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 شروع رمان :

 

 نشست روي پام و سرشو فرو برد تو گودي گردنم .

 نفساي داغش که به گردنم می خورد منقلبم می کرد .

 آروم و اغوا گر گفت

نگفتی اسمت چیه آقا خوشگله .-

 

 یه پیک دیگه براش ریختم و دادم دستش و همونطور 

 که با لبه هاي لباس دکلته مشکیش بازي می کردم 

 رمان در تبعید آغوش تو

 ژانر : هات / عاشقانه / هیجانی

 فروشگاه فایل استار: انتشار 
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 گفتم

 اهمیتی هم داره؟ مگهمستانه خندید و گفت

  نه! نداره ...-

 

 دفعه تا ته رفت باال و به خاطر تلخیشپیکو یه 

 ابروهاي ظریفشو کشید توهم. پوزخندي به این سست 

 بودنش زدم .

 از زنایی که مثل حرفه ایا پیک به پیک نوشیدنی می

 رفتن باال متنفر بودم .

 اما می تونستم یه امشبو تحمل کنم. دستمو گذاشتم 

 روي رون پاش و کم کم رفتم باال تر و گفتم

 نوشیدنی میخواي؟ بازم-

 

 صداش کشیده و منقطع شده بود. می دونستم کامال 
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 مسته و اختیارش دست خودش نیست. با چشماي

 خمارش خیره شد توي چشمام و گفت

 نـــــه! وقتی خیلی مســت... میشم روز بعدش -

 چیزي یادم نمیمــونه !

 عالی بود! دقیقا چیزي که من میخواستم. پیکشو ازش 

 باره پر کردم و گفتمگرفتم و دو

 

 ولی من میخوام. باید یاهام همراهی کنی.-

 پیک خودمو که توش آب بود یه ضرب رفتم باال. اونم 

 به طبع من همین کارو کرد. سعی کردم تحریکش کنم. 

 البته همین االنم کامل وا داده بود و احتیاجی به 

 تحریک نداشت .

 وقتش بود، باید شروع می کردم. گفتم
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 جذاب ترین زنی هستی که دیدم. براي رئیستم-

 اینقدر دلبري می کنی؟

 قهقهه بلندي زد و گفت

 نه میدونی؟ من همجنس باز نیستم! رئیسمون زنه ...-

 اولین سر نخ! از اولم میدونستم سراغ آدم درستش 

 اومدم.

 

 انگار که یه رازو لو داده بود دستشو گذاشت روي

 دهنش و گفت

! نباید اوپسسه کوچیکی نشوندم روي لبایخم شدم روش و بو

 لو می دادم !

 زرشکی رنگش و گفتم

 

 اونم مثل تو همه چیزش جذاب و سکسیه؟ حتی-
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 اسمش؟ می دونی اسمت خیلی سکسیه؟ شراره... مثل 

 اتیش. مثل خودت، تنت، لبات!

 دستاشو حلقه کرد و گفت

 گـــور باباي دایــــان آذرنیا! چیزاي بهــتري-

 راجبش حرف بزنیم !هست که 

 

 تموم شد! به همین سادگی اسم لعنتی رئیسشونو لو 

 داد! هه! باید بهش پاداش می دادم !

 همزمان که می بوسیدمش دستامو انداختم زیر پاهاش 

 و بلندش کردم و رفتم سمت تخت !

 

 از همون ثانیه اول که به مشخصاتش نگاه می کردم 

 مات و مبهوت بودم.

 کثیفی داشته باشه که بتونه تو این یه آدم باید ذات
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 سن کم این جنایتو بکنه.

 یه دختر بچه بیست ساله باید سر درس و مشق 

 دانشگاهش باشه نه رئیس یه باند قاچاق دختر !

 ساله فرزند صدرا آذرنیا. متولد تهران  20دایان آذرنیا. 

 ساکن گیالن .

 در حال تحصیل تو رشته عکاسی .

 

 گی آموزش می دیده. احتماال احتماال از همون بچ

 خودش دونه به دونه دخترا رو تو دام مینداخته و 

 میفرستاده اون ور !

 من بیست سالم بود چیکار می کردم؟ آزارم به یه

 مورچه هم نمی رسید .

 من بیست سالم بود گیسا چند سالش بود؟

 باز بغض تو گلوم خونه کرد. خیره شدم به عکس بزرگِ 
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 یم متریش روي دیوار.دومتر در یک و ن

 

 اون چشماي معصوم و عسلیش، موهاي طالیی بلندش 

 که هر شب می بافتمشون و مست عطرشون می شدم، 

 اندام ریزه میزه و به قول خودش جا سوئیچی االن کجا 

 بود؟

 کجایی گیسا؟ کجایی نفسم؟

 انگار با نگاهش با زبون بی زبونی داد می زد انتقام منو 

 توي عکس با من حرف می زد .بگیر. چشماش از 

 

 خیره به عکسش خشم از قلبم شروع شد، اومد توي

 حنجرم و شد یه فریاد بلند و از ته دل. شد یه داد بلند 

 که بغضمو خفه کنه، خشممو خالی کنه، اشکو از 

 چشمام ببره !
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 من گریه نمیکنم، می کشم !

 عامل بدبختیمو، صاحب دستی که گیسامو ازم گرفت 

 .می کشم 

 

 این دختر احمق باید بدونه با بد کسی در افتاده. قسم 

 می خورم، همین االن به چشماي معصوم گیسام قسم 

 می خورم انتقامشو می گیرم .

 نفسمو پیدا می کنم و اون دخترو میندازم به پاش .

 نمیدونستم در آینده چی میشه و چی پیش میاد. اما 

 نمی تونستم دست رو دست بذارم .

 

 گوشیمو چنگ زدم و شماره گرفتم. همزمان بلند شدم 

 چمدونمو از تو کمد درآوردم و شروع کردم لباسامو 

 توش انداختن .
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 به! پارسال دوست امسال ببخشید وقت قبلی بگیرید! -

 چطوریایی؟ ایامت به ....

 ببند کارن! کلیداي نمایشگاهو میارم دم خونه -

 میدمت. یه مدت نیستم بسته نمونه .

 

 عه کجا داري میري؟ دقیقا چقدر نیستی؟-

 میرم گیالن. نمیدونم ممکنه یک ماه باشه، ممکنه -

 یک سال .

 گور میري گیالن؟ مرتیکه من یه سال تو نمایشگاه تو -

 چه غلطی بکنم؟

 عصبی گفتم

 

 نمیدونم کارن. آتیشش بزن .-

 قطع کردم و محکم گوشیو پرت کردم روي تخت .
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 هدفم همه همه چیزمو قربانی میاین من بودم! واسه 

 کردم .

 حتی زندگیمو!

 

 زیپ چمدونو کشیدم و بردم انداختمش تو ماشین .

 ،  و 2کیف لپ تاپم، کیف دوربینم و لنزاش، آرشیو 

 رنگا و قلم موهام رو هر کدومو از یه گوشه اي پیدا

 کردم و گذاشتم صندلی عقب .

 هم رشته همه اینا رو نیاز داشتم، براي دختري که 

 خودم بود نیازشون داشتم .

 

 کاش می تونستم عکس گیسا رو هم بکنم با خودم 

 ببرم .

 اما به قاب کوچولوي روي میزم بسنده کردم و با 

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              11 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 احتیاط گذاشتمش بین وسیله هام و بدون این که 

 پشت سرمو نگاه کنم از خونه اي که پر از خاطراتمون 

 بود زدم بیرون .

 فتم نمایشگاه.یه راست از خونه ر

 نمی تونستم کارمو راه بندازم . مطمئنا با مزدا

 

 ساله که پولش از پارو  20به این فکر کردم که یه دختر 

 باال میره و با شیخاي عرب در ارتباطه چه ماشینی

 دوست داره؟

 بدون مکث آخرین ماشینی که مستقیم از آلمان آورده 

 بودم و کلی بابتش پول داده بودم اومد تو ذهنم. یه 

 سفید .

 اگر برش می داشتم کلی ضرر می کردم، کم چیزي که 

 نبود !
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 نیشخندي زدم و سوئیچشو برداشتم. فداي یه تار موي

 گیسا ...

 بعد از نمایشگاه روندم سمت خونه کارن. یه تک زدم 

 تا بیاد پایین کلیدارو بگیره.

 ید سوتی زد و گفتتا ماشینو د

 زده به سرت! با این میخواي راه بیوفتی تو چالوس؟ -

 ترورت می کنن احمق!

 

 خوش به حالش که انقدر زود فراموش کرده بود .

 اما نه فراموش نکرده بود. یه ماسک شاد زده بود که 

 چهره غمگینش زیر اون ماسک مشخص نشه. تظاهر 

 شده می کرد. کاش منم می تونستم یه ذره هم 

 شبیهش باشم .
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 پیاده شدم و کلیداي نمایشگاه و خونه رو سپردم 

 دستش و گفتم

 

 نمایشگاه و خونه. هر چند روز یه بار برو و به گال آب -

 بده طبق همون دستورالعملی که نوشته بود .

 قیافه هر دوتامون به آنی ماتم زده شد .

 کارن با بیچارگی نگام کرد.

 ش میخواستم.می دونستم نباید اینو از

 اون گال مال گیسا بودن

 کلی از وقت هر روزش رو با اونا میگذروند، با عشق 

 ازشون نگه داري می کرد، با هم دیگه پیوندشون می

 

 زد، دیوونه حتی براشون صداي بارون و بلبل و آبشار 

 میذاشت. معتقد بود گال به اندازه آدما زنده ان، می

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              14 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 فهمن .

 به حال خودشون .نمی تونستم رهاشون کنم 

 نمیخواستم به هیچ کدوم از یادگاري هاش آسیبی

 برسه .

 هیچ کس هم معتمد تر از کارن نبود

 این رو هم می دونستم که داغون میشه اما چاره اي

 نداشتم .

 

 با اکراه کلیدارو گرفت و یکم توي چشمام نگاه کرد .

 انگار که نتونست سنگینی نگاهمو تاب بیاره. از شدت 

 شرم و ناراحتی نگاهشو انداخت زیر و یه قدم اومد 

 جلو. مردونه بغلم کرد و گفت

 نمیدونم داري چیکار می کنی. اما مواظب خودت باش -

 داداش .
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 باز این بغض لعنتی اومد میون گلوم و نفس کشیدنم رو 

 مشکل کرد. نتونستم بی تفاوت باشم، دست انداختم 

 شیدمش .دور شونه هاي پهنش و به آغوش ک

 می دونستم اونم مثل من بغضش رو سرکوب می کنه .

 انتقام خودم هیچ، انتقام اشکاي مردونه داداشم رو از 

 اون دختر می گرفتم. قسم می خوردم .

 

 بیشتر از این موندن توي تهران جایز نبود. از کارن 

 خداحافظی کردم و راه افتادم .

 بود . هوا بارونی بود و مه سطح جاده رو پوشونده

 

 انقدر حالم بد بود که حتی نمی تونستم از رانندگی که 

 دیوونش بودم لذت ببرم اونم پشت این ماشین !
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 دلم هواي گیسا رو کرده بود .

 دلم تنگ وقتایی بود که با هم قهر می کردیم و سر نیم

 ساعت میومد دستاشو می زد به کمرش و می گفت

 تو اصال غلط می کنی با من قهر منی !-

 

 بعد میومد روي پاهام می نشست و دستاشو حلقه می

 کرد دور گردنم و محکم و صدا دار گونمو می بوسید.

 یادمه یه بار گفت

 اگر یه روزي عاشق شدي هیچ وقت باهاش قهر نکن. -

 قهرت خیلی بده، حاضرم بمیرم ولی باهام قهر نکنی!

 آي گیساي من! کجایی ببینی با کل دنیا قهر کردم و 

 یالشم نیست ...عین خ

 

 یاد اولین باري که دیدمش افتادم .
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 یه موجود فوقالعاده کوچولو بود میون انبوه پارچه. 

 گریه هم نمی کرد، فقط با چشماي عسلی کنجکاوش 

 به همه جا نگاه می کرد .

 بابا رو ابرا بود، من تو همون عالم پنج سالگی خودم 

 می دونستم همیشه دلش دختر می خواسته .

 ي نبود که براش عروسک نخره و وقتی از سر کار روز

 میاد دو ساعت تمام رو باهاش وقت نگذرونه .

 

 مامان هم مثل بابا شیفتش بود. بی انصافیه اگه بگم، اما 

 تقریباً منو فراموش کرده بودن !

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

 بودم !پنج سالگی تا هفت سالگی ازش متنفر 

 به زور تحملش می کردم چون فکر می کردم محبت 

 مامان و بابا رو ازم گرفته .
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 تا این که اون اتفاق لعنتی افتاد!

 

 تلفن خونه زنگ زد و خبر آوردن بابا توي تصادف جاده 

 اي خیلی شدید آسیب دیده و مرگ مغزي شده .

 به همین سادگی زندگیمون از این رو به اون رو شد .

 خانواده فقیري نبودیم اما براي ادامه زندگی مامان 

 مجبور شد خیلی سخت کار کنه تا بتونه از پس هزینه

 هاي دوتا بچه بر بیاد .

 وقتی مامان می رفت سر کار گیسا رو میسپرد به منِ 

 هفت ساله !

 

 البته صبح تا ظهرش که من مدرسه بودم میذاشتش

 فتم از مهد برش مهد اما من با اون سن کمم باید می ر

 می داشتم.
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 از اون موقع بود که گیسا شد تموم زندگی من! مامان 

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

 دستیار مدیر عامل. بعدشم کم کم سهام همون شرکتو 

 خرید و حسابی سرش شلوغ شد .

 

 دیگه اصال وقتی براي ما نداشت.

 ه باز درگیر حساب حتی مواقعی هم که میومد خون

 کتاب کردنا و گرفتن مدرك مدیریتش بود .

 

 موقع انتخاب رشتم کلی با هنر رفتن من عصبانی شد 

 اما نمی تونست کاري بکنه چون بالفاصله بهش می

 کفتم توي کدوم یکی از تصمیمات مهم زندگی من 

 بودي که حاال داره به جام تصمیم می گیري. 

 خداروشکر که حداقل این یه مورد رو می فهمید و 
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 ساکت می شد !

 

 هنرستان که رفتم استعداد خودمو کشف کردم. شروع 

 کردم به تلفیق نقاشی و مجسمه سازي و تابلو هاي

 خاص خودمو از طریق پیجم توي اینستا می فروختم.

 گیسا همیشه تشویقم می کرد و مشوقم بود. حتی

 ده هاي تازه بهم می داد که باعث گاهی وقتا یه سري ای

 پیشرفت بیشترم می شد .

 شده بود برام منبع الهام، حاضر بودم هر کاري کنم تا 

 پیشرفت کنه، تا توي رفاه باشه.

 

 مامان دیگه رسما رهامون کرده بود و همه چیزش رو 

 گذاشته بود براي شرکت .

 بیست سالم که شد کار و بارم حسابی گرفته بود، در 
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 ي که یه شرکت بزرگ دکوراسیون باهام قرار داد حد

 بست تا باهاشون کار کنم و براي سفارشاي بزرگشون 

 تابلو طراحی کنم .

 گیساي عزیزم اون موقع پونزده سالش بود. انقدر 

 خوشحال شد تموم روز باال پایین پرید و از سر و کولم 

 

 رفت باال. و این درحالی بود که مامان هنورم که هنوز 

 بود از من و رشتم نا راضی بود .

 اون جا بود که شروع کردم به جمع کردن پوالم و 

 سرمایه گذاري براي یه شغل دوم.

 یه چیزایی به گوشم خورده بود، مامان انگار دنبال 

 گذرنامه و مدارك بود تا شرکتش رو منتقل کنه هلند و 

 اونجا توسعش بده .

 نمیدونم شایدم میخواست سهامسو بفروشه و بره اون 
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 طرف سرمایه گذاري کنه .

 

 فقط یه چیزي رو می دونستم، به هیچ عنوان حاضر 

 نبودم از ایران برم.

 من این جا جا افتاده بودم، نمی تونستم به همه داشته 

 هام پشت پا بزنم.

 از طرفی محال بود بذارم کیسا با مامان بره .

 یه ربات بود و گیسا بمب محبت. این بین مامان مثل

 تنها کسی نابود می شد گیسا بود !

 

 به خاطر همین کم کم تو سن یبیست و یک سالگی یه

 نمایشگاه ماشین جمع جور زدم. خیلی به موقع بود 

 چون دو سه هفته بعدش مامان یهو گفت جمع کنید

 بریم هلند !
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 و انتظار همه انگار زیر دستش بودیم! دستور می داد 

 داشت اطالعت کنیم .

 خوشبختانه اولین کسی که مخالفت قطعیشو اعالم 

 کرد گیسا بود! هم به خاطر من و کارم هم به خاطر 

 خودش و درس و دوستاش .

 

 منم که تکلیفم مشخص بود. می کشتنم هم نمی

 رفتم .

 به هر روشی متوسل شد که با مارو هم با خودش ببره 

 التماس و محبت و ...از قهر و دعوا و 

 آخرشم وقتی دید بی فایدست ولمون کرد و خودش 

 تنهایی رفت .

 

 دیگه من و گیسا به معناي واقعی کلمه تنها شده بودیم
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 و فقط هم دیگه رو داشتیم واسه همین درجه 

 وابستگیمون به هم بیشتر شد .

 پنج سال پیش متوجه شدم رئیس اون شرکتی که 

 شده و پسرش اومده به  باهاش کار می کنم فوت

 جاش .

 اون جا نقطه شروع رفاقت من و کارن بود .

 

 رفت و آمدمون با هم بعد از یک سال اونقدري زیاد

 شد که من و گیسا به مادرش می گفتیم مامان سیمین

 و گیسا داداش کارن صداش می زد .

 چون رشته کارن مهندسی بود سال کنکور خودش 

 براي کنکور آمادش کرد .براي گیسا برنامه ریخت و 

 خیلی راحت رشته اي که دوست داشت رو آورد و 

 خیالم تا یه حد خیلی زیادي راحت شد .
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 همه چیز خوب بود تا این که پارسال کم کم رفتار 

 گیسا مشکوك شد .

 من و کارن با نگرانی این مشکوك شدنش رو دیدیم و 

 دم نزدیم .

 ما هیچ کدوم هر دومون میدونستیم گیسا فرق کرده ا

 چیزي به زبون نیوردیم .

 فاجعه از جایی شروع شد که یه روز بعد از دانشگاهش 

 اومد خونه و دیدم چهره ملیح و دخترونه قبلش رفته و 

 جاشو داده به ابروهاي باریک و زنونه .

