گرفت باال ینیسنگ متوجه

 

 

 يتونستم برا یلحظه م نیتو ا ستگان،یشا سایگ من،

  !رمیآدم بم نیا

و  ییطال يموها ي. براشییاینگاه شوکه و در نیا يبرا

  !...اهشیقشنگ و کت شلوار س لیاستا يمرتبش، برا

 :زدم لب
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  بهم؟ يدیدسته گلو نم-

 

 یقطره اشک از گوشه چشم هیدفعه  هیزد و  پلک

  .نییپا ختیر

  !من يخدا

شد... انقدر اون قطره  یمنم اشک يچشما یآن به

اشکش برام ارزشمند و قشنگ بود که با بغض اسمشو 

  .صدا زدم
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بلند کرد، اشکشو پاك کرد و اومد جلو. بدون  دستشو

که گلو بهم بده با دستاش بازوهامو گرفت و لباشو  نیا

  .میشونیپ يگذاشت رو

  !با لذت بسته شد و پر شدم از عطر تنش چشمام

 

که از خونه  نیمن، بعد از ا ياز اون همه حماقت ها بعد

 هیها، گر يبعد از اون سرد رون،یاومدم ب دیسع خیش

  .میجا بود نیها... بالخره ما ا ییها، حسرتا، ترسا، جدا
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 میبود ستادهیبالخره ا اه،یتنم بود و اون س دیسف من

بود آخر  انینقطه پا هیشد گفت  یکه م یگاهیتو جا

  !هامون یها و سخت ییاپاراگراف تنه

شد... شروع  یشروع م دیپاراگراف جد هیخط بعد  از

  ...ها یچارگیهمه ب انیپا

 

*** 

 

 ..::(* گـرشـــا *)::..
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 :دمیپرس سایعروس و داماد و از گ گاهیسمت جا رفتم

 

  ؟يدیرو ند انیدا-

 

 :تکون داد و گفت يسر

 

  !کنار خودت بود که شیچند لحظه پ نیهم -

 

 :گفتم نگران
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 !کجاست دونمینم-
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 319پارت#
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  ...دمشید یدنبالش گشتم، نم تیجمع نیب نگران

افتاد. رفتم سمتش و  نیچشمم به مامان نسر هوی

 :گفتم

 

  ؟يدیند انویمامان دا-

 

 :فکر کرد و گفت کمی

 

  .ییانگار رفت دستشو-
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  .ییبگه، پا تند کردم سمت دستشو يزیچ نموندم

  .بود اما نگرانش شده بودم مسخره

 :به در و گفتم زدم

 

 ؟ییاون جا انیدا-

 

صبر کردم و بعد انگار  کمیاومد.  ینم ییصدا چیه

  .دمیاوق زدن شن يصدا

 :به در و گفتم دمیکوب محکم
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  ؟ییاون جا انم؟یدا ان؟یدا-

 

رو سرم خراب  ارویدن ییدستشو يگرفتش از تو يصدا

  .کرد

 

  ... االنامی.... مامیخوبم گرشا... ممم-

 

 :به در نگران گفتم دمیکوب
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دکتر...  میبر رونیب ایب ؟ياریباال م يدار ان؟یچته دا-

  ...نکن منو وونهی... دانیدا

 

با چهره زرد و  انیآب بلند شد و بعدش دا ریش يصدا

لبش اومد  يجون رو یلبخند ب هیاما  دهیرنگ و رو پر

  .رونیب

 :هاشو گرفتم و گفتم شونه

 

جام...  نیتو؟ اه چرا ا يشد يطور نیچرا ا ؟یخوب-

  ...دکتر میبر ارمیپالتوت رو ب رمیم
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 :و گفت دیبرم که دستمو گرفت و کش برگشتم

 

  ...صبر کن گرشا-

 

 :برگشتم سمتش و گفتم یعصب

 

 ایخودت که... ب ینیب یصبر کن؟ رنگتو نم ویچیچ-

  .میبر
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 :من شد و گفت نیآست زونیجون او یو ب دیخند

 

  .چمه گمیبهت م میبر ایمن حالم خوبه نفسم! ب-

 