 

 البته گیسا از همون دبیرستان ابروهاشو بر می داشت.

 اما نه دیگه تا این حد !

 گذاشتم آزاد باشه، نمی خواستم محدودش کنم تا 
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 نتیجه بدتري به بار بیاد .

 همین طوري سکوت کردم، مقابل آرایش کردناي بیش

 از حدش، تند تند خرید رفتناش و طبق مد روز شدن 

 استایلش، پرسینگ لبش، تتوي گردنش، لباساي بی

 در و پیکر و مهمونی رفتناش، عکسایی که هر روز تو 

 آپلود می شد .پیجش 

 

 روزاي آخر دم از خونه مستقل داشتن می زد. می

 خواست از من جدا شه و براي خودش خونه داشته 

 باشه، باهام دعوا می کرد، قهر می مرد، حتی گاهی

 وقتا متوسل به کارن می شد تا منو راضی کنه ...

 من و کارن مات و متحیر این همه تغیرش اونم فقط 

 توي یک سال بودیم .

 گیساي آروم و سر به زیرِ من... خواهرکوچولوي
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 معصومم توي یک سال از این رو به اون رو شده بود .

 

 در حدي که تو روي من و کارن بایسته و بهمون انگ 

 عقب مونده بودن بزنه .

 هفته آخر اوضاع خونه افتضاح شده بود. روزي نبود که 

 باهاش دعوا نکنم و با قهر از هم جدا نشیم .

 زي نبود که کارن با قربون صدقه و من جدي و مامان رو

 سیمین با همون رفتار روانشناسانه و درك باال باهاش 

 حرف نزنیم و اون دست آخر حرف خودشو نزنه !

 شب آخرو خوب یادمه... گوشیش رو اوپن جا مونده 

 بود و خودش رفته بود حمام .

 

 یهانقدر از دستش کالفه بودم از دست حرفاي صدتا 

 غازش که رفتم سراغ موبایلش تا ببینم کیه که بهش 
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 خط میده. تا حاال به حریم خصوصیش احترام گذاشته 

 بودم اما دیگه وضعیتش داشت بحرانی می شد .

 قفلشو باز کردم. یه پیامک از یه دختري به اسم ساحل 

 داشت که می گفت

 فردا همون ساعت بیا ترمینال اون جا منتظرته .-

 

 صداي در حمام باعث شد فقط زود شمارشو حفظ کنم 

 و گوشیو بذارم سر جاش .

 

 تصمیم گرفتم فردا تعقیبش کنم ببینم با کی می

 گرده .

 بالخره می خواستم پیگیري کنم و ببینم خواهر 

 کوچولوم داره چیکار می کنه .

 فهمیده بودم سازش و محدود نکردن همیشه جواب 
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 گو نیست .

 ده بودم .من کم کاري کر

 

 من می خواستم اگر دیدم داره راهو کج میره مثل یه

 برادر خوب جلوشو بگیرم .

 اما دیر شده بود ...

 لعنتی...

 خیلی دیر شده بود !

 برام یه نامه گذاشته بود که یه چند روز میخواد با 

 دوستاش بره مسافرت و چسبونده بود به در یخچال .

 

 وسایلش رو جمع کرده بود و ریخته بود توي چمدون و 

 رفته بود .

 به همین سادگی گیسا منو... برادر عزیزشو ول کرده 
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 بود...

 با قهر و دعوا ...

 با دلخوري ...

 بدون خداحافظی !...

 

 صبح خیلی زود رفته بود اینو از چک کردن دوربیناي

 امنیتی فهمیدم .

 ماشینش رو هم نبرده بود .

 اون روز جهنم براي من و کارن شروع شد ... از

 در به در دنبالش گشتیم تا پیداش کنیم و برش 

 گردونیم .

 کارن می گفت

 

 اشتباه کردیم. آزادي باید با کنترل همراه باشه... ما -
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 آزادش نکرده بودیم، رهاش کرده بودیم به حال 

 خودش .

 مثل بدبختا فهمیدم حق با اونه .

 ار یه روز بی هوا رفتم خونه و دیدمتوي این گیر و د

 کارن بی پروا خیره شده به عکس گیسا و چشماش 

 بارونیه .

 

 همون روز با خجالت زل زد توي چشمام و اعتراف کرد 

 سالهاست دلش پیش براي خواهر من گیر بوده و می

 خواسته تا گرفتن لیسانسش صبر کنه و بعد جدي

 اقدام کنه .

 بگذریم که چقدر غیرتی شدم به خاطر غلط بی جاش 

 و حتی یه دونه زدم تو گوش داداشم که به جاش قلب 

 خودم درد گرفت .
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 بعدشم از خونم کردمش بیرون و گفتم دیگه اسن طرفا 

 پیدات نشه !

 

 فرداش مثل دیوونه ها خودم رفتم سراغش و ازش 

 ریهدلجویی کردم و کلی هم دوتایی واسه نبود گیسا گ

 کردیم .

 وقتی دو هفته گذشت و گیسا نه تلفنش رو جواب داد 

 و نه توي هیچ کدوم از شهراي ایران بود فهمیدیم یه

 جاي کار می لنگه .

 

 رفتیم به پلیس گفتیم و پلیس گفت همه چیزو خودش 

 پیگیري می کنه.

 به همین سادگی !

 هر چی می گفتم لعنیتی خواهر من دو هفتست خونه 
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 ی گفتن چون خودش قبال برات نامه گذاشته نیومده م

 و نگفته توي نامش که چه مدتی مسافرته ما نمیتونیم

 براش پرونده بسازیم اما پیگیرش هستیم .

 کارن به حرف پلیس گوش داد و منتظر شد تا بالخره 

 تالش پلیس نتیجه بده اما من نتونستم !

 

 من شماره ساحلو حفظ بودم واسه همین یه نقشه 

 ه کشیدم ...دیگ

 

 کالفه ماشینو زدم کنار و خیره شدم به منظره زیباي

 رو به روم اما فکرم این جا نبود .

 فکرم پیش روزي بود که با ساحل قرار گذاشتم .

 قصدم این بود که باهاش بریزم رو هم و از زیر زبونش 

 حرف بکشم که گیسا کجاست .

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              34 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 بهش زنگ زدم و گفتم شمارشو از یه گروه تو واتس 

 آپ پیدا کردم.

 انگار براش خیلی عادي بود که تعجب نکرد .

 بهش گفتم از عکست خیلی خوشم اومده و اگه بخواي

 میتونیم هم دیگه رو تو فالن کافه ببینیم .

 بدون هیچ حرفی گفت عکسمو بفرستم براش! هه به 

 محض اینکه عکسمو دید گفت

 وکی عزیزم! کی بیام؟ا-

 

 اولین قرار به محض دیدنش فهمیدم گیسا با یه عوضی

 دوست بوده.

 یه جوري نگام کرد که چندشم شد! این نگاهو تو 

 چشماي مشتریام دیده بودم وقتی ماشیناي

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              35 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 نمایشگاهو نگاه می کردن و پیش خودشون تخمین

 می زدن کدوم ماشین سریع تره، راحت تره، بیشتر

 پز داد، صفر تا صد کدوم کمتره ! میشه باهاش

 خریدارانه بود نگاهش.

 انگار به یه ماشین آخرین سیستم نگاه می کنه !

 

 یه مانتوي بلند سفید تا نوك پاش پوشیده بود که جلو 

 باز بود و جنسش حریر نازك.

 پوشیده بود.  0زیرش یه تاپ تا روي ناف و یه شلوار 

 بود.کل هیکلش حتی خط سینش هم معلوم 

 آرایش غلیظی روي صورتش بود و حرفاي خیلی بی

 پروایی می زد .

 انگار نه انگار که من یه پسرم و اون یه دختره .
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 هه تو قرار دوم منو برد خونش!

 اولین دفعه اي بود که به خاطر گیسا با یه عوضی هرزه 

 خوابیدم !

 هنوز سومین دفعه هم نبود که همو می دیدیم که گفت

 ري باشه با حقوق میلیاردي حاضري انجامش اگه یه کا-

 بدي؟

 ترسیدم. ذهنم یه بوهایی برده بود اما با پوزخند گفتم

 

 اوف! آدمم میکشم... چی هست این کار؟-

 لبخندي زد و اومد نشست روي پاهام و پاهاشو دور 

 کمرم قفل کرد .

 لباشو گذاشت رو لبام و دستش با شیطنت رفت زیر

 شکمم .تیشرتم و روي عضالت 
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لت پتانسیانجامش میدي منتها هدفمند. فقط باید دختراي بی

 خیلی باالس! کارت همینیه که االن داري

 

 پناه و ساده رو پیدا کنی و مثل االن ما باهاشون الس 

 بزنی و عاشقشون کنی. همین! تو جذابی، خوش 

 هیکلی، چشمات خیلی خوشرنگه، صدات بم و 

 ري! هر کیسی که مردونس... خوراك حرفاي اون جو

 جور کنی نیم ملیارد میاد به حسابت .

 هر جمله اي که می گفت بیشتر منو هول می داد تا 

 جایی کامل افتادم روي تخت و اونم کامل خودشو 

 انداخت روم !

 

 اما هیچی نمی فهمیدم اون موقع !

 جون از تنم رفته بود.
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 گیسا هم یه دختره ساده و بی پناه بود .

 گیر کی افتاده بود نفس من؟ این گرگاي تو لباس بره 

 رو از کجا پیدا کرده بود؟

 تصور این که این بال سر خواهر کوچولوي من اومده و 

 یه نفر به خاطر پول فریبش داده باعث شد دستمو 

 انقدر مشت کنم و اونقدر دندونامو به هم فشار بدم تا 

 

 هر جاییجلوي خودمو بگیرم که نکشمش این دختره 

 رو .

 به جاش ابروهامو انداختم باال و گفتم

این که عالیه... بعد کجا میرن این لیدي  عهمرموز خندید و گفت

 هاي زیبا؟

 میشن ملکه قصر شیخا! سوگولیشون !-
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 قسم می خورم که اون موقع جون از تنم رفت .

 

 گیساي من کجا بود؟ شده بود سوگولی حرمسراي یه

 شیخ عرب؟

 ماي معصوم عسلیش زل می زد به با همون چش

 صورتشون و براشون دلبري می کرد؟

 این چیزي بود که گیسا به خاطرش منو ول کرده بود؟

 یعنی خبر داشت قراره تو چه کثافتی دست و پا بزنه و 

 با چشم باز قبول کرده بود؟ امکان نداشت .

 

 اما باید می فهمیدم. اگر گیسا می دونست... پس دیگه

 نبود .خواهر من 

 خواهري که این ذلتو به من و خانوادش ترجیه بده نی

 خواستم !
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 نا خود آگاه پرسیدم

 خودشون میخوان برن اون جا؟ دختراقهقهه زد و گفت

 

 دیوونه اي؟ معلومه که نه. تو به یه بهانه اي دختره رو -

 می کشونی بیرون، میاریش اون جایی که مشخص 

 ی کنیم و ویییییییژکردیم و بعد ما دختره رو بیهوش م

 پرشون میدیم دوبی !

 مستانه خندید و بعد چینی به بینیش انداخت و در 

 ادامه حرفش گفت

 

 اصال به خاطر همین ندونستنه که حدود ده -

 درصدشون خودکشی می کنن.

 دیوونه ان! عربا یه قلق مخصوص دارن.

 اون قلقه که بیاد دستت با یکم سیاست میشه
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 شون کنی و باهاشون ورداريسوگولیشون بشی و خر

 بري تور دور دنیا...یه عالمه لباس و یه ماشین آخرین

 سیستم و اخرین مدل گوشی! بلیت خوشبختیه! ما اونا 

 رو نمی فرستیم که بدبخت بشن .

 بعد مشتاقانه گفت

 

 باید حواست باشه کیسایی که روشون کار می کنی-

 خوشگل باشن. عربا چشم رنگی خیلی دوست دارن، 

 چشم رنگی و درشت موي بور و هیکل ردیف. تازه 

 اکثرا کم سن و سال ترارو می پسندن! یه زن سی ساله 

 به درد نمی خوره...

 شیطون خندید و گفت
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ازه... ما تو اونم دختراي باکره ان. عرباي الکردار آك بند خیلی

 یه پک مخصوص داریم که پولشون دو برابره 

 دوست دارن! دوست دارن پلمپشو خودشون باز کنن! 

 باکره جور کنی برامون یه ملیارد کاسب میشی !

 حالم به هم خورد .

 نزدیک بود از این وقاحتش عوق بزنم .

 خدا می دونه که چجوري پیچوندمش و از خونش زدن 

 بیرون .

 

 خدا می دونه که چجوري تحمل کردم و نکشتمش به 

 یساي من کرده بود .خاطر کاري که با گ

 دوازده ساعت جهنمی طول کشید تا با خودم کنار بیام

 و خودمو قانع کنم .

 تنها راهی بود که جلوم بود .
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 می تونستم برم همینطوري دوبی و خونه به خونه 

 بگردم دنبالش اما طول می کشید .

 

 تنها راه سریع تر رسیدن به گیسا همین بود که 

 پیشنهادشو قبول کنم .

 مونجا بود که با خودم عهد بستم رئیس این باند ه

 قاچاقو پیدا کنم و بکشمش !

 با دستاي خودم بکشمش و دودمانشو به باد بدم و بعد 

 با افتخار برم زندان و حتی با افتخار اعدام شم !

 چه افتخاري از این باال تر که به خاطر نجات زندگی

 هزارتا مثل گیسا بمیرم؟

 

 ت به ساحل پی ام دادم:بعد از دوازده ساع

 با این که کارتون خیلی حیوونیه اما دختري که با -
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 چهارتا تیکه عضله خر بشه همون بهتر که شوت شه 

 پیش عربا... منم هستم! چیکار باید بکنم؟

 

 ساحل گفت می برمت پیش رئیسم. اول اون باید

 تاییدت کنه و بعد بهت میگه کجاها باید بري و چیکار

 بعد دخترارو کجا تحویل بدي . باید بکنی و

 رئیسشونم کسی نبود جز شراره!

 

 همون آشغالی که لو داد رئیس اصلی تین باند دایان

 آذر نیاست .

 برام کاري نداشت سر دووندن ساحل. فرداي این که 

 اطالعات الزمو جمع کردم بهش گفتم من این کاره 

 نیستم و سیم کارتم رو هم شکستم .

 دختر نقشه ها داشتم !اما براي اون 
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 به سرنوشت بقیه کسایی که می فرستاد دوبی دچارش 

 می کردم .

 

 عاشقش می کردم ، مثل کاري که خودش با بقیه می

 کنه! و بعد به خاك سیاه میشوندمش !

 جهنمو میووردم جلوي چشماش و کاري می مردم 

 خودکشی کنه!

 و اگر این کارو نکرد خودم می کشتمش !

 خودم و اخماي درهمم نگاه کردم . توي آینه به

 توي چشمام فقط مصمم بودن موج می زد! باید قید

 همه چیزو می زدم .

 

 دوباره استارت زدم و راه افتادم. این بار ناراحتی جاشو 

 داده بود به خشم و یه عزم راسخ !
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 من، من بودم! دایان آذرنیا باید از من می ترسید

**** 

 لبمو به دندون گرفتم و با حرص به حرفاي صاحب 

 دندون گرد ویال گوش دادم

 

 اون جا براي من خیلی عزیزه! مال پدرم و بوده و قبل -

 از اون مال پدرِ پدرم. ارثیه است! موقعیتشم که 

 خودتون حتما دیدین، فقط یه همسایه داره و رو به 

 دریاست! پشتشم جنگله. متراژشم باالست و 

 .... حدود

 پریدم وسط حرفش و عصبی تقریبا داد کشیدم و 

 گفتم

 

 آقــاي طهماســـبـــی! فقط قیمتش رو بهم بگین-
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 و شماره حسابو برام بفرستین.

 با شنیدن قیمتش حرصی شدم اما چیزي نمی تونستم 

 بگم .

 این ویال شانس رسیدن من به هدفم بود، هر قیمتس

 رو براي هدفم می دادم .

 گفتمواسه همین 

 

 خیلی ممنون! فردا براي عقد قرار داد بیاید بنگاه -

 آقاي رفاهیان. کلیداي ویال رو هم بیارید بی زحمت .

 و نذاشتم دیگه حرفی بزنه و قطع کردم !

 ادرس دایان آذرنیا رو پیدا کرده بودم!

 

 یه ویال داشت توي یه ساحل خصوصی و پرت .

 خودش تنها زندگی می کرد و فقط یه ویالي دیگه چند 
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 متر اون طرف تر از ویالي اون بود .

 

 خیلی طول کشید تا صاحب ویال رو پیدا کنم و یهو

 بهش پیشنهاد بدم میخام ویالشو به هر قیمتی که 

 شده بخرم.

 کلی ادا اومد و حاال که دید من حاضرم با هر قیمت

 رو بخرم قشنگ چهاربرابر نجومی اي که بهم میده ویال 

 داره می کندش تو پاچم .

 اشکال نداره. فداي یه تار موي گیسا !

 

******** 

 از بانک زدیم بیرون !

 صهماسبی حسابی سرخوش بود به خاطر سود زیادي

 که کرده و نیشش باز بود .
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 با چرب زبونی گفت

 بفرمایید بریم یه رستوران در خدمتتون باشیم آقاي-

 اخه این طوري که نمیشه .شایستگان! 

 

 از گوشه چشم نگاهش کردم و گفتم

 ممنون. یه سري کار اداري دارم که باید انجامشون -

 بدم .

 مثل سگ دروغ می گفتم! فقط می خواستم از شرش 

 خالص شم و زود تر برم ویال .

 بعد از کلی تعارف و حرفاي صد تا یه غاز بالخره ولم 

 کرد و رفت .

 

 نزدم با ماشین برسونمش چون  حتی بهش تعارف

 خودم رفته بودم دنبالش واسه کاراي سند زدن و 
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 محضر .

 کلیدارو توي مشتم فشار دادم ، به حدي که ترسیدم

 کج بشن یا بشکنن. یه قدم بهت نزدیک تر شدم 

 آذرنیا .

 فورا نشستم توي ماشین و گاز دادم سمت ویال .

 

 خوبیش این بود که مبله بود و الزم نبود باز سر 

 وسایلش وقتمو تلف کنم .

 فاز اول نقشه باید اجرا می شد. باید خودمو به عنوان 

 همسایه جدید نشون می دادم .

 یه آهنگ خارجی گذاشتم و صداشو بردم باال. شیشه

 رو هم دادم پایین .