  .زمونیسمت م میراه افتاد ناچارا

زد بعد  یراه رفتنم لنگ م يتو یزد، حت یشور م دلم

  .گفت حالم خوبه یم

 :. و گفتمیصندل يرو نهیکردم بش کمکش

 

 مارستانیب میبر اینکن . ب يلجباز-
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 :بهم زد و گفت يلبخند
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گرشا... من خودمم تازه  نویا یقرار نبود االن بفهم-

  .دمیفهم

 

  .هزار راه رفت دلم

داره و  يماریب هی گفتیبود؟ داشت م  ضیمر انیدا

  ده؟یتازه فهم

  قدر کمه؟ نیعمر خوشب من چراذا ایخدا

 شاد باشم؟ يذارینم چرا
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 یچشه، ه نمیداد که بب یحرفشو ادامه نم انیدا

  .زد یکرد و لبخند م یحرفشو قطع م

 :آروم گفتم یول یعصب

 

نکن. سگ نکن منو...  وونهی! منو دانیچته دا و؟یچ-

  ..تو سرم شده یبگو چه خاک

 

 :گفت یحیگرفت و با لبخند مل دستامو
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اتفاق خوبه  هیتو بشم من! ...  يفدا ستین میزیچ-

  !ییبابا

 

  .شدم به چشماش رهیخ

با باال اوردن و ضعف همراه بود اخه؟  یاتفاق خوب چه

  کرد؟ یمنو خر م

 :گفتم یعصب

 

  ...! باباانیدا شمیو زنده م رمیمیمن دارم م ؟ییبابا-
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  ...هام به کار افتاد رندهیزد و من تازه انگار گ قهقهه

  ...ایخدا ایخدا ایخدا

 :تهوع جزء عالئم... شوکه گفتم حالت

 

  ...انیدا-

 

 :و با محبت گفت دیگونش و بوس يگذاشت رو دستمو

 

 !ادیپدر شدن بهت م-
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که بهم وارد شده بود سرمو  یشدت احساسات از

  .رونیو نفس حبس شدمو دادم ب زیم يگذاشتم رو

  ؟ییگفت بابا انیدا نیهم يشدم؟ برا یبابا م داشتم

 هیدختر بچه شب هی م؟یبچه قرار بود داشته باش هی

بچه  هیناز؟  يو صدا یانوسیاق يبا همون چشما ان؟یدا

  و من؟ انیاز وجود دا

 

و همه  میجلو نشسته بود يزایکه ما م نیتوجه به ا یب

هم گرفتم  انویاز جا بلند شدم و و دست دا دنید یم

  .بلندش کردم
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تو آغوشم و سرمو فرو  دمشیمحکم کش بالفاصله

  ..موهاش نیکردم ب

توصف  يبود برا يریکلمه پست و حق خوشحال

 ...خوشحال بودم ياحساسم. فرا

 

 :سرش لب زدم يباال از

 

 هیلحظه و ثان نیهم ي... من االن، توانیدا انیدا انیدا-

  ...هانمیمرد کل ک نیخوشبخت تر

 



@VIP_ROMAN تبعید آغوش تو در پریچهر  

@VIP_ROMAN 

 

**** 

 

 ..::(* نیحس ریام *)::..

 

سرش نگاه کردم و  يرنگ رو يریو شال ش ایلویس به

 :گفتم

 

  !يخوشگل شد یلی! خادیچقدر بهت م-

 

 :نگاهم کرد و گفت مضطرب
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  !کشه یمنو م سایگ-

 

 :خنده گفتم با

 

  ؟یچ يبرا-

 

 :نازك کرد و گفت یچشم پشت

 

 !چون داداششو تور کردم-
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 آغوش تو دیدر تبع

 

 321پارت#
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 :و گفتم دمیخند

 

قاپ  یدختر خوب نیجان! دلشم بخواد همچ يا-

 يطور نیا سای! اصال نگران نباش. گدهیبرادرشو دزد

 یدونیم يبود شیمیخودت دو سال دوست صم ستین

  .اخالقشو

 ییو همه آدما سای! گایلویس ی... تو انتخاب منبعدشم

که اون جا هستن مجبورن به انتخاب من احترام 

  .بذارن
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 :زد و گفت يلبخند

 