 عینک مارك دیورم رو زدم به چشمام و پیچیدم توي

 جاده منتهی به ویال!
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 از این کار متنفر بودم! جلب توجه بی جا و مسخره .

 صداي اهنگو بردم پایین. دوست نداشتم فکر کنه 

 عقده ایم!

 جاده سنگالخ بود و از بین جنگل رد می شد و بعد از 

 جلوي ویالي اون می گذشت و می رسید به ویالي

 من .

 

 ماشینوبا سرعت کم از جلوي خونش رد شدم و 

 گذاشتم همون وسط جلوي خونه خودم .

 وقتی داشتم از کنار ویالش رد می شدم دیدم که پرده 

 تکون خورد !

 اینم از فاز یک نقشه، منو دیده بود !
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 چمدونم و وسایلم رو بردم تو .

 حاال تا یک روز کامل نباید نمی رفتم از ویال بیرون تا 

 حسابی کنجکاو شه

 باید تشنش می کردم !

 

 لم دادم روي کاناپه و سعی کروم حدس بزنم قیافش

 چجوري می تونه باشه .

 شاید چشماي درشت مشکی با یه برق شرارت توش و 

 یه نگاه خریدارانه مثل ساحل .

 حتما یه عالمه ریمل در حدي که مژه هاش به هم 

 چسبیده باشن و یه خط چشم کلفت مشکی !

 

 با یه رژ لب پر رنگ قرمز .

 اید یه تتو رو مچ دست یا ساق پاش هم نمیدونم ش
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 داشته باشه .

 اینا ویژگیاي مشترکی بود که بین شراره و ساحل و 

 این اواخر گیسا دیده بودم .

 احتماال واسه این که خودشو نشون بده هر روز با یه

 بیکینی بخوابه رو ماسه ها و آفتاب بگیره !

 شاید از همین االن شروع کرده باشه .

 

 وي بلند شدم و از پشت پرده هاي حریربا کنجکا

 سفید رنگ بیرونو نگاه کردم .

 هیچ خبري نبود !

 دلم می خواست همین االن بلند شم برم سمت خونش 

 در بزنم و شروع کنم روش کار کردن .

 دلم می خواست مثل شراره زود ازش حرف بکشم و 

 جاي گیسا رو بفهمم. اما ریسکش خیلی باال بود و 
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 شد .مشکوك می 

 

 اون رئیس یه باند بود و اصال نمی شد بی گدار به آب 

 بزنی اگر می فهمید من به قصد نابودیش اینجام

 خودشو گم و گور می کرد .

 شاید حتی آدماشو می فرستاد تا شبونه منو بکشن.

 از این فرصت استفاده کردم و ویال رو نگاه کردم. یه

 ود و سالن سیصد متري بود که یه ضلعش تلوزیون ب

 مبالي راحتی اقیانوسی رنگ با کوسناي پف پفی

 مرجانی .

 

 اون سمتش یه دیوار کامل کتابخونه بود یه صندلی

 راك و یه پیانوي سفید .

 ضلع دیگش مبالي فیروزه اي سلطنتی چیده بودن با 
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 عسلیاي طالیی کار شده .

 یه سمت دیگش هم دیوارش کامل شیشه اي بود و رو 

 . به دریا ویو داشت

 

 کل دکوراسیون خونه از ترکیب رنگاي آبی و سفید

 تشکیل شده بود! یه جورایی تم دریا داشت و حسابی

 به آدم آرامش می داد .

 یه گوشه سالن هم یه در بود که می خورد به 

 آشپزخونه. از کنار آشپز خونه هم یه راه پله بود که می

 رفت طبقه باال و اتاقا اون جا بودن

 ود با پنج تا دکوراسیون متفاوت .پنج تا اتاق ب

 

 یه اتاق از همه بزرگ تر بود و شیشه هاي سرتاسري و 

 رو به دریا داشت. دکوراسیونش ترکیبی از رنگاي
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 سدري و سبز بود. با یه تخت بزرگ و یه میز کار .

 وسایلم رو همونجا گذاشتم و شروع کردم لباسامو توي

 کمد چیدن .

 از پنجره بیرونو نگاه کردم، هیچ خبري از آذرنیا نبود و 

 تقریبا داشت اواسط ظهر می شد .

 

 بالخره که میاي بیرون! بالخره که تو دام من میوفتی !

 درسته... دیر و زود داره... اما سوخت و سوز نه !

 

 سه روزِ لعنتی گذشته بود اما دریغ از یک بار دیدن

 آذرنیا !

 ون یا اگر هم میومد زود سوار اصال نمیومد بیر

 ماشینش می شد و می رفت .

 ماشینی که بر خالف تصور من که فکر می کردم حتما 
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 آخرین سیستمه یه پرشیاي ساده مشکی بود .

 

 این تودار بودنش یه جورایی منو می ترسوند .

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

 ته .خوابشم احتماال با اونا متفاو

 البته نمی شد رود نتیجه گرفت .

 شاید اون دختري که با پرشیا می رفت و میومد

 خدمتکاري چیزیش بود و خودش هنوز از خونه بیرون

 نیومده بود .

 

 خالصه که سه روز بود معطل شده بودم. توي این سه 

 روز به کارن گفته بودم تموم عکسایی که زدم روي

 و برام با پست  شاسی و تموم نقاشیامو جمع کنه

 بفرسته .
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 دیروز ماشین اداره پست اومد و یه کارتن بزرگ اندازه 

 کارتن تلوزیون با کلی غرغر گذاشت جلوي در و رفت .

 

 منم براي این که حوصلم سر نره یه اتاقو کرده بودم 

 اتاق کار و تموم عکسا و نقاشیامو که کم هم نبودن زده 

 بودم به دیوار .

 بوم نقاشیم رو که تازه خریده بودم هم یهسه پایه ها و 

 گوشه از اتاق گذاشته بودم .

 تنها کار مثبتی که کردم همین بود و انتظار و انتظار و 

 انتظار...

 دم دماي غروب بود و منم اصال اعصاب نداشتم.

 

 لم داده بودم رو صندلیاي حصیري بیرون و مثال 

 یشمشغول خوندن یه کتاب زبان اصلی بودم اما ش
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 دونگ حواسم به ویالي کناري بود .

 داشتم تصمیم می گرفتم که اگر تا آخر امروز هیج

 خبري نشد خودم برم دم در ویال و یه جوري

 بکشونمش بیرون و باب اشنایی رو باز کنم .

 تصور این که من داشتم تو شمال خوش میگذروندم و 

 گیسا بین شیخاي عرب ...

 

 دیوونم می کرد !

 می رسوند . منو به جنون

 نمی دونم چی شد... شاید خدا صدامو شنید که یه

 حرکتی رو از توي ویال حس کردم .

 و بعد دیدم در باز شد و یه دختر با یه لباس حریر

 تابستونه و یه دوربین عکاسی لنز بزرگ از خونه زد 

 بیرون .
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 و بلند دختر مثل دامن لباسش توي باد  یموهاي مشک

 به اطرافش نداشت . یبود و اصال توجه شونیپر

 دم به تله داده بود! ایآذرن انیدا بالخره

 

 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

 

 سه اي شدن ما ایشدن لباسش  فیتوجه به کث یب

 که روي ماسه ها بود  نیسرشو مماس با دورب موهاش

 که کف آلود  ییداشت از موجا یبود و سع کرده

 . رهیعکس بگ دنیکوب یبه ساحل م خوشونو

 . رفتم باالي سرش دیخاطر ماسه ها صداي پامو نشن به
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 دیمشکل فوکوس داره، لنزش اون طوري که با دمید و

 کرد . ینم فوکوس

 دفعه اي گفتم هی

 

 . دهینوع عکس با لنز ماکرو بهتر جواب م نیا-

 و سرشو بلند کرد. چشماش توي چشمام  دیکش ینیه

 خورد . گره

 کردم ! خیشدم!  مات

 من ! خداي

 بود؟ نیا ایآذرن انیدا

 باند باشه؟ هی سیرئ ومدیم تیمعصوم نیا به

 

 گرفته؟ تیشوخ

 نبود . یخالف تصورم موهاش مشک بر
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 دیتاب یاز پشت سرش م دیکه نور خوش نیخاطر ا به

 وگرنه موهاش رنگ اشعه هاي دیرس یبه نظر م یمشک

 ! ییطال ییِ بود... طال دیخورش

 اندازه  ی. بیانوسیاق یدرشت آب لهیچشماش! دوتا ت و

 بچه گربه . هیو معصوم. مثل نگاه  نافذ

 مناسب صورتش . ینیبدون رژ و ب یدرشت صورت لباي

 

 جاش بلند شد و خجول موهاشو داد پشت گوشش و  از

 گفت

 . نیمنو ترسوند-

 نازك و خوش  ف،یقشنگ بود، ضر یلیخ صداش

 هاي تی. خوراك دوبله پرنسساي شخصآهنگ

 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 یحت صورتش

 کرده بود و لباس  ریماسه گ شییبه الي موهاي طال ال

 شده بود . یتا حدودي گل رشیحر

 که روي ناخوناي پاش بود  یرنگ یبود و الك آب پابرهنه

 کرد . یم ییماسه ها خودنما نیاز ب یخوب به

 لبخندي زد و گفت رشمیخ نطوريیهم دید یوقت

 

 ... انمیخوشبختم! من دا د؟یهست دیجد هیشما همسا-

 . ایآذرن انیدا

 کوچولوش رو که دراز کرده بود به سمتم گرفتم  دست

 کردم لحنم  یبه زور لبخند نشوندم رو لبام. سع و

 باشه. گفتم یمیصم
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 !ستگانی... گرشا شادمیجد هیبله همسا-

 

 خواستم صحبت هامون زود تموم بشه واسه  ینم

 در ادامه حرفم گفتم نیهم

 

 نایکمی 11/111. لنز دهیحتما جواب م نیامتحان کن 111

 زويیشونزدهم و ا کی افیروشو با لنز ماکرو و د

 نوع عکس نا مناسبه . نیا براي

 زد و گفت لبخند

 ماکرو لنزکنندش گرفتم و گفتم رهیزحمت نگاه از لبخند خ به

 د؟عکاسی شما. ندارم

 

 دیعکاسم . چند لحظه منتظر باش ییجوارا هیبله من -

 . ارمیبراتون م لنزمو
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 ... الیبزنه. عقب گرد کردم سمت و یحرف نذاشتم

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

 ! کردي

 

 خوردیدختر بچه که اصال بهش نم نیبه جاي ا اگه

 یلیجا بود خ نیزن هرزه ا هیسالش باشه  ستیب

 . رمیانتقام بگ تونستمیتر م راحت

 شم تو چشماش و بکشمش  رهیخواستم خ یکه م نیا

 کرد ... یکارو برام سخت م یلیخ

 شد و به جاي رهیچشما خ نیتوي ا شهیمگه م اخه

 به کشتنش و بسته شدن  تشیبردن از معصوم لذت

 فکر کرد؟ شونیشگیهم

 

 ؟یکن یم کاریچ سایداري با من، با گ ایخدا

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              66 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 .رونیزدم ب الیماکرومو برداشتم و از و لنز

 که نشسته بود روي ماسه ها و داشت با  دمشید از

 رفت . یور م نشیدورب

 نگاهمو حس کرد که سرش رو برگردوند  ینیسنگ انگار

 من از جاش بلند شد و گفت دنیبه محض د و

 تو زحمت. دیکه به خاطر من افتاد یببخش-

 

 یبعدا برام جبران م ستیخواستم بگم طوري ن ی!مهه

 اما به جاش گفتم یمن

 ن؟یبلدي لنزو ببندي روي دورب ؟یزحمتچه -

 نه فقط تو بلدي ! یعنیجوري نگام کرد که  هی

 نگاهش باعث شد از حرص قهقهه بزنم. در واقع  نیهم

 خواست کلشو بکنم اما اون خندمو گذاشت  یم دلم

 . یخنده معمول هی پاي
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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  نیاز دورب رو

 . نشیو بست روي دورب گرفت

 

 حرکاتش رو با چشم دنبال کردم . تموم

 که مورد توجه  نیبودم خانوما از ا دهیشن ییجا هی

 . ادیخوششون م باشن

 دمیپرس

 

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

 کنم؟

 گفت نشست روي ماسه ها یکه م همونطور
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 راحت! البتهارمیسرت ب ییچه بال خوامیم یدونست ی! اگه مهه

 . نباشی

 اومدي چه برسه به  یمن هم نم یفرسخ کیتوي  یحت

 صدا کردن ! راحت

 

 و دستامو دور زانوهام  نیخودش نشستم روي زم مثل

 کردم و گفتم حلقه

 جسارت نباشه شما چند سالتونه؟-

 زد و همونطور که دکمه دکالنشور رو  یخجول لبخند

 داد گفت یم فشار

 ! ستیب-

 

 دختري که جلوم نشسته بود  نیکردم. اگه ا سکوت

 کشنونده  دیساحل االن شا ایبود مثل شراره  یکی
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 تو تختم ! بودمش

 شیکم کم پ دیکه جلوم نشسته با یآدم نیبا ا اما

 ... گاماس گاماس ...برم

 

 قدر  نیا تونهیداره که م استیس یلیکه خ مشخصه

 رو  یمعصوم جلوه بده و اداي دختراي خجالت خودشو

 .ارهیب در

 . شناسمیجماعت رو من م نیا اما

 . شونهیباز نایا

 دونه پشت پرده روزانه با چند نفر ي خوابه . یم خدا

 

 کرد که  ریتعب یخودش چ شیدونم پ یرو نم سکوتم

 کرد و سرخ و شد و با صداي آروم  ییدندون نما خنده

 خجالت زده اي گفت و
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 یلیخ نیشما هم مثل همه آدماي دور و برم معتقد-

 سم؟یف یبیب

 گفتم یچرب زبون با

 

 بودنتون به  سیف یبیو ب دییبایز یلینه! شما فقط خ-

 که  نهیبه خاطر هم دیچشماتونه. شا تیمعصوم خاطر

 نظري دارن . نیهمچ هیبق

 خورد. یاز خودم به هم م حالم

 کردم که خواهرم  یم فیتعر یکه داشتم از کس نیا از

 عرب بشه . حايیفرستاده بود تا عروسک ش رو

 دید یاالن دستاي مشت شدم رو م نیاگه هم دیشا

 لنگه ! یجاي کارم م خی دیفهم یم

 

 و  تیفیبود و به خاطر ک یسرگرم عکاس یحساب اما
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 نشست . یراه روي لبش م یلنز لبخند راه و ب فوکوس

 

 دمیپرس دوباره

 کنه؟ یم تتونیبودن من اذ-

 دوخت بهم و موهاشو داد پشت گوشش و  نگاهشو

 گفت

 . دباشی راحت نهدمیپرس باز

 

 ن؟یکن یم یتنها زندگ-

 اوهوم !-

 مزاحمتون  یکس ست؟یدختر جوون سخت ن هیبراي -

 شه؟ینم

 گرفت و گفت گهیعکس د هی
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 هم  ی. آقاي طهماسبادینم یکس ه،یجا خصوص نینه! ا-

 اومدن . یکم م یلیخ

 مکث کرد و سرشو تکون داد تا موهاش از روي کمی

 برن کنار . صورتش

 نا خود آگاه حرکت کرد براي کنار زدن اون طره  دستم

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

 کردم؟یم یچه غلط داشتم

 

 دوباره ادامه داد انیدا

 تمام  ییجورا هیمن به تنهاي عادت کردم.  یثان در

 بهم  ادیجا و به دور از خانوادم بودم. ز نیرو ا عمرم

 . گذرهینم سخت

 دمی! جالب بود. با کنجکاوي پرسهومممممم

 با دور بودن شما ندارن؟ یخانوادتون مشکل-
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 در آورد و  نیتوهم. لنزو از دورب دیکش فشویضر اخماي

 سمتم و خشک گفت گرفت

 ندارن. ممنون  یمادرم فوت شدن و پدرم هم مشکل-

 باااتون  ییبه خاطر لنزتون. از آشنا ستگانیشا آقاي

 اما  ذارمیکه تننهاتون م دیمنو ببخش دیبردم.با لذت

 کار دارم . یکل

 چشماي مبهوت و متعجب من بلند شد و با  جلوي

 رفت . الشیبه سمت و عیسر قدماي

 ! یلعنت

 

 کرده بودم . مشیج نیس عیضا یلیخ

 جوري ول کرد و  نیبرده بود که ا ییبوها هی دیشا

 . رفت
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 توي هم و همونطور اون جا نشستم و  دمیکش اخمامو

 جاي پاي موندش روي ماسه ها نگاه کردم . به

 نبود که بشه با  یآدم دمیکه من د یآدم نیا مشخصا

 مثل ساحل رامشون کرد . ییدخترا روش

 

 چجور دختري بود؟  ایآذرن انیآورده بودم. دا کم

 بود؟ یکردم؟ رگ خوابش چ یرامش م دیبا چجوري

 بود که همون جا جلوي ریاعصابم خورد و خاکش انقدر

 هیکه  یو به آسمون دمیروي ماسه ها دراز کش الشیو

 رفت کم  یکه م ایبود و به سمت در رهیت یآب سمتش

 شد نگاه کردم . یم ینارنج کم

 بود بهم. مستاصل بودم  ختهیکل برنامه هامو ر انیدا

 رو بفهمم . سایکم کم جاي گ دیحاال چجوري با که
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 دونستم خواهر کوچولوم کجاست . ینم

 جا  نیمن ا یدراندشت بود؟ وقت ايیدن نیکجاي ا سایگ

 زدم اون کجا داشت  یالس م شیبا عامل بدبخت داشتم

 کرد؟ یم سر

 که  اديیقشه هاي زن ندم؟یآ شد؟یم یمن چ فیتکل

 داشتم؟

 

 هم که  شگاهویرو به کل گذاشته بودم کنار، نما یطراح

 بودم کارن. خودمم که قرار بود به زودي قاتل  داده

 ... شم

 اي که منتظرش بودم؟ یآرمان یبود اون زندگ نیا

 بهتر از  رانیبه مامان ثابت کنم ا خواستمیجوري م نیا

 هلنده؟

 شد؟ یم یآرزو هام چ فیتکل پس
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 دونه داداشت؟ هی یکردي با زندگ کاریتو چ سایگ

 

 که در  یقدر منو دگرگون کن نیدلت اومد ا چطوري

 سال قاتل بشم؟ کی عرض

 بود جواب زحمتاي من؟ نیا

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

 فرو  یکیماه اومد باالي سرم و همه جا توي تار که

 . رفت

 از همون ساعتاي اول روم بود . ینگاه هی ینیسنگ

 

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

 یموجاي کف آلودي که به ساحل م ديیسف تونست

 بود . اهیس ریمثل ق ایمشخص کنه و خود در اومدن

 یم یزدم. هه! منو از چ ایدر یکیتار نیبه ا پوزخندي
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 ترسوند؟

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

 زيیچ گهیرو بکشه د یخواد کس یدونست م یم که

 از دست دادن نداشت که بخواد بترسه . براي

 

 شرتم  یدستمو بند لبه هاي ت یآن میتصم کی یط

 . کردم

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

 انتهاش ... یب

 

 و خودم به  نیشرتم رو پرت کردم روي لنز دورب یت

 قدم برداشتم . ایدر سمت

 کردم . یهوا رو حس نم سرماي

 دونستم چه مرگم شده . ینم یحت
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 تر . اهیبود و پشت سرم س اهیبه روم س رو

 

 ریها ز یخوردن به ساق پام و گوش ماه یم موجا

 شدن . یخورد م پاهام

 جلوتر، آب اومد تا زانوم . رفتم

 ثابت کنم؟ ویخواستم چ یم

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

 غرق  شتریب یتقال کن یجاها هر چ یاما بعض بودم

 . یشیم

 

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

 کرد . ینم منعم

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

 کنه اما من سردم نبود. لرز
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 تا روي شکمم اومده بود . ب

 نگام کن ... سایگ

 به خاطر تو کجام ... نیبب

 کردي ... کاریکن باهام چ نگا

 

 دوست دختر هم  یوقت حت چیکه ه یخاطر تو من به

 . دمیبا دوتا هرزه خواب نداشتم

 اه،یآباي س نیا نیجام، ب نیخاطر توعه که من ا به

 که تو عمرم  ییکثافت تر از همه کثافتا یکی کنار

 .دمید

 منو؟ ینیب یم

 هستم که روي سرش قسم  ییهمون داداش گرشا من

 مونده ازم؟ یچ نیخوردي... نگاه من بب یم
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 ... سایگ برگرد

 ایو منو از لجن زاري که توشم نجات بده... ب برگرد

 هیبا گر دمیبزن تو گوشم و بعد که از خواب پر دوباره

 رو هزار بار ببوس و بگو غلط کردم  تیلیس جاي

 ... نفسم

 نفست نبودم مگه؟ یلعنت دِ

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

 

 ینفر آماده م هیدارم خودمو واسه کشتن  نیبب ایب

 . کنم

 نفرو  هیچجوري جون  زمیر یدارم برنامه م نیبب ایب

 ... رمیبگ

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

 ... کجاست اون فرشته نجاتت؟مرگم
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 بردارم و برم جلوتر که  گهیقدم د هیبلند کردم که  پامو

 از پشت سرم هراسون گفت ییصدا هی

 

 بود که  انیکردم، دا یسمت صدا، اشتباه نم برگشتم

 به سمت من . ومدیم یبه سخت داشت

 کنم دوباره با داد گفت یدارم نگاهش م دید یوقت

 ... نیعقب. برگرد نیایب-

 و دستمو  میقدم هیي تو دیقدم رفتم عقب، رس هی

 اومده بود و  نشی. آب تا سدیو محکم کش گرفت

 بود . یبارون یحساب چشماش

 

 الشیدونم انگار که خ یسمت ساحل، نم میکه رفت کمی

 شده باشه دستاشو گذاشت روي صورتش و زد  راحت

 . هیگر ریز
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 یم هیبه ابن رفتارش نگاه کردم، بلند بلند گر متعجب

 . دیلرز یو شونه هاش م کرد

 خودمو بکشم؟ خوامیکرد م یفکر م ؟یخاطر چ به

 داشت؟ ایتوي شب فوب ایاز در دمیشا

 

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

 . یکن

 زدم صداش

 خانم؟ انیدا-

 نور ماه افتاده بود  یکیگرفت باال، توي اون تار سرشو

 و لبالب پر از اشک بود . شییایچشماي در توي

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

 . هیگر ریزد ز شتريیب شدت
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 بابا ! اي

 ینه، دست ای شهیناراحت م رمیدونستم دستشو بگ ینم

 انداختم و  رمیتا بازوش رو بگ کیبرده بودم نزد که

 صداش کردم مستاصل

 یدفعه چ هیبغلت کنم؟ اخه  ذاريیجان؟ م انیدا-

 تو؟ شدي

 گفت دهیبر دهیبه نشونه نه تکون داد و بر سرشو

 

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

 . هیگر ریباز زد ز و

 کرد و  یم هیطوري گر نیکه ا نیبدي داشتم از ا حس

 تونستم بغلش  یاما نم دیلرز یم سیجوجه خ مثل

 !کنم

 کردم  یرو بغل م سایجور موقع ها انقدر گ نیا شهیهم
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 آروم شه . تا

 

 . رونیب میزد ایگرفتم و گفتم و از در دستشو

 روي ماسه ها و گفتم نشوندمش

 امیمن زود م نیجا بش نیهم-

 

 . دمیکش یم یهم به سخت نفس

 نیتوي ا 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

 توي چشماي هم . دمیبو رهیخ

 

 سیموج بلند اومد و دوباره هر جفتمونو خ هیدفعه  هی

 تلنگري بود که هر جفتمون به خودمون  هی. انگار کرد
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 . میایب

 سرخ شد و گفت انیدا

 ست؟یسردتون ن-

 و با باالتنه  ستیشرت تنم ن یمتوجه شدم ت تازه

 نشستم جلوش . برهنه

 

 یاز دور صورتش برداشتم و چنگ زدم به ت دستامو

 . شرتم

 یمثل خشم توي بند بند وجودم زبونه م زيیچ هی

 دادم . ینشونش م دیاما نبا دیکش

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

 سمتش. گرفتم

 

 حرف  ینگاه به چشمام کرد و ب هینگاه به دستم و  هی
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 گرفت تا به کمک اون بلند شه . دستمو

 پتو رو از دورش باز کنه که گفتم خواست

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

 خونه. بري

 به راه  الشیحرف سري تکون داد و به سمت و یب

 .افتاد

 

 یبسته شدن در که مطمئن شدم لنزمو که حاال کل از

 اي شده بود رو برداشتم و رفتم خونه . ماسه

 شده بودم . یدست خودم عصب از

 یساختگ تیجوره خام معصوم چیخواستم ه ینم

 بشم. چشماش

 خواهرم بود . یچارگیآدم عامل ب اون

 خواستم بکشمش ! یم فقط
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 .الیباز کردم و رفتم توي و درو

 کردن خشمم  یپرت کردم روي مبل و براي خال لنزو

 به  دمیبا تمام قدرتم کوب زویمشروب روي م بطري

 . وارید

 کنارش رو هم برداشتم  یمربع وانینشده بودم، ل یخال

 . نیبا داد بلندي کوبوندم روي زم و

 باشه! داد زدم ایآذرن انیدا وانیاون ل انگار

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

 . یگول بزن یتونیرو نم یکیخط و خال؟ من  خوش

 ! شمیتو نم میتسل هرگز

 

 نکیع یافتاده بود توي چشمام و حت میقیمست آفتاب

 مانعش بشه . تونستیهم نم یآفتاب
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 که  یرنگ دیراك سف یتراس طبقه باال روي صندل تو

 قرار داشت لم داده  یآپارتمان اهايیعالمه گ هی نیب

 کردم . یرو نگاه م ایو در بودم

 

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

 داده بود بهم ! وندیبود و پ زده

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

 . خواستم

 کاري رو نداشتم. چیو حس ه حوصله

 ایکنم اون قسمت از در یکه از باال دارم نگاه م حاال

 تر بود و تا دوردست  رهیگفت از همه جا ت یم انیدا که

 ادامه داشت . ها

 

 کرده باشه . یخط بود که کل ساحلو ط هی مثل
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 کاري چیهفته بود که اومده بودم شمال و ه کی بایتقر

 نبرده بودم ! شیاز پ رو

 ! یچیبه ه یچیه

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

 . رونیبزنه ب الیاز و دمیند

 

 سمتش من  رهیکه م یدفعه کس نیخواد ا ینم دام

 بشه . دهیخودش سمتم کش خوامی. مباشم

 که حوصلش رو ندارم . نهیعمدش هم ا لیدل

 رو ندارم . زيیچ چیحوصله ه اصال

 تحت فشارم گذاشته و اصرار داره برگردم . کارن

 مونده رو هوا. شگاهیکاراي نما گهیم

 

 بهش گفتم هر کاري که خودش صالح  ست،یمهم ن برام
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 دونه انجام بده . یم

 .ذاشتیاي راحتم نم 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

 

 دکمه  هیخواد  یخواد برگردم. دلم نم یدلم نم یحت

 هیو بشه زمانو به عقب و جلو برد، در عوضش  باشه

 که زمانو متوقف کنه . خوامیم دکمه

 چشمامو بسته بودم و پاهامو انداخته بودم  نطوریهم

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

 در به صدا در اومد . زنگ

 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  سایکه جاي جاي اونو گ میا قهوه

 شلوارك سبز از جا بلند شدم و  هیبود و  دهیمال روغن

 . نییاومدم پا یکیهارو دوتا  پله

 

 با دست موهامو درست کردم و درو باز کردم . کمی

 بود ! خودش

 

 بود و  دهیپوش دیاي و شلوار سف روزهیبلوز ف هی

 بود روي شونش . ختهیطرفش بافته و ر هیاز  موهاشو

 بودم دورش  دهیچیپ شبیکه د ییدستش پتو هی توي

 جعبه شکالت  هیگرفته بود. توي اون دستش هم  رو

 قرار داشت . کیش
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 از ذره  غیدر شهیهم روي لباش بود و مثل هم لبخندي

 ! شیآرا اي

 زد و گفت لبخند

 

 خواي؟ی! مهمون نمهیسالم همسا-

 دستپاچه اي زدم و از جلوي در رفتم کنار و  لبخند

 گفتم

 شلخته ام . کمیمن  دیداخل. ببخش نییبفرما-

 داشتم  یکه انبوه لباسامو از روي مبل برم همونطور

 زدم و گفتم لبخند

 

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

 . ستیجا ن نیا

 

 پله ها رفتم باال و لباسا و پتو رو پرت کردم روي از

 . تخت

 دست لباس خوب عوض  هیشرت و شلوارکم رو با  یت

 نا به سامان  تیوضع نهیکردم جلوي آ یو سع کردم

 سر و سامون بدم ! کمی موهامو

 جوري بود که همون شلختشم بهم  هیموهام  البته

 ! ومدیم

 از  یو جزئ ادیسري آدما موي شلخته هم م هی کال

 از همونا بودم ! ییجورا هیمنم  شه،یم لشونیاستا

 

 . نییزدم و از پله ها رفتم پا عطر
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 که تازه  یـــ 11در  11بود جلوي بوم  ستادهیا

 پالت و قلم  ییکرده بودم و در کمال پر رو شروعش

 زد . یرو م ایرنگ در ریهم دستش بود و داشت ز موم

 ایکارام دست ببره  ای مینفر توي نقاش هیکه  نیا از

 کنه متنفر بودم . تیاد عکسامو

 مشت کردم و رفتم سمتش . دستمو

 نشوندم روي لبام و گفتم لبخند

 

 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

 

 یلیجا خ نیصبح شروعش کردم، منظره ا روزید-
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 هنر  تیلیکه ثبتش نکرد. رشته تحص فهیح قشنگه،

 بوده؟

 زد زد روي پالت و گفت دیسف کمیسر رنگام و  رفت

 کال اره،ایرو هم تازگ میعکاس سانسیبود، ل کیگراف هنرستان

 هستم! رشتمم توي ییو درونگرا ییاروی آدم

 ! گرفتم

 

 سن  نیچطور توي ا سانس؟یدرشت شد. ل چشمام

 گرفته بود؟ سانسیل

 کرد روي پالت و  یخال وپیهم از توي ت یرنگ آب کمی

 کرد گفت یم بیکه رنگارو ترک همونطور

 خوندم. هر ترم هم  ی. دوسال جهشدیتعجب نکن-

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

 که درست  یقلم مو برداشتم و از رنگ هیکرد.  اضافه

 ریرفتم سر ز یبود برداشتم و همونطور که م کرده

 گفتم ایدر رنگ

 هیبراي خودت  مون؟ی! اما چرا پشزهیبرانگ نیتحس-

 . ديیزمان خر عالمه

 اي انداخت باال و گفت شونه

 

 چیه ی! آدم وقتهیخبر سانسیکردم بعد از ل یفکر م-

 دونه کارش رو به نحو  هیاي نداره همون  گهید کار

 فقط درس  یی. منم از همون ابتدادهیانجام م احسن

 شد که کل  نیتابستونا. ا یو درس خوندم، حت خوندم

 تا االن حروم کردم. بخوام برم سراغ مدرك  گمویزند

 از چاله دراومدن و افتادن تو چاهه! ییجورا هی ارشد

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              97 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 پخته و  یلیو نگاهش کردم، خ دمیاز کار کش دست

 پروا . یحال ب نیزد، مودبانه و در ع یحرف م شمرده

 

 بتونه  قدر خوب نیخورد ا یساله نم ستیدختر ب هی به

 بزنه . حرف

 کم سن و سال تر نشونش  یلیکه صورتش خ مخصوصا

 . دادیم

 جذب حرفاش شده بودم. لبخند زد و بدون نگاه  کامال

 به من گفت کردن

 

 درس و درس  شه،یکنکور ارشد بخوام بدم باز همون م-

 بذارم در کوزه و  دیکه واقعا فقط با ییدرس! مدرکا و

 بخورم. آبشو
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 و برگشت  دیدفعه سکوت کرد، دست از کار کش هی

 شد توي چشمام و گفت رهیمن و خ سمت

 اجازه به  یدعوت اومدم خونتون و ب ی! بدیببخش-

 کنم.  یم یدست زدم و حاال هم دارم پر حرف کارتون

 اومده بودم پتو رو بهتون بدم و بهتون خوش آمد  فقط

 . بگم

 

 لبخند زدم و گفتم نیخواستم بره واسه هم ینم

 سر  یاشکال نداره. منم تنها بودم و حوصلم حساب-

 بود. اتفاقا خوب شد که اومدي. از صحبت هات  رفته

 رو کامل کن  ایرنگ در ریبردم. اگر عالقه داري ز لذت

 ایقهوه؟  ای. نسکافه میبخور ارمیب زيیچ هیمن برم  تا

 خنک؟ هوم؟ زیچ هی دمیشا

 همون لبخندش گفت با
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 نسکافه !-

 توي آشپزخونه و آبو گذاشتم بجوشه. برام  رفتم

 پخته  دمیکه د ییجالب بود، از تموم دخترا رفتاراش

 بود و آروم تر . تر

 سال سن  یجوري بود، انگار که س هی... سایاز گ یحت

 باشه و دوبرابر اون تجربه . داشته

 

 که همراه خودش داشت خوشم اومده بود . یآرامش از

 قدر آروم و ارامش  نیباندا هم سايیهمه رئ یعنی

 ان؟ دهنده

 یلیسنش خ یحت دیخاص خودشه، شا استیس دیشا

 . دهیباشه که نشون م زيیاز چ شتریب

 هیرنگمو برداشتم و براي اون هم توي  اهیس ماگ
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 و بردم توي سالن . ختمینسکافه ر فنجون

 

 الال  لمیلب آهنگ ف ریبود و ز دنیمشغول کش سخت

 شدم  یم کشیکرد. همونطور که نزد یرو زمزمه م لند

 گفتم

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

 !یستگانیشا گرشا

 اي زد و گفت قهقهه

 . هیسبک زندگ هی ستین لمیف هیاومممم! الال لند -

 که رنگا روش بودن و  زيیرو گذاشتم روي م ینیس

 برداشتم. ماگمو

 

 پروا زل زدم به حرکاتش و  یو ب واریدادم به د هیتک

 گفتم
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 . نشه سرد نسکافت. موافقمحسرت زل زد به ماگ من و گفت با

 کاش منم مال خودمو آورده بودم. مخدري مثل -

 توي ظرف مخصوص خودش مصرف  دیفقط با نسکافه

 . بشه

 

 و گفتم دمیخند متعجب

 مخدر؟-

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

 کرد و با چشماي بسته و لبخند گفت وشب

که روزي  یکسینسکافه معمول هیباش  گهید یدنیاون نوش خوره

 یماگ گنده نسکافه م هیهفت بار با 

 ! مخدره! مواده ...ستین

 فرصت استفاده کردم و گفتم از

 دیخوردن داره! با یکن یپس مخدري که تو مصرف م-
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 . یبار مهمونم کن هی

 انداخت باال و گفت ییابرو

 

 ! ادینسکافه م نیاز سرزم میاوه اره! نسکافه من مستق-

 .نیامتحانش کن دی! باحتما

 دیسکوت کرد و بعد کنجکاو پرس کمی

 سوال بپرسم؟ هیتونم ازتون  یم ستگانیآقاي شا-

 

 قدم  هیکردم  یشلوارم و سع بیکردم توي ج دستمو

 رم  شیمثل دفعه پ دوارمیشم. ام کیبهش نرد گهید

 . نکنه

 باهام  یکه رسم نجوريی. اانیبا من راحت باش دا-

 کنم شصت و پنج سالمه.  یاحساس م یزن یم حرف

 بهم بگو گرشا ... فقط
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 مکث کردم و باز گفتم کمی

 

 یچ یخواست میو گفت زیرو گذاشت روي م شیخال فنجون

 ؟یبپرس

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

 که من  ییجا؟ تا جا نیا نیسؤال... چرا اومد . و اماباشم

 اصال قصد فروش خونش رو  یدونم آقاي طهماسب یم

 . نداشت

 مهم بود . یلیسوال خ نیسوالخب ا نیا خب

 باشه . زیدادم که شک بر انگ یجوري جواب م دینبا

 فرو کردم تو موهام و گفتم دستمو

 

 کردم  یچند وقته حس م نیجا که بمونم. ا نیاومدم ا-

 !دمیرس یپوچ به
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 تهران و کالهو از سر  یخورد از شلوغ یبه هم م حالم

 ! 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

 جمع و جور کنم . خودمو

 مکث کردم و بعد دوباره گفتم کمی

 