  .شده ریاالنشم د نی. همریام میبر-

 

  .شدم ادهیپ نیتکون دادم و از ماش يسر براش

دور زدم و درو براش باز کردن و کمک کردم  نویماش

  .بشه ادهیاونم پ

  .ومدیبهش م یلیخ یلیشال خ یلعنت
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مقاومت کنم، دستامو گذاشتم دو طرف  نتونستم

 :شورتش و گفتم

 

شال  نیقدر که ا نی! ايخوشگل شد یلی! خلیس يوا-

  !اصال نبرمت اون جا خوادیمتفاوتت کرده دلم م

 

 :زد و دستامو گرفت و گفت لبخند

 

  !یهست یرتیغ ينگفته بود-
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 :گفتم انهیموذ

 

تو تا  میبر ایبچه! ب یدونیاز من نم زایچ یلیخ-

  .نشدم مونیپش

 

که  یمختلف يو عطرا کیموز يسالن. صدا يتو میرفت

  .زد یتو ذوق م کمیشده بود  یباهم قاط

 دمیرو د سایسالن و گ يچشم گردوندم تو بالفاصله

  .دیلباس سف يتو
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 :لبم و گفتم ينشست رو لبخند

 

  .میسالم کن میاون جاست. بر-

 

نظر گرفته بود.  ریمنو ز يبا دقت عکس العمل ها لیس

 :برگشتم سمتش و گفتم

 

! اون ایلویس هینیب یرو نم یچشم من جز تو کس-

 .وقته فراموش کردم یلیرو خ هیقض
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شد، انتظار داشت  زیچشماش ر د،یاز دور مارو د سایگ

دختر که دست تو  هیو منتظرم بود اما انتظار  امیمن ب

کنم با  یو کمکش م ادیبه من م دهیدست من و چسب

  .نخوره رو نداشت نیاون پاشنه ها زم

 يچشما ییهوی سایبراش دست تکون داد و گ ایلویس

 يشدش درشت شد و دوتا دستاشو گذاشت رو زیر

  .دهنش

رو  ایلویسر س يرو ادیکه حرصش در ب نیا يبرا منم

  .و براش چشمک زدم دمیبوس
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  .میجفتمون از رفتارش به قهقهه افتاد هر

 

که عروسه با سرعت اومد به سمتمون!  يتوجه به ا یب

  !وونهیدختره د

من و  یاون قدر شوکه بود که کل دیبهمون رس یوقت

  !تا قانع شد میداد حیبراش توض ایلویس

با خنده اومد سمتمون و  نیحس ریآخر هم ام دست

  !رو بردش سایکشون کشون گ

 

  !ریام-
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 :سمتش و گفتم برگشتم

 

 جان؟-

 

  ران؟یا امیچرا حاضر شدم باهات ب یدونیم-

 

 :بغلم و گفتم يتو دمشیکش نرم
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چقدر خوشحالم؟ خونه  ینیب یقربونت برم! نم دونمیم-

  !برام ارزشمنده یلیداشتن تو قلب تو خ

 

 نیقلب تو؟ قرار نبود بهذا يدارم تو ییجا ؟یمن چ-

  ... ... تو قرار نبودمیعاشق بش ایزود

 

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 

 قای! دقلیس يمن شد يای! تو دنششششششیه-

  !یوسط قلبم
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** 

 

پسر  هیدختر از خونه فرار کرد و  هی ییجا هی يروز هی

 !افتاد دنبال انتقام گرفتن

  قدر قشنگ باشه؟ نیکرد تهش ا یفکرشو م یک

 دیتبع هیکرد به عشق ختم بشه؟ که  یفکرشو م یک

  ؟يدیکه براش جون م یباشه به آغوش کس ياجبار
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خوشرنگ ! ستین یصورت ای ییآلبالو ایعشق قرمز  نیا

  ...حرفاست نیتر از ا

  !انوسهیاق رنگ

  ...یانوسیاق یِآب

 

 

  !انیپا

24.11.99 

 

 