 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 الیتا و دو

 .ستیکس ن چیه

 جا  نیخواستم. ا یبود که م زيیهمون چ قایدق نیا

 و تابلو  رمیخواد عکس بگ یتونم هر چقدر دلم م یم

 هم کاري به کارم نداشنه باشه . یو کس بکشم
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 کردم  یکه روي لبش بود محو شد. اي بابا! سع لبخندي

 و دوباره گفتم ارمیخودم ن به

 کردم هم  یراض یرو با چه فالکت یآقاي طهماسب-

 جا مال  نی... از خجالتم در اومد اما خب بالخره ابماند

 شد . من

 شد به چشمام و گفت رهیکه تموم شد خ حرفم

 تون شدم . ییپس من مزاحم تنها-

 

 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؟ نیا چرا

 خودم مسلط شدم، قلم مو رو برداشتم و گفتم به

 از حد تنها بودن هم آدمو  ادی! زینه بابا چه مزاحم-
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 کنه . یم وونهید

 

 نیهم قایخواستم دق یاصرار نکردم چون م یلیخ

 داشته باشه ! حسو

 نیمزاحممه بهتر بود تا ا ییجورا هیکرد  یحس م اگر

 بفهمه من مشتاقم باهاش حرف بزنم و اطالعات  که

 .رمیبگ

 زنن خوششون  یکه پَسِشون م ییاصوال از پسرا دخترا

 کشن . یچون خودشونو به چالش م اد،یم

 

 با افکارم  دیخواستم بمونه. با ینم گهیاالن د یطرف از

 با خودم چند چندم.  دمیفهم یاومدم و م یم کنار

 یهر چه زود تر م دیواقعا خطر ناك بود، با چشماش

 کار احمقانه ازم سر بزنه . هیکه  نیقبل از ا رفت
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 . دوباره لبخند زد و زیمو و پالت رو گذاشت روي م قلم

 گفت

 

 دیبا گهدی یمنلیم، من خهم متاسف شبی. به خاطر دستگانیشا

 برم. از صحبت باهاتون لذت بردم آقاي

 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-

 اگر نبودي غرق  شبیکه نجاتم دادي. د ممنونم

 . شدمیم

 

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

 که بگه خداحافظ گفتم نیاز ا قبل

 سري هی ی. هر از چند گاهیحس نکن مزاحم انیدا-
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 . رهیوقتا سر م یبزن، حوصله منم گاه بهم

 به نشونه باشه تکون داد و گفت سرشو

 به خاطر لنز ممنونم. خداحافظ-

 

 که بست آوار شدم روي مبل . درو

 قدر مقابل دشمن  نیا دیچه وضعش بود، نبا گهید نیا

 ضعف داشته باشم. خواهرم

 خودت مسلط باش گرشا ! به

 جفت چشمه ! هیکه! فقط  ستین زيیچ

*** 

 فنجون قهوه کنار  هیشب بود و من با  ازدهی ساعت

 نگاه  ییبد آب و هوا تیبودم و به وضع ستادهیا پنجره

 کردم . یم

 و بارون مثل  ومدیم ایاز سمت در ديیشد یلیخ باد
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 . شهیخورد به ش یامان و محکم م یب یچرم شالق

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

 بعدش  کمیشد و  یم دیآسمون چند لحظه سف هیثان

 . نداختیهارو به لرزه م شهیبلند رعد ش صداي

 

 باره کل خشمش رو داشت سرمون  هی عتیطب مادر

 کرد. یم یخال

 تا جلوي ایبود که من نگران بودم در دیچنان شد باد

 توش ! میکنه و کم کم فرو بر شرويیپ در

 لذت ببرم و  طیشرا نیتونستم از ا ینگران نبودم م اگر

 کنم! یعکاس یحت

 .ادیز یلیچرا نگران بودم اونم خ دونمینم اما

 

 یو با هر رعد و برق دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلم
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 شد . یم شتریزد ب یم که

 و  هیصداي گر رونیواقعا از ب ایتوهم زده بودم  دونمینم

 . دمیشنیم غیج

 یگفتم صداي زوزه باده اما دلم راض یبه خودم م یه

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

 صداي نمیو بب رونیکرد برم ب یم بمیترغ زيیچ هی

 رونیاز کجاست. با توجه به آب و هواي ب هیو گر غیج

 

 بود که  نیکار حماقت بود اما اون حس قوي تر از ا نیا

 رو دست بذارم . دست

 . رونیکوتاهم از خونه زدم ب نیشرت آست یهمون ت با

 به خودم زحمت ندادم  یبردن حماقت بود پس حت چتر

 دارم. برش

 همه  لحظه هیدور شدم،  الیبستم و چند قدم از و درو
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 دیبعد صداي شد هیمثل روز روشن شد و چند ثان جا

 

 باعث شد دستامو بذارم روي گوشام و چشمامو  رعد

 . ببندم

 شده بودم  دهیموش آب کش هیعرض همون چند ثان در

 لرز کرده بودم . و

 کناري ! اليیسمت و دیکش یحسم منو م اما

 و  ایامان در یصداي موجاي ب نیبود اما ب ینکردن باور

 اي که به گوشم  هیشر بارون و رعد و برق صداي گر شر

 از همه واضح تر بود . دیرس یم

 

 دفعه  هیشدم که  یرد م انیدا اليیاز جلوي و داشتم

 و برق زد و همه جا روشن شد . رد

 که روي پله  دمیرو د یجسم هی هیلحظه  هیهمون  توي
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 ورودي کز کرده بود . هاي

 به گوشم  یغیو پشت بندش صداي ج دیغر رعد

 ... دیرس

 آشنا بود برام. به طرف  غینکردم، صداي ج درنگ

 و صدا زدم دمیدو الیو ورودي

 

 ... انیدا-

 و خودشو جمع تر کرد، توي اون  دیکش غیج دوباره

 . دوتا پله رو رفتم باال و نمشیتونستم بب ینم یکیتار

 به روش نشستم و باز صداش زدم رو

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

 کرد . یمدت نگاهم نم نیا تمام

 

 و دستاشو محکم رو گوشاش  نییانداخته بود پا سرشو
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 کرد . یم هیداد و گر یم فشار

 جا نشسته بود؟ نیچرا ا اخه

 شده بود . سیخ سِ یو خ دیلرز یبارون م ریز

 بلند کردم و دستاشو از روي گوشاش برداشتم.  سرشو

 به صورتشو دادم کنار و گفتم دهیچسب موهاي

 نگا کن به من... انیدا-

 

 یمحکم بهم فشار م شیپ هیکه تا چند ثان چشماشو

 باز کرد و دوخت به چشمام . داد

 لحظه دوباره رعد و برق زد و صورت هر  همون

 روشن کرد . جفتمونو

 کرده  کیکه بهم با چشماش شل لحظه انگار همون

 شوکه و مات شدم . باشه

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

 

 معصومش گشاد شده بود و پر از اشک و  یآب چشماي

 بود . دهیترس

 بود و مثل روح شده بود . دهیپر یحساب رنگش

 زده بودن ... خیکه توي دستام بودن  دستاش

 که  هیمدت طوالن هیداد  یبودن چشماش نشون م پف

 کرده. یم هیگر داشته

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

 بودم؟ دهیفهم ریقدر د نیچرا ا یلعنت

 

 بود؟ اخه چرا؟ دهیبارون لرز ریجوري ز نیا یک از

 جا  نیدونستم سالهاست ا یشناختمش و نم ینم اگر

 ترسه اما  یکردم از رعد و برق م یکرده فکر م یزندگ
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 ممکن بود . ریغ

 گوش خراش رعد دوباره بلند شد. دوباره  صداي

 گذاشت روي گوشاش و چشماي بازش تا  دستاشو

 حد گشاد شد و بعد کم کم روي هم افتاد . نیآخر

 من ! خداي

 

 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 . ریز گذاشتم

ROMAN_VI چهریآغوش تو پر دیتبع در P@ 

@VI P_ROMAN 

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              116 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 زدشو چسبوندم به خودم و تا از گرماي تن من  خی تن

 . دمیخودم دو اليیبشه و به سمت و گرم

 ! یچیبرام مهم نبود... ه یچیلحظه ه اون

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

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

 روشن کنم . رو

 روش . دمیگذاشتمش روي تخت و دوتا پتو کش آروم

 کردم؟ یم کاریچ دی! حاال باپوووووووف

 

 تا  شیشونیکنارش و دستمو گذاشتم روي پ نشستم

 دستم سوخت . بایشم که تب نداره اما تقر مطمئن

 موند  یم نایشد اگر با هم یحتما عوض م دیبا لباساش

 رفت باال تر . یم تبش

 دهنمو قورت دادم و آروم پتو رو از روش زدم  آب
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 ... کنار

 

 بود به تنش و لباس  دهیچسب دشیسف ریحر رهنیپ

 کامل مشخص شده بود . شیمشک ریز

 تب کرده . یو معلوم حساب دیلرز یم

 .رهنشیبردم سمت لبه هاي پ دستمو

 لباساش عوض شده  دیفهم یشد و م یم داریب اگر

 اي بکنه اما مهم نبود . گهیبود برداشت د ممکن

 ... رمی... بمیبم خوامی... مرمینه...! کاش بم-

 

 فشویو عقب و نگاش کردم... اخماب ظر دمیکش فوري

 حرفو  نیلب پشت سر هم ریبود تو هم و ز دهیکش

 کرد . یم تکرار

 و  دیهاشو گرفتم و آروم صداش زدم پلکاش لرز شونه
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 یقطره اشک از چشماش جاري شد و رفت قاط هی

 . قشیشق موهاي

 

 سرش اومده بود که  ییچرا بغض کردم. چه بال دونمینم

 ره؟یکرد بم یقدر با درد آرزو م نیا

 نخواد  گهید انیدختر شادي مثل دا دیبا یچ براي

 کنه؟ یزندگ

 بود؟ شیرازي توي زندگ چه

 که با دخترا  ییوجدان گرفته بود به خاطر کارا عذاب

 کنه؟ یم

 بود که اونطوري دهیخبر بدي بهش رس هی دمیشا ای

 بارون نشسته بود . ریز

 

 قدر مهم شده بود؟ نیهمه مهم تر چرا االن برام ا از
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 نم؟یحالتشو بب نیخواستم ا ینم چرا

 دختر  نینداشت که هم تیموضوع اهم نیبرام ا چرا

 تر از  زیخواهر عز سوزهیکه داره توي تب م معصوم

 عرب؟ خايیفرستاده براي ش جونمو

 دیصداش زدم و شونه هاشو تکون دادم، پلکاش لرز باز

 باز شد ... و

 زده گفتم هول

 باشه؟  ینلباساتو عوض ک دینخواب دوباره... با-

 ممکنه تبت بره باال ... شنوي؟یم

 با صداي دورگه گفت-

 گرشا؟-

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

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

 جونش گفت یحلقه شد و با همون صداي ب دستم

 نرو ...-

 کرد. یبا چشماش التماس م داشت

 کنه و  یجوري بهم نگاه م نیا یتونستم وقت یم چطور

 نرم تنهاش بذارم؟ خوادیم ازم

 چشما مقاومت کرد؟ نیشد جلوي ا یم مگه

 سر تکون دادم و گفتم کالفه

 

 خب؟ من  یکن نخواب ی... آروم باش و سعرمیباشه نم-

 ؟یتونیتو لباساتو عوض کن...م شمیم اونوري

 کمکت کنم؟ خوايی... مخوايیم

 به نشونه نه تکون داد . سرشو

 دستمو فرو کردم توي موهام و برگشتم  یچارگیب با
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 در . سمت

 داد داره لباساشو در  یخش خش نشون م صداي

 . ارهیم

 

 شم  یمواجه م یکه االن اگه برگردم با چ نیا تصور

 کرد. چه مرگم شده بود؟ یم وونمید داشت

 که نفسشو  دمید یزد م یباري که رعد و برق م هر

 یکنه. مشخص بود که م یحبس م نشیس توي

 . ترسه

 یلیدختر تک و تنها توي شهري که بارون خ نیا اما

 چطوري طاقت  شهیو اکثرا رعد و برق م ادیم ادیز

 آورده؟

 

 مزیکه برگردم از روي م نیجا بلند شدم و بدون ا از
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 .یبرداشتم و وصلش کردم به گوش هدفونمو

 که پشتم بهش بود گفتم همونطور

 شد؟ تمومصداي دورگه از بغضش گفت با

 اره .-

 و نشستم کنارش. گفتم برگشتم

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

 . تا پنجاه بشمري برگشتم. باشه؟ارمیب

 سر تکون داد و گفت مظلوم

 ایزود ب-

 

 زدم  میبودن رو مال سیکه هنوز خ شییطال موهاي

 گوشش و سرمو به نشونه باشه تکون دادم . پشت

 یرو گذاشتم روي گوشاش و آهنگ رو پل هدفون

 . کردم
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 .. دیشنیصداي رعد و برقو نم نجوريیا حداقل

 رو  سشیراحت شد لباساي خ المیخ کمیکه  نیاز ا بعد

 .نییو با دو رفتم پا برداشتم

 و دکمشو زدم . ییانداختم توي لباس شو لباسارو

 کردم . دایتب بر پ هیانبوه قرصام  نیب از

 پارچه  کهیت هیظرف رو هم پر از آب سرد کردم و با  هی

 باال . رفتم

 انجام دادم. قهیکارا رو توي کم تر از پنج دق نیا همه

 خواستم زود برگردم باالي یزد و م یشور م دلم

 شده بود و االن  شتریچون شدت رعد و برقا ب سرش

 . دمیترس یمنم کم کم داشتم م یحت

 که در بزنم رفتم تو . نیا بدون

 

 شدم به تخت همونطور که  کیقدماي آروم نزد با
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 روي گوشش بود خوابش برده بود . هدفون

 یداد هنوز تب داره وقت یگونه هاش نشون م یسرخ

 ئن شدم .مطم شیشونیگذاشتم روي پ دستمو

 رو  شیشونیدستم پ یکردم خوابه اما وقت یم فکر

 حدسم غلط  دمیکرد و چشماش باز شد فهم لمس

 . بوده

 

 آب و قرص رو  وانیرو از گوشش برداشتم، ل هدفون

 سمتش و گفتم گرفتم

 بخور و بعدش راحت بخواب . نویتب بره. ا-

 کردم بلند شه. کمکش

 که بهش داده بودم توي تنش زار  یپلماتید قهی رهنیپ

 زد اما... یم

 گفت لباساي مردونه به  یبودم که م دهیشن یک از
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 ! اد؟یم شتریب خانوما

 

 کردم تا بخوابه. حتما از  میکه خورد بالشو تنظ قرصو

 رمق شده  یخسته و ب ستادنیبارون ا زیهمه ز اون

 . بود

 کردم  شیموندم و پاشو داریاما من ب دیزود خواب انیدا

 شد. یهر کاري کردم تبش قطع نم چون

 کمیدماي صبح بود که حس کردم دماي بدنش  دم

 بود . 11/1شده با تب سنج اندازه زدم  عادي

 ممکن بود بازم تب کنه اما... نشد ! دمیخواب یم دینبا

 فقط چشمامو  هیثان هیگذاشتم روي دستام تا  سرمو

 اما خوابم برد ... ببندم

** 

 کرد . یم تمیاذ ینگاه ینیسنگ

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              126 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 کرد. یشده بود بهم و ول نم رهینفر بد رقمه خ هی

 کم کم چشمامو باز  ارم،ینگاهش تاب ب ریز نتونستم

 یمتري دوتا چشم درشت آب میو توي فاصله ن کردم

 . دمید

 چه  شبیاوردم د ادیذهنم کم کم باال اومد و به  ندوزیو

 افتاده . ییاتفاقا

 رونیرفتم ب دم،یشنیم غیو من صداي ج ومدیم بارون

 تو بارون نشسته. انیدا دمید و

 

 هوش رفت آوردمش خونه و ازش مراقبت کردم تا  از

 بودم اما از  داریب قهیقطع شد، تا پنج و چهل دق تبش

 . ادینم ادمیبه بعدشو  اون

 و بدون  یهمون حالت چشمم افتاد به آسمون آب تو

 یلکه ابر، طوفان تموم شده بود. فقط م کی یحت
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 بکشه . چارهیدختر ب نیقدرتشو به رخ ا خواست

 شدم  رهینکردم، دوباره خ جادیا ريییحالتم تغ توي

 دمیو پرس انیچشماي دا توي

 ؟خوبیزد و گفت پلک

 ! رمیبم یخواد از شرمندگ ینه! دلم م-

 کردم بلند شم . یزدم و سع لبخند

 

 بودم کل تنم خشک  دهیبه حالت نشسته خواب چون

 یفغانم به هوا م یکیبود و با هر حرکت کوچ شده

 ! رفت

 نداشت که  یظهر بود، البته تعجب ازدهی ساعت

 . میبود دهیساعت خواب نیتا ا جفتمون

 انیمن و اون تب باالي دا شبید داريیاون شب ب با

 زود هم بود. تازه
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 به خودم اومدم انیصداي دا با

 

 اریاخت شبی. دستگانیآقاي شا دیتوروخدا ببخش-

 دست خودم نبود. کارام

 گرفت . یچشماشو بسته بود و لبشو گاز م وونهید

 بردم جلو و لبشو از حضار دندوناش در آوردم و  دستمو

 گفتم

 ه؟یک ستگانیآقاي شا-

 

 همون صداي شرمنده گفت با

 خوامیازتون معذرت م یلی! خدینکن تمیاذ-

 شرمنده بود؟ واقعا

 از  شبویبه جا و درست بود حسش چون کل د البته

 داده بودم. شیخانم مواظبت کرده بودم و پاشو سرکار
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 کرد . یروي م ادهیواشت ز کمی اما

 خودمو به اون در و گفتن زدم

 

 سقوط درجه  نیباعث ا یکه گرشا بودم! چ شبیتا د-

 شده؟

 گفت معترض

 تو چشماتون  تونمینم یاالن حت! من ستگانیآقاي شا-

 کنم! نگاه

 گفتم جدي

 

 به  میعادي بهم بگو گرشا تا بعد برس یلیاول خ-

 ... گهید موضوعات

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

 به اصطالح گند  ایباشه  یمیدونست باهام صم ینم
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 ! 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-

 

 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

 

 یاسممو صدا م یوقت شییو جادو یاون صداي مخمل با

 کردم از دل قصه هاي فامتزي اومدم  یحس م زد

 . رونیب
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 ونیاسمم از م دنیبار شن نیزدم تا از شوك اول پلک

 و گفتم رونیب امیلبا ب اون

 ادته؟یبار جونمو نجات دادي  هیمعذرت نخواه! تو هم -

 به اون در . نیا

 

 و حولمو برداشتم. بعد از اون همه  نییتخت اومدم پا از

 مرده  یکردم کل تنم بوي ماه یبارون بودن حس م ریز

 ! دهیم

 شرتمو  یکه هنوز توي اتاقه ت نیو ا انیتوجه به دا یب

 و رفتم  فایو شوتش کردم توي سبد لباس کث درآوردم

 حموم. توي

 ! هه

 

 کردم، بهش لباساي خودمو دادم بپوشه، تموم  بغلش
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 ده،یتخت خواب هیکردم، باهام توي  شیپاشو شب

 آقاي گهیزنه و م یصاف تو چشمام زل م اونوخت

 ! ستگانیشا

 و...! اوفففففففف ! ستگانیشا آقاي

******** 

 *..::ــانی::..*دا 

 

 درختا  نیب دیچیپ یو ظلمات بود، باد م کیجا تار همه

 کردم موجودات ناشناخته اي دارن توي یحس م و

 زنن . یبا هم حرف م یکیتار

 هیدفعه کل آسمون روشن شد و پشت سرش  هی

 ترسناك . صداي

 داد انگار ! یمرگ م صداي

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

 رو به قبله باشم؟ هفته

 اومد. یشر شر آب از حموم م صداي

 دم؟اومده بو کجا

 به؟یمرد غر هی خونه

 پسر جوون؟ هی

 کرده بود؟ بغلم

 انو؟یدا منو؟

 بودم؟ دهیتخت خواب هیپسر جوون توي  هیبا  شبید

 

 ! هه

 ها بهم کمک  بهیان غر یلیو طف میتیکه  ییکسا مثل

 روي سرم ! دنیکش یکردن و دست نوازش م یم
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 دیرس یاز راه م یخانواده ها هر ک یها و ب میتی مثل

 خواست  یکرد و م یسوخت، کمکم م یبه حالم م دلش

 هم ببره ! یثواب هی

 که بابا ندارن ! ییمثل کسا قایدق

 

 مگه دروغه؟ خب

 من بابا دارم؟ مگه

 قدر  نیرو بابا گذاشت و ا یاسم هر کس شهیم مگه

 صداش کرد؟ مقدس

 حرمت داشت ! یکلمه دو بخش نیبابا، ا اسم

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

 بود . نیسنگ چشمام

 مردم ! یم کاش
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 زد و درجا خشکم  یصائقه بهم م شبیهمون د کاش

 کرد. یم

 اي کاشا برآورده شده بودن تا حاال ده هزار بار  نیا اگر

 بودم ! مرده

 اي کاش ها  نیکاش حداقل وجودشو داشتم خودم ا اي

 برآورده کنم! رو

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

 بودم. یاضاف شهیسر بار بودم، هم شهی. من همدادم

 

 ام ! یواسه خودمم اضاف یحت من

 مزاحم باشم. هیخواست واسه گرشا هم  ینم دلم

 روي تخت بلند شدم . از

 رفت و روي زانوهام افتادم  جیسرم به شدت گ بالفاصله

 مانند جلوي چشمام  ریق یاهیتا س دی. طول کشنیزم
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 حاد ! یکم خون جهینت نمی. ارفت

 دختر اون جا  هی. نهیبلند شدم و رفتم جلوي آ دوباره

 بدون شلوار! دیسف پلماتید قهی رهنیبا پ بود

 

 ! هه

 یکیکه صبح از بغل  ییهرجا هیهرزه ،  هیمثل  قایدق

 و  دهیطرفو پوش رهنیو پ رونیاومده ب اشیمشتر از

 شدنش  داریکنه و قبل از ب شیزود دوباره آرا خوادیم

 ! بره

 روي گونش. موهاش  دیاشکش چک نهیتوي آ دختر

 بود . ختهیتوي صورتش و روي شونه هاش ر شلخته

 

 نقش بسته بود ! نهیسربار توي آ هیمزاحم،  هی ریتصو

 برگه  هیبود  زیکه روي م یادداشتیتوي دفترچه  از
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 و طالکاري شده اي که کنار  کیو با خودکار ش کندم

 بود روي برگه نوشتم دفترچه

 ی. بستگانیکه زحمتتون دادم آقاي شا دیببخش-

 . نیازتون ممنونم که کمکم کرد تینها

 

 ! برگه رو سمیکه بنو ومدیبه ذهنم ن یچیه گهید

 از  مهیو با همون لباساي نصفه و ن نهیبه آ چسبوندم

 . رونیزدم ب اتاق

 زشت بود؟ به جهنم ! کارم

 و به سمت خونه خودم  رونیهم زدم ب یدر خروج از

 ! مییگشتم توي زندان، قفس طال ی. داشتم بر مدمیدو

 

 یبودم روي کاناپه و از پنجره به گرشا نگاه م نشسته

 که نشسته بود روي ماسه هاي جلوي خونش و  کردم
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 یبود با تلفن حرف م رهیخ ایبه در قیکه عم همزمان

 . دز

 اون شب گذشته بود و من هنوز  انیهفته از جر کی

 نکرده بودم که برم ازش به خاطر  دایپ وجودشو

 رفتم خواهش  ییهویتشکر کنم و به خاطر  مراقبتاش

 منو ببخشه. کنم

 به جاش غرق شرم و خجالت  ذاشتمیکه م خودمو

 . شدمیم

 

 کارم زشت بود که همونطوري رهاش کردم و  یلیخ

 نامه گذاشتم که از صدتا فحش بدتره ! هیو فقط  رفتم

 بود که بهش بگم خب کمک کردي که کردي!  نیا مثل

 من ازت خواسته بودم ! مگه
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 بودم و آماده شده بودم تا  دهیحاال هزاربار لباس پوش تا

 کنم و هم لباسش رو  یخونش و معذرت خواه برم

 شدم. ینود منصرف م قهیبرگردونم. اما دق بهش

 

 گفتم؟یم یرفتم بهش چ 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 خوامیم معذرت

 برقراري ارتباط نداره؟ ییتوانا

 چیاما صدرا به من گفته به ه ستگانیآقاي شا شرمنده

 نشم؟ کینزد یالناس احد

 ماه دوبار تا مرز سکته  کیتوي  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 توي

 نشم، من توي کیکس نزد چیبهتر که به ه همون

 نفر  کیدور افتاده که فقط  رهیجز هیاما ساحل  ساحلم

 داره و اونم منم! ساکن

 

 روي گونم. دیچک اشکم

 کنار گرشا و  نمیزد بلند شم برم بش یپر پر م دلم

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

 ستین لمیف هیکه الاللند فقط  میبه توافق برس دوباره

 !هیسبک زندگ بلکه
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 گفته بود؟ یچ صدرا

 کس اعتماد نکن، همه براي منافع خودشون  چیبه ه"

 یدر ارتباط یتو. اگر بفهمم با کس شیپ انیم

 ! "عموت شیپ ایفرنیکال فرستمتیم

 

 ! هه

 دهنمو  نجوريیهم 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

 

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

 تا نسکافه درست کنم. بجوشه

 نرفته . ادمیکه اون روز داده بودم  یقول

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

 تونستم  یمثل گرشا نم یجلوي مرد خوش پوش اما

 باشم . یهپل

 

 جذب  نیو شلوار ج دمیپوش ینارنج ریحر زیشوم هی

 روي شونه هام . ختمی. موهامو باز گذاشتم و ریخی

 نرفت که نرفت! شیدستم سمت لوازم ارا شهیهم مثل
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 کردم اال  یم یهم همه جا رو نقاش یهمون بچگ از

 خودمو ! صورت

 هم انداختم دستم و رفتم  مویفانتز یچوب دستبنداي

 . نییپا

 

 مثل من که معتاد نسکافه بود درست  یکس براي

 دیاب یدونستم ک یخوب م یلیسخت نبود، خ کردنش

 داشته باشه . ريینظ یکنم تا طعم ب کاریچ

 و  کیفنجون ش هیتوي  ختمیکه شد با دقت ر تموم

 سر و صدا از  یتو ماگ خودم و ب ختمیخودمو هم ر مال

 .رونیزدم ب الیو

 

 و شلخته  دیرقص یتوي باد م شییلخت و خرما موهاي

 بود . شده
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 بودم دو سال از عمرمو بدم اما بدونم االن داره  حاضر

 رهیخ ایبه در قیقدر عم نیکنه که ا یفکر م یچ به

 کشه . یو آه م شده

 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

 

 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  زيیچ چیه

 کرد . ینم
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 که  ییداشتم، کسا میکه توي زندگ ییکسا تموم

 از انگشتاي دست هم کم تر بود باهام  یحت تعدادشون

 رفتارو داشتن . نیهم

 مزاحم. هیخشک، مثل  سرد،

 خودم نبود اما بغض کردم . دست

 دونستم حق با اونه . یم

 دونستم کار من درست نبوده و طوري رفتار کردم  یم

 شیپ ییجا یب تیمیصم چیخوام ه یانگار نم که

 ... ادیب

 

 شد! ینم شیحال زایچ نیقلبم ا اما

 یپر از اشک شد اما نگاهمو نگرفتم. م چشمام

 یبودنمو از چشمام بخونه اما نگام نم مونیپش خواستم
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 . کرد

 و پر بغض صداش کردم آروم

 گرشا؟-

 

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

 . وارمی! انگار من دیچیه

 به من ... لعنت

 به صدرا... لعنت

 همون بغض توي گلوم که صدامو لرزوندکرده بود  با

 گفتم

 شوك زده و  یلی. اون شب خخوامیمن معذرت م-

 بودم. من ... دهیترس

 دفعه صورتشو برگردوند به سمتم و با چشماي نافذ  هی

 شد به چشمام . رهیرنگش خ یتونیز و

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              147 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 دایپ یخودمو در حال هویکالم از دستم در رفت،  رشته

 امروز  ایکنم،  یکار م ینستم کجام، چدو یکه نم کردم

 ! هیخیتار چه

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

 رفت . ادمیبهش بگم  خواستمیم یهرچ

 سردي زد و گفت لبخند

 

 ستم،ی! من ازتون دلخور نایاشکال نداره خانم آذرن-

 . ادیم شیپ یگیتو عالم همسا بالخره

 ا؟یگفت آذرن بهم

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

 منزجر شدم! لمیفام از

 بودم! کاش  انیکه براش دا ایگفت آذرن یبهم م یکس
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 داد و  یفحش م یحت ایکرد  یبد رفتاري م باهام

 زد . یحرفو بهم نم نیاما ا اقتمیل یب گفتیم

 یبود که به خاطر صدرا از خودم م یآدم نیچندم نیا

 روندم؟

 نسکافمو گذاشتم روي ماسه ها و با همون  ماگ

 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 یبچگ همون

 یباهاش دست و پنجه نرم کردم. م ییهم تنها یبچگ

 ماه هوا  کیچند بار توي  یکن یفکر م ؟ییتنها ؟یفهم

 بار؟ دوبار؟ ده بار؟ صد بار؟  هی شه؟یطوري م نیا

 نیمتنفرم از ا نه،ینفر ضعفمو بب هیکه  نیاز ا متنفرم

 باشم... اون شب... تو هم ضعفمو  یمزاحم کس که

 جوري سرد  نیو هم مزاحمت بودم! به جاي ا ديید
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 ! یکن درکم کن یکردن سع رفتار

 زد و گفت پوزخند

 

 ! نیدیم حیرو براي من توض نایا دیفهمم چرا دار ینم-

 . بابت ایبه من ندارن خانم آذرن یکدوم ربط چیه

 ممنون . نسکافه

 فنجونو گذاشته روي ماسه ها  دمیخودم که اومدم د به

 . رهیداره م و

 ! یسادگ نیهم به

 بود برام ... یمهم یلیکه بگم آدم خ نه

 فرق داشت... اما

 

 (::..*گــرشـــا*..::) 
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 توي ساحل رها کردم و  انویهفته از روزي که دا سه

 خونه گذشته بود . برگشتم

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

 زنه و  یم سیاسک ایکنه  یم یعکاس رونیب ادیم یگاه

 . رهیم

 ! مونمیسگ از کاري که اون روز کردم پش مثل

 گرفتمش تا فکر نکنه کارشو به  یم دهیاون روز ناد از

 . واقعا بهم برخورده بود که اون طوريرمیگیم یشوخ

 کرد و رفت . ول

 خوردیکرد مزاحمه به هم م یکه فکر م نیاز ا حالم

 واقعا نبود ! چون

 هم  رمیخواستم ازش انتقام بگ یکه م یبراي من یحت

 مزاحم نبود . یبحران تیلحظه توي اون وضع اون
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 یکنه ب یبرم سمتش، عقل حکم م دهیجازه نما غرورم

 نبره . یپ میکنم تا به افکار انتقام یمحل

 خوره ساحل  یکه سُر م ییجا نیاول شهینگاهم هم اما

 . هیبغل خونه

 رسه  یکه به ذهنم م زيیچ نیاول ادیکه م ییصدا هر

 . هیکنار خونه

 سمت  رمینگران م شهیکه تصادفا رد م ینیماش هر

 کناري نباشه . اليیمراحم و نمیتا بب شهیش

 یه یحس لعنت هیتونم،  یازش دوري کنم اما نم دیبا

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

 "بلند شو ري،یرو بگ سایانتقام گ دیبا ،یکن

 دمیفهم میاز تو گوش شیپ قهیاالن که چند دق مثل

 و باز قراره رعد و برق بشه . هیدوباره هوا طوفان امشب

 جا بوده و  نیچند سال تک و تنها ا انیکه دا نیا تصور
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 و از ترس  رونیب ومدهیشده م یباري که هوا بد م هر

 .ارهیقلبمو به درد م دهیلرز یم

 

 چشماي معصومش توي اون شب  ریتصو همش

 نگام کرد . دهیکه چقدر ترس ادیادمدمی

 شده بود و ابراي کیاربه آسمون افتاد، هوا ت چشمم

 رعد و برق که زد  نیآسمونو گرفته بودن. اول یمیضخ

 . انیسمت دا دیپر کش دلم

 رون؟یدوباره اومده بود ب یعنی

 د؟یلرز یبازم داشت م یعنی

 

 . بعد از ارمیرعد و برق فقط تونستم طاقت ب نیپنجم تا

 از روي دسته کاناپه برداشتم و  ورمویبالفاصله پل اون

 . دمشیرفتم پوش یکه بهذسمت در م همونطور
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 نیبه حساب ا ایدربارم فکر بد بکنه  انینبود دا مهم

 کنار ! دمیکه کش بذاره

 فقط خودش مهم بود و خودش . االن

 

 در و خواستم بازش کنم که  رهینشست رو دستگ دستم

 زنگ ذر بلند شد. صداي

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

 شدم. تعجب

 و لباي سیبود، باز دوباره با موها و لباساي خ انیدا

 . لرزون

 جون گفت یمن ب دنیمحض د به

 گرشا ...-

 شد ! یچ دمیدفعه نفهم هی

 حلقه شد دور کمرم . فیدست ظر دوتا
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 هیداد به قلبم و شروع کرد به گر هیتک قایدق سرشو

 . کردن

 بودم  ستادهیبا دستاي باز ا ریهمونطور مات و متح من

 بدم . صیرو تشخ تمیموق تونستمینم و

 قدر محکم بقلم کرده  نیکه ا سیجسم لرزون و خ نیا

 بود؟ انیکرد دا یم هیو از ته دل گر بود

 

 شیاون شب نذاشت بغلش کنم دلدار یکه حت یانیدا

 بدم؟

 گرفت؟ یم شترمونویشدن ب یمیکه جلوي صم یانیدا

 همون دختر بود؟ نیا

 خودم اومدم و دستامو نرم حلقه کردم دورش و  به

 . سشیگذاشتم روي موهاي خ سرمو

 راحت تر شده بود، استرس  یلیخ المیخ گهید حاال
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 و به جاش آرومِ اروم بودم. نداشتم

 

 آروم . یبیجور عج هی

 که تو بغلم بود درو بستم . همونطور

 وي موهاش و گفتمر دمینوازش وار کش دستمو

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

 ... آروم باش ...امنه

 برداشت و چشماي خمار از  نمیاز روي س سرشو

 گفت دهیبر دهیدوخت به چشمام و بر شویگر

 

 . من باز... مز... احمت ...دی... یببخش-

 ادامه حرفشو بزنه، سرشو باز چسبوندم به  نذاشتم

 و گفتم نمیس
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 نزن یحرفکن یازم عذرخواه ای یمزاحمت حرف بزن راجب

 کلمه  هیاز دستت!  می. هنوز عصباندای

 زنم . یوقت باهات حرف نم چیه گهید

 

 و دستاشو دورم محکم تر کرد . هیگر ریزد ز دوباره

 در آغوش  دادیم یچقدر حس خوب ایخدا آخ

 . گرفتنش

 بود که کامل توي آغوشم  زهیم زهیو ر یقدر تو بغل نیا

 شده بود. جا

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

 لحن ممکن گفتم نیتر مطمئن

 

 وونهیدیدون یشدم؟ م یچه حال یستین دمید یروز وقت اون

 یدونیهوم؟ م ؟یمزاحم یکن یآخه چرا فکر م
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 سرت  ،ینگرانت شدم؟ اون روز هنوز تب داشت چقدر

 چقدر جلوي یدون یحال بودي. م یرفت و ب یم جیگ

 دم خونت و حالتو نپرسم؟ امیگرفتم تا ن خودمو

 بود گذاشته بودي هان؟ حقته  یچ ادداشتی اون

 داد بکشم دختر بد ! سرت

 دوخت به چشمام . سشویگرفت باال و نگاه خ سرشو

 

 زد و بارون مثل شالق خودشو  یهنوز با تمام قوا م رعد

 . میاما ما آروم بود دیکوب یم شهیش به

 ...میجفتمون آروم بود هر

 که دستامو  دیباز کرد تا احتماال بگه ببشخ لباشو

 روي لباش و گفتم گذاشتم

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

 حرف از زبون تو متنفرم. آروم شدي؟ نیا
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 و دستاشو از دو تنم باز  ریخجالت سرشو انداخت ز با

 . کرد

 

 ونه اره سر تکون داد و لباشو گاز گرفت .نش 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 یماهانه م که

 بخرم . لهیوس

 

 که باهاشون ارتباط داشتم هم که اصال  ییدخترا هیبق

 باز نکنم بهتره . بحثشونو

 انداخته،  ریبا گونه هاي سرخ شده سر ز انیحاال دا اما
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 یو موهاشو با خجالت م دیگز یکه لبشو م یحال در

 تر شده  یخواستن زيیپشت گوشش برام از هر چ داد

 ! بود

 

 بزنم که  یکار دست خودم بدم و حرکت نکهیاز ا قبل

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

 گفتم و

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

 کن و لباس خشک بپوش . خشک

 دفعه با فکري که به سرم زد به سمتش برگشتم و  هی

 . شیمتر یتو چند سانت ستادمیا

 

 هم  کیکوچ زايیچ نیکردم، از هم یعاشقش م دیبا

 کردم . یشروع م دیبا
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 مواج چشماش و دستمو  انوسیشدم تو اق رهیخ

 . شیشونیروي پ گذاشتم

 ییهویزد و معلوم بود از حرکت  یدو دو م چشماش

 هول شده . من

 تر  ییخمار تر و تماشا هیبه خاطر گر شیلعنت چشماي

 شده بود . شهیهم از

 

 کردم هرم نفسام بخوره تو صورتش . یسع

 شیشونیکه گذشت با لبخند دستمو از رو پ کمی

 و رفتم عقب . برداشتم

 . گفتمرونیکه نفس حبس شدش رو لرزون داد ب دمید

 از خونه  یدفعه تب نکردي. ک نینه خدا رو شکر ا-

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

 تر گفت نییبود پا اومده

... ناولی با نه،کردم و گفتم تشیبه سمت پله ها هدا دوباره

 ...رونیرعد و برق از خونه زدم ب نیاول

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

 بهم زنگ بزن تا خودمو  ایمن  شیپ اینمون، ب خونه

 . باش؟برسونم

 خودم گفت مثل

 

 باش !-

 زدم و در اتاقم رو باز کردم. لبخند

 هولش دادم تو و رفتم سر کمدم . آروم

 بلند بود رو با  بایکه تقر دیهودي کاله دار سف 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 ستین حواسم

 تو ... امیتموم شد بهم بگو ب کارت

 بار از لحظه  نیرو توي هوا گرفت و براي اول هودي

 لبخند نشست رو لباش و گفت اومدنش

 خان! سیبرات خس ارمشیم-

 دادم بهش . هیلبخند درو بستم و تک با

 

 دختر  یعوض هیتونستم به عنوان  یلحظات نم نیا تو

 ! نمشیبب دزد

 دختر  هیطوري قانع کردم که اون االن  نیا خودمو

 بشه پس  ضیو ممکنه مر سهیو خ دهیکه ترس تنهاست

 که طوفان تموم بشه . یپناه دادم تا وقت بهش
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 فکر کنم که  یخواستم حت یعنوان نم چیه به

 قلقلک داده . احساساتمو

 ممکن بود ! محال

 

 خواستم  یکه م یازش متنفر بودم، من عاشق کس من

 شدم . یمن بکشمش

 بود و فرستاده  دهیکه اون خواهرمو دزد نیاز ا جداي

 خایواسه ش بود

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

 اون اصال از اون دسته دختراي مورد  نایاز همه ا جداي

 من نبود . عالقه

 خواستم ! ینم یوقت مو بور و چشم رنگ چیه

 

 یم یبا موهاي پر کالغ یدختر لوند شرق هی دلم
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 قلبمو به تپش  اهشیو س ییکه با چشماي آهو خواست

 . بندازه

 دوست داشتم قد بلند باشه و موهاشو تا کمرش  تازه

 کنه ! بلند

 نقطه مقابل استاندارداي من براي دختر  قایدق انیدا

 عالقم بود . مورد

 

 گرشا؟اهامیخل شده بودم که داشتم با دختر رو حتما

 کردم . یم سشیمقا

 خوب  یلیدزد بود که خ هیو  یقاتل روان هیفقط  اون

 . ارهیتونست رول بازي کنه و اداي مظلوما رو در ب یم

 کارش تموم شده بود . حتما

 

 به نشونه نه تکون دادم و رفتم تو . سرمو
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 بود، احتماال به خاطر چندباري دهیچشماش ترس بازم

 طوري شده  نیبودم رعد و برق زد ا رونیب یوقت که

 . بود

 شد و فانتزي زد . وونهیقلبم د دوباره

 که  نیکردنش به من و ا هیخودم اعتراف کردم تک شیپ

 و  نیریش یلیداشت برام خ تیحس امن کنارم

 . دلچسبه

 

 که بهش داده بودم تا روي زانوهاش بلند بود،  یلباس

 شده بود. مهیمانگا و ان ايینقاش مثل

 روي لبام و نگاهمو  نهیباعث شد لبخند بش نیهم

 و به قصد سوء بهش  میزیمبادا فکر کنه ادم ه بدزدم

 شدم . کینزد

 عقب و بهش گفتم دمیدراورو کش یصندل
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 جا نیا نیبش ایب-

 

 . یاطاعت کرد و نشست روي صندل یحرف چیه یب

 زدم به برق و گرفتم روي موهاش . سشوارو

 سایموهاي گ ادیمنو  شونیادیو صاف بودن ز یلخت

 . نداختیم

 دوست داشت من موهاشو  ومدیاز حموم م یوقت اونم

 و ببندم . بخشکونم

 گرفته بودم چجوري مو ببافم . ادی یحت سایخاطر گ به

 

 گلومو گرفت . بغض

 کردم اما توي دام  یاحساس م نهیرو از آ رشیخ نگاه

 . وفتادمین چشماش

 ال به الي موهاشو و با حرکت  دمیکش یم دستمو
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 کردم . یخشکشون م سشوار

 جا بود . نیا سایگ انیبه جاي دا کاش

 گفت امل  یکرد... بهم م یبود... باهام بد رفتاري م قهر

 .... اما بود !چوندمیپ یم و

 

 و  دهیکه موهاش کامل خشک نیاز ا نانیاز اطم بعد

 خوره سشوارو گذاشم کنار و به عادت  یسرما نم گهید

 بافتن. ییشروع کردم موهاشو دوتا سایگ موهاي

 کرد، فقط با نگاه  ینم یکرده بود و اعتراض سکوت

 کرد . یم میهمراه نهیاز توي آ رشیخ

 سکوت نباشه گفتم نمونیکه ب نیا براي

 

 ؟یشیم نطوريیموقع رعد و برق ا شهیهم-

 من از  یدون یوقت برام عادي نشده. م چیاره! ه-
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 جام. هر دفعه که بارون اومده و  نیا یسالگ دوازده

 .دمیو برق شده به شدت ترس رعد

 کنم توي یامشب... فکر م نیاون شب... مثل هم مثل

 من  ذارهیکه رعد و برق نم ادیم ییصداها هی خونه

 . بشنوم

 هم  گهیاز کساي د ریتوي خونه به غ کنمیم حس

 زنم  یکه توهم م شهیانقدر ترسم قوي م یحت هستن،

 

 اطراف  ییها هیسا ای شنومیوقتا صداي پا م یگاه و

 . نمیب یم خودم

 گفت . یرو م نایداشت ا یوقت دیلرز یم صداش

 و باز ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 امیم نیبه خاطر هم رمیمیکنم توي خونه م یحس م-

 بارون و دستامو انقدر روي گوشام  ریز نمیشی. مرونیب
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 تا زمان بگذره و تموم بشه . دمیم فشار

 

 که تنهام بعد از چند  نیو به خاطر ا رمیاز حال م اکثراً 

 ... امیهمون جا دوباره به هوش م ساعت

 من جهنمه گرشا ... یزندگ

 

 . ختیهم منو هم خودشو بهم ر یحرفاش حساب با

 چطور ممکن بود؟ اخه

 ؟یخانوادش چ پس

 هاش و جاري شده بودن روي گونه  دوبارهراشکاش

 . دیلرز یم زیر زیر تنش

 جلوش . ستادمیموهاشو تموم کردم و رفتم ا بافتن

 

 محکم گرفتم و گفتم فشویشدم و شونه هاي ظر خم
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 ... باشه؟ ینگران باش ستی. الزم ننجامیمن ا گهید-

 از حال بري و  ستی. الزم نیبترس ستیالزم ن گهید

 ...! با ذارمی. من نمايیجون دوباره به هوش ب مهین بعد

 . میکن یمشاور، باهم به ترست غلبه م شیپ میری. مهم

 کنم خب؟ یکمکت م من

 سر تکون داد و نگاهم کرد . مظلوم

 هاي بلندش رو زدم پشت گوشش و گفتم چتري

 

 کن، ینگاهکنارت م یبه ترسهات غلبه کن یاالن تا وقت مثل

 . یزنه اما تو آروم می برق و رعد داره هنوزم

 . مونم

 پر شد و گفت چشماش

 ؟یگیراست م-

 دختر خوب؟ هیدوروغم چ-
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 نگام کرد و گفت قدردان

 ... گرشا ممنونتکون دادم و گفتم سر

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

 . شینیحتما بب دیهست که با ییجا هی

 

 نگام کرد و گفت یسوال

 کجا؟زدم و گفتم چشمک

 برمت . یسکرته! نترس جاي بدي نم-

 که از دو  ییروي موها دیجا بلند شد و دستاشو کش از

 بافته بودم و انداخته بودم روي شونش. طرف

 

 و گفت دیخند تلخ

 ... ای! معلومه تجربه داریچقدر خوب بافت-
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 نشونه بود نه؟ هیخودش  نیکرد؟ ا یم حسودي

 قدر موهاشو بافتم تا حرفه اي شدم  نیدختري که ا به

 . کردیم حسودي

 گفتم ییاستفاده کردم و با لبخند پر معنا تیموقع از

 چه جورشم !-

 

 . رونیگرفتم و از اتاق بردم ب دستشو

 کارگاه من خوشش  دنیاز د دیواقعا اهل هنر بود با اگر

 . ومدیم

 

 کردم سمت اتاق ته راهرو. شییراهنما

 که از  امیاون جا بود و همه عکسا و نقاش کارگاهم

 . واریآورده بودم توش زده بودم به د تهران

 که خودشم روش کار کرده بود رو هم تموم  ییتابلو
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 بود . واریبودم و حاال قاب شده و قشنگ به د کرده

 

 باز کردم، برقارو هم زدم و گفتم درو

 بانو . انیداخل دا دییبفرما-

 جا تو چهارچوب در چشماش از تعجب چهارتا  همون

 دهنش و گفت . دستشو گرفت جلويشد

 رو...؟ نایماي گاد...! گرشا ا-

 

 و رفت تو. من به  دیحرفشو نگفت. با ذوق خند ادامه

 به کاراش  حیدادم و با لبخند مل هیدر تک چهارچوب

 . کردمیم نگاه

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

 رو  ایو سر خوش تک تک نقاش الیخ یب انیاما دا کرد

 کرد . یکرد، لمس م یم نگاه
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 شد تا نماي یازشون دور م ک،ینزد کِ یرفت نزد یم

 کرد . یم فیو با ذوق از تابلو ها تعر نهیبب دورشونو

 

 که بهش دادم  یوجدان گرفته بودم به خاطر قول عذاب

 اون انگار واقعا روي قولم حساب کرده بود . و

 بمونم ششیپ شهیهرگز قرار نبود تا هم من

 رو لو  سایعاشقم شد و جاي گ نکهیبود به محض ا قرار

 شد یکه م ییو به گناهاش اعتراف کرد تا جا داد

 دم مرگ شکنجش کنم . تا

 و  زهیم زهینشست از پشت سر روي اندام ر نگاهم

 دشیاز حد سف شیب پوست

 

 شییطال موهاي

 یکه تابلو ها رو لمس م فشیکوچولو و ظر دستاي
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 . کرد

 تونستم؟ یم

 اومدم؟ یاز پس شکنجه دادنش بر م واقعا

 ؟یپس کشتنش چ از

 معصومش رو  یبود تا چند روز کابوس چشماي آب قرار

 کنه و گشاد و گشاد تر  یکه با ترس نگام م نمیبب

 

 خاموش  شهیفروغ و براي هم یب تایکه نها نیتا ا شهیم

 بشه؟

 انیبا درد روي اون همه ظرافت بستم. دا چشمامو

 مار داشت مطمئن بودم . مهره

 بود که  یلمیترس از رعد و برقشم ف نیمطمئنم ا یحت

 یاالن نم ن؟یکرد وگر نه بب یمن بازي م جلوي

 ... 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

 . کردیم اشاره

 بود که موهاشو فر  سایعکس چهل در هفتاد از گ هی

 ونیکاله بزرگ دخترونه پاپ هیماهه کرده بود و  شیش

 گذاشته بود روي سرش، چشماشو  یبه رنگ آب دار

 . دیخندیبود از ته دل م بسته

 

 زدم و گفتم یدردناک لبخند

 !مهیهمه زندگ-

 

 گفت و رفت  یلبخند سردي زد و آهان کوتاه انیدا

 عکس بعدي . سر
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 کنم، حاال که به خندههاي از ته  یکه بهش فکر م حاال

 یکنم و به خودم م یتوي عکس نگاه م سایگ دل

 

 هیدختر نیخنده هاي قشنگ هم نیکه قاتل ا قبولونم

 ... ستادهیرو به روم ا که

 !ادیسخت نم ادیدادنش و کشتنش به نظرم ز شکنجه

 تو سوءتفاهم بمونه و فکر  ذاشتمیم دیسمتش،نبا رفتم

 ایعکسه همسرم، دوست دخترم که تو  یکس نیا کنه

 ! عشقمه

 و گفتم ستادمیبهش ا دهیچسب بایسرش و تقر پشت

 . گمیخوشگله؟ دختره رو م-

 

 تکون داد و گفت سرشو

 که خنده  ییخنده، من به آدما ی. قشنگ میلیخ-
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 کردم . یحسودي م شهیدارن هم قشنگ

 دوختم به عکس و گفتم نگاهمو

 نه؟ میهیشب یلی. خواهرمه... بهم خساستیاسمش گ-

 

 تعجب برگشت به سمتم و گفت با

 اما حاال  دیبه هم نبود هیواااااااااااي! خواهرت؟ اصال شب-

 و  ینیکنم حالت ب یکنم نگاه م یبا دقت نگاه م که

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

 کرد  یبه لبام نگاه م رهیخ یدست پاچه شدنش وقت به

 زدم . لبخند

 نگاهشو از لبام برداره. دست آخر چشماشو  تونستینم

 و گفت سایو برگشت سمت عکس گ بست
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 هبقی از یاماچشماي عسل ه،یشرق یلیخ سایاسمش؟ گ گهید بود

 سای... گسایاصال. گ دیستیهم ن هیلحاظ شب

 و موهاي فر. اما تو نه! تو بوري، چشمات سبزه،  ییآهو

 !...یزَك افرون ی. شبهیتونیسبز نه ز نه

 به لبام رو  رشیشده بود و داشت نگاه خ دستپاچه

 کرد . یم هیتوج

 شده بود ! یجذاب و خواستن یلیخ

 ... لعنت

 

 از کنار شونش بردم کنار سرش و جوري که  سرمو

 بخوره به پوستش گفتم نفسام

 یکه لبخند قشنگ دارن حسادت م ییاما چرا به کسا-

 ؟یکن

 دهنشو قورت داد و پوستش چند درجه سرخ شد.  آب
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 عقب تا مثال بگم حواسم نبوده . دمیخودمو کش زود

 گفت نییولومش اومده بود پا کمیکه  ییصدا با

 

 لبخند منزیگردوندم سمت خودم و دستمو گذاشتم ر برش

 ندارم. قشنگی

 شدم به لباش . رهیسرشو گرفتم باال و خ چونش،

 اي بود، عرض لباش به شکل قلوه  یکوچولو ول لباش

 بدون  یو براق حت یاز طولش بود. صورت شتریب یجالب

 . رژلب

 

 بار هم که  هی یداشت و دوست داشتم حت یقشنگ فرم

 ببوسمشون . شده

 مثل  فشیو رد دیدندوناي سف دیخند یم یوقت

 . دنیدرخش یم دیمروار
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 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

 

 ییلبخندا نیتر بای! لبخندت جزء زیکن یاشتباه م-

 . دمیکه تاحاال د هست

 زیاخم ر هیعقب،  دیشد که دوباره کش یدونم چ ینم

 و برگشت سمت تابلو ها و گفت کرد

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

 ...نگفتم

 ندارم چون لبخند  ییبایلحاظ معنوي من لبهند ز از

 . به خاطر نمیب یرو، شاد بودن رو حق خودم نم زدن

 

 عذاب وجدان و حس نحس  یکه ب ییکه به کسا نهیهم
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 کنم . یخندن حسادت م یم بودن

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

 اي ندارم . ییبایپس ز نمیب ینم خودم

 

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 از تعجب گرد شد ! چشمام

 کهذلبخند زدن رو  یچ یعنیدختر افسرده بود؟  نیا

 ؟یعذاب وجدان چ د؟ید یخودش نم حق

 ... نکنه

 

 خایفرسته براي ش یدخترارو م ندکهیبه خاطر ا نکنه

 وجدان داره؟ عذاب

 و چند  پاشهیچند نفرو از هم م یزندگ دونهیم ینی

 کنه و عذاب وجدان هم داره و باز به  یداغدار م نفرو
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 ده؟یادامه م کارش

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

 زنم . یدارم پوزخند م نهیب ینم

 کنم گفتم چشیکه سوال پ نیذایبرا

 

 و شاد بودن حق  دنی. خندهیمنطق ریغ یلیخ نیا-

 ...همست

 نی. اون شب هم بیشینظرم داري افسرده م به

 خوايیکردي که م یپشت سر هم تکراري م وناتیهز

 .ريیبم

 هیجان. برات از  انینگران کنندست دا تیوضع

 . رمیگ یخوب نوبت م روانشناس

 نگاهم کرد. چشماي نیبرگشت به سمتم و غمگ

 یرو که اشک توش موج بر م شیانوسیو اق درشت
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 دوخت به چشماي سرگردونم . داشت

 هاش ... لهیبودن ت نیغمگ

 رفت توي قلبم ... یکه انگار خار بزرگ نیغمگ جوري

 بودم و نشوند روي دهیخنده اي که تاحاال د نیتر تلخ

 و گفت لباش

 

 منو  ی... کثافت زندگامیباز وونهیمن و د الِ یخیب-

 بهتره. یکم تر هم بزن یهرچ

 از اون نگاهش... من تا چند ساعت اون گرشاي بعد

 شدم . ینم سابق

 عالمه  هیو توي دلم باهاش  سایشدم به عکس گ رهیخ

 زدم . حرف

 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 یدشمنت م واسه

 لرزه .. یبراي نگاه غمناك دشمنت م دلم

 ... سایرسمش نبود گ نیا

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

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

 و تابلو ها شور و شوق قبلو نداشت . عکسا

 

 داره آزارش  زیافتاده و اون چ زيیچ ادیبود  معلوم

 ... دهیم

 باشه  دهیاومده باشه و فهم ادشیرو  سایگ افهیق دیشا

 ! یفرستاده دب ایمن برادر همون دخترم که تازگ که

 نه محالِ ممکنه... اما

 تا دخترا رو نگاه کنه،  رونیب ومدهیاز خونش ن انیدا

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              186 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 خارج . برنیو م کننیفقط جمع م اونارو

 

 همشونو نگاه کنه و به خاطر  یکی یکیکه  نیا وقت

 رو نداره . بسپاره

 تشیکه چهره و شخص انیمثل دا یضمن کس در

 دهیخودش رو لو نم هایسادگ نیبه هم سِکرِته

 

 و شکننده با چشماي درشت و  فیجسم ظر نیا ان،یدا

 نیکرد شدهبود بزرگ تر یماك اوت م یکه آدم یآب

 . میزندگ مجهول

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

 و برق بترسه . رد

 

 فرستهیکه دخترا رو م یکس ،یقاچاقچ هی شهیم مگه
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 رو حق  دنیسوزه خند یو دلش براشون نم خایش براي

 ندونه؟ خودش

 گفتم نیشدم واسه هم یم وونهید داشتم

 ايیکنه. م ینسکافه درست کنم حالتو خوب م رمیم-

 ؟یجا بمون نیخواي بازم ا یم ای

 

 گربه شرك نگام کرد و گفت مثل

 اشونویلیاتاق؟ خ نیا امیب ذاريی. بازم مامینه م-

 . دمیند

 زدم و گفتم لبخند

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

 حاال حاال ها تموم شه . ستیقرارذن طوفان

 

 از پنجره  رونیترس به رعد و برق و شالق بارون ب با
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 کرد و جلو تر از من راه افتاد . نگاه

 عقب تا  دمیآشپزخونه رو براش کش ايیاز صندل یکی

 ! نهیبش

 کردم . یم یواسه دشمن خواهرم خوش خدمت هه

 زد و گفت لبخند

 

 کاریچ دیدونم اگر تو نبودي با یازت ممنونم گرشا. نم-

 تر  یهستن، عال یعال یلیخ اتینقاش یکردم. راست یم

 که گرفته بودي! هنر خوندي؟ ییاون عکسا از

 ایکرد که بفهمه مشکوکم  یم ممیج نی! داشت سهه

 جمله هارو از قبل توي ذهنم آماده کرده بودم  نه؟

 گفتم لکسیر نیهم واسه

 خوندم. دانشگاه تهران  کیاره توي هنرستان گراف-

 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

 چرا در کوزه؟ ه؟یکه عال نیواي ا-

 دردم نخورد  چیدارم. به ه نیچون االن نماشگاه ماش-

 همه مدرك ! اون

 

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

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

 توي دوتا ماگ و گفتم ختمیرو با دقت ر کافهنس

 هی. آتلومدیخبري و مستند خوشم نم یاز عکاس-

 عکس خوشم  تیهم دوست ندارم چون از اد داشتن

 ادینم
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 خوندي؟ یعکاس یپس براي چ-

 

 چون عالقه داشتم. فقط چندتا از عکسامو فرستادم -

 کاري بود که  نیبزرگ تر نی. اکینشنال جئوگراف براي

 کردم . میلیراستاي مدرك تحص در

 و خودم رو به  زیرو گذاشتم جلوش روي م نسکافه

 نشستم . روش

 و چشماشو  شینیب ریظرافت ماگو برداشت و گرفت ز با

 لذت بست! با

 . دهیکه بعد از سالها به معشوقش رس یکس مثل

 

 رهیاما هم چنان بهش خ شهیدونستم موذب م یم

 . موندم

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

 .زیقلپ از نسکافه خورد و ماگو باز گذاشت روي م هی

 کشیبهش نزد اطیبردم جلو و نرم و با احت دستمو

 . کردم

 کنم . یم کاریخورده بود که دارم چ جا

 

 و آروم کف نسکافه اي که باالي لبش مونده بود رو  نرم

 کردم و لبخند زدم . پاك

 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 میآدم دله ا کرد

 بود . یامشب کاف براي
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 فتمنسکافش تموم شه و بعد گ سادمیوا

 گهید ه؟یاوک زچی همهحواس گفت یکه نگام کنه ب نیا بدون

 ؟یترس ینم

 با تو نه !-

 

 جوري شد از حرفش. از سرخ شدنش معلوم  هیقلبم  ته

 یخودشم حواسش نبوده که چه جمله قشنگ بود

 .گفته

 نشست روي لبام که باعث شد هول شه و بگه لبخند

 ترسم. ممنون . نمی تو لطف بهانداختمت توي زحمت دیببخش

 کردم و گفتم اخم

 

 م؟یبخواب میجمله رو! بر نیباز که تکرار کردي ا-
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 شبه . میدو و ن ساعت

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

 توي اتاق و درو پشت سرمون بستم و گفتم میرفت

 فقط بلند صدام  یخواست زيی. چمیمن توي اتاق بغل-

 باشه؟ کن

 

 وحشت زده شد و زودي گفت چهرش

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

 نگاهش کردم و سرمو به نشونه باشه تکون دادم.  مردد

 نیزمیسمت تخت و بالشمو برداشتم گذاشتم رو  رفتم

 گفت که

 باال ! ایب ؟یکن یم کاریچ-

 

 ذاشت  ینم ینگاهش کردم. نه به اون که حت متعجب
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 خوادیآروم کردنش بغلش کنم نه به حاال که م براي

 تخت بخوابه . هیتوي  باهام

 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 نییپا اگر

 ورش. خب؟ نیبخواب من ا تخت

 

 دونمیچم ای ؟یشینمندارم. تو ناراحت  یمن مشکل-

 ؟یبش موذب

 

 التماس نگام کرد و گفت با

 نه فقط نرو خب؟-

 که جاهامون عوض شده بود! قرار بود من  نیا مثل

 کنه منو ! یکنم نه اون سع اغواش
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 تکون دادم و گفتم سر

 

 راحت بخواب . الی. با خرمیباشه نم-

 . سیتو سرو رفتم

 یزدم، هم التهاب درونم کم م یهم مسواك م دیبا

 و هم غوغاي افکارمو ساکت . کردم

 دونستم ! یمرگم شده بود نم چه

 که امشب قراره روي تخت من بخوابه و  نیتصور ا از

 و سرما نخورده و تب نداره و کامالً سالمه  ستین ضیمر

 داغ شده بود . تنم

 

 بگذرونه ! ریبه خ شویبق خدا

 زدم و صورتمو با صابون شستم و خالصه هر  مسواك

 بمونم و  سیتوي سرو شتریاضافه اي کردم تا ب غلط
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 بدم ! لفتش

 که باهاش رو به رو بشم رو  نیدونم چرا روي ا ینم

 ! نداشتم

 

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

 انگار ! بودم

 نیاش ابود که حاال بر دهیپسر خواب هیتو تخت  چندبار

 ه؟یعاد قدر

 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

 

 و به صورت خودم که  ییدادم به روشو هیتک دستامو

 شدم . رهیخ دیچک یازش م آب
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 گرشا ! یبتون دیبا

 .ريیرو بگ سایتا انتقام گ یزنده بمون دیبا

 چالشه تا خودتو محک  هیبرات  رونهیکه اون ب یآدم 

 . یبزن

 بدي؟ هیرو به خواهرت ترج بهیغر هی مبادا

 

 سر تکون دادم و بالخره  نهیعکس خودم توي آ براي

 . رونیب رفتم

 هیهزار ال ریقسمت تخت ز نیتر ییتوي انتها انیدا

 کرده بود . میخودشو قا پتو

 ! هه

 نشه  داریبرقارو خاموش کردم و آروم طوري که ب تموم

 پتو . ریز دمیخز

 قلبم روي دو هزار بود و خواب از چشمام  ضربان
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 .فراري

 

 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

 

 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  یو نفساش منظم شده و سع پادشاهه
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 . بخوابم

 میشگیگذاشتم روي هم و طبق عادت هم چشمامو

 سرم . ریسمت راست و دستمو گذاشتم ز دمیغلت

 

 یدفعه تخت تکون هیکم چشمام گرم شده بود که  کم

 حلقه شد دور کمرم ! یدست هیو  خورد

 حد ممکن باز شد ! نیتا آخر چشمام

 

 و برق باعث شد همه جا روشن بشه و توي اون  رعد

 اي صورت آروم و غرق خواب  هیچند ثان ییروشنا

 .دمیمتري صورت خودم د یلیتوي چند م انویدا

 نشست روي پوست  یمنظم و غرق خوابش م نفساي

 و دستاش محکم حلقه شده بود دورم . صورتم

 ! یلعنت
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 از تحملم خارج بود . گهید نیا

 منم دستمو آروم حلقه کردم  ید وقتخودم نبو دست

 و کامل تو آغوشم جاش دادم . دورش

 که موهاشو نوازش کنم هم دست خودم  نیا یحت

 ! نبود

 

 صورتش، مژه  یبه پوست مهتاب یکیکه توي تار نیا

 رهیبازش خ مهیو ن یبلند و برگشتش و لباي لعنت هاي

 هم دست خودم نبود ! بشم

 با وسوسه لمس اون لباي هیخودم نبود هر ثان دست

 بشم ! وونهیباز با لباي خودم بجنگم و د مهین

 !انیبهت دا لعنت

 از قبل تو سرم  یخاک هیتا  یبد خواب یگفت یم دیبا
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 ! ختمیر یم

 

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

 ! خودته

 اي رو گذروندم ! 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

 . دمیرفتم و عقب کش تشر

 

 غلط اضافه بکنم اما  هیبار دستم هرز رفت تا  هزار

 عقب. دمیو کش نتونستم

 کلمه . یکه سگ خواب شدم به معناي واقع خالصه

 شمامو بستم تا آفتاب طلوع کرده بود که چ گهید

 خفه و  نیساعتم که شده بخوابم که با ه کی حداقل
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 به خودم اومدم . انیدا آروم

 باز نکردم و گذاشتم فکر کنه که خوابم. آروم  چشمامو

 خودش گفت با

 

 گند زدي!  انی! گند زدي داییییییییامام هشتم! وا ای-

 واي واي... حاال چجوري تو چشاش نگاه کنم؟ واي

 روي لبام که جلوشو گرفتم. دوباره  نهیاومد بش لبخند

 خودش غر غر کرد شیپ آروم

 دهی! احتماال غرق خواب بوده و نفهمانیآروم باش دا-

 حاال چه  ایبهش! واي خدا ديیچسب شیریمثل س تو

 بکنم؟ یغلط

 

 دستاشو کم کم از دورم باز کنه که اخم کردم  خواست

 محکم به خودم چسبوندمش و گفتم و
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 بخواب توروخدا وول نخور! تا خود صبح خواب  ریبگ-

 ! ومدهیچشمام ن به

 و گفت دیخفه اي کش غیج

 ن؟یداریشما ب ستگانیواي آقاي شا-

 

 عالم خواب با همون صداي دو رگه گفتم تو

 و کوفت ! ستگانشای آقايکرد و گفت ینچ

 زشته برم بذار! گرشا عهبه خودم چسبوندمش و گفتم شتریب

 جوري . نای

 

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

 ! دمید نمیبب

 

 و گفت نمیآروم و کم جونش نشست روي س مشت
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 ی! بنهییییشدم توي چشمای رهیباز کردم و خمار خ چشمامو

 ! واي گرشــا بذار برم .ایح

 و مست خواب گفتم شیآب

 

 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 نمیبستم و سرشو گذاشتم روي س چشمامو

 

 تکون نخور بذار  یجبران کن خوايی! مشششششیه-

 دختر گلم! نیبکپم. آفر کمی من

 انگار  ینه! تو طول اون شب کوفت ایقبول کرد  دمینفهم
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 خوابم برد . دهینکش هیکنده بودم که به ثان کوه

 یقبل از ب هینه اما چند ثان ایدونم توهم بود  ینم

 نشست توي موهام  یدست هیکامل حس کردم  یهوش

 ... و

 

*** 

 یو همونطور که سرمو م دمیکش یبزرگ ازهیخم

 . نییاز پله ها رفتم پا خاروندم

 . ومدیاز آشپزخونه م فیتق تق خف صداي

 بود و رعد و  یهوا طوفان شبیافتاد که د ادمیآن  هی

 اومده بود خونه من . انیزد و دا یم برق

 

 اومد بغلش کردم و گفتم جم نخوره تا من  ادمی

 ! بخوابم

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              206 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 قبل از خواب . میشگیخماري هم نیبه من و ا لعنت

 دارم که صبح  زيیکنه من بهش نظري چ یفکر م حاال

 داستانو راه انداختم . اون

 بلد بودم چطوري رفتار کنم که فکر نکنه من به  اما

 باهاش پسرخاله شدم . شبید انايیجر خاطر

 

 رو زمزمه کردن و در  یآهنگ هیشب شروع کردم  ریز

 حالت رفتم توي اشپزخونه . همون

 بسته بود و داشت با قاشق طعم  یمشک شبندیپ هی

 . دیچش یرو که درست کرده بود م زيیچ

 گلوش ! دیو پر دیکش ینیآن ه هی سالم دادم که بلند

 . یشده بود اساس هول

 گرفتم باال و گفتم میبه حالت تسل دستامو
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 بابا منمدیسف بیس هی خچال،یازش گرفتم و رفتم سر  نگاه

 . نترس! منم

 زدم  یو همونطور که گاز گنده اي بهش م برداشتم

 گفتم

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

 رو شروع کرد تو  چارهیب شبندیشد و پ دیو سف سرخ

 چلوندن. و گفت دستاش

 . تو لطف به نهگفتم تیاهم یاي انداختم باال و ب شونه

 نه بابا کاري نکردم که.-

 رفتم توي سالن  یمعمول یلیپشت کردم بهش و خ بعد

 حالش چطوره و اوضاع  نمیزنگ به کارن زدم بب هی و

 از چه قراره . شگاهینما

 

 گذشته بود  ریصداي تق تق بلند شد، به خ دوباره

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              208 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 توجه نشون ندادن  نیرفتار کردن من و ا ی. معمولانگار

 و پسر خاله  میشد فکر کنه من آدم با جنبه ا یم باعث

 . نشدم

 خواست که زود تر باهاش  یتک تک سلوالم م اگرچه

 خاله بشم و به نابودي بکشونمش ... پسر

 به نوبت خودش ... زیهمه چ اما

 گاماس ... گاماس

 

 دمیبرگشتم توي آشپزخونه و پرس باز

 ؟یکن یم کاریچ-

 نگام کرد و گفت خجول

 دیکنم. اممم گرشا ببخش یدارم ناهار درست م-

 که هنوز توي خونت موندم اما هنوز هوا  هییپرو دونمیم

 کردن امروز عصر  ینیب شی... توي اخبار پشبهید مثل
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 . شهیصاف م هوا

 تو حدقه چرخوندم و گفتم چشمامو

 

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

 من هر کاري بخوام  یستیبار: شما مزاحم من ن هزار

 . تا هر موقع که هوا بد تونمیدر حضور تو هم م بکنم

 که بري خونت براي من بدتره  نیجا بمون ا نیا بود

 . هوم؟شمیهمش نگران م چون

 مظلومانه به نشومه باشه تکون داد . سرشو

 یم یکه داشت خودکش مویازش گرفتم و گوش نگاه

 جواب دادم کرد

 

 جانم؟-

 لحظه حرکت دستاش متوقف شد. هیکه  دمید
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 پشت تلفن بود کارن

 چالوسم . لومتريیک ستیگرشا؟ من ب کجایی الوگفتم متعجب

 جا؟ نیا ايیداري م-

 

 که  شمیپ قهیچند دق نیتا هم یاره. قرارذنبود بفهم-

 کنم منتها  زتیخواستم سورپرا یحرف زدي م باهام

 و منم ادرس  یخودت نرفت اليیافتاد و ادمی االن

 . ندارم

 ختیر یو برنامه هامو م ومدی! کارن فقط میلعنت اه

 . بهم

 

 قدر آزادانه توي نیدختري که ا نیا دیفهم یم اگر

 رو،  سایکه گ هیکنه همون یداره آشپزي م خونم

 کشتش ! یمطمئنا م یفرستاده دب عشقشو
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 کرد.  یفکري عمل م چیه یب شناختمش،یم کارنو

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

 جام . نیا یبفهمه واسه چ آخرش

 فرو کردم توي موهام و گفتم دستمو

 

 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 هیک اصل

 

 خار به پاش بره ... یکه دلشو ندارم حت من

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              212 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 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 . دیکنم، با تمومش

 تونم ! یم آره

 سوخت و سوز نه یو زود داره ول دور

 مهمون داري؟-

 

 و گفتم رونیاز فکر اومدم ب انیصداي دا با

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

 !... ادیداره م یخوب بوهاي

 ییزاچی یبانیزم بیس گیساده بدون قارچ و ته د یماکارون هی

 بود فقط تونستم  نتایو کاب خچالیکه توي 
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 فرصت بري نیکنم اول یم شنهادیکنم! پ درست

 . دیخر

 

 دونستم و گفتم متیغن فرصتو

 د؟یخر میو با هم بر میناهارو بخور ايیم-

 توي خونه  زيیچ چیو من رسما ه ادیداره م دوستم

 . ستمیجاها آشنا ن نیبا ا ادمیز یاز طرف ندارم،

 توي یوفتیکنما. اصال ولش کن م یمجبورت نم البته

 ! رمیآدرس چندتا فروشگاهو بهم بده خودم م زحمت،

 زد و گفت لبخند

 

 وقته نرفتم توي شهر،  یلیباهات! خودمم خ امینه م-

 تو خونه. دهیپوس دلم

 که معطل  سیکه الزم داري رو بنو ییزایاز چ ستیل هی
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 . مینش

 طور که از شواهد معلومه تا دو ساعت  نیا دوستت

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

 شما زحمت ساالدو بکش ! فاصله

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

 جلوم

 

 گرد شد. چشمام

 ساالد؟

 شهیبارم درست نکرده بودم هم کی یعمرم حت توي

 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  یزدم توي گوش رجهیکه کرد اون طرف ش روشو

 ساالد ! هیگوگل سرچ کردم طرز ته تو

 اورد ! زیم زیعالمه چ هی

 رازي،یساالد ش ه،یسزار، ساالد فصل، ساالد الو ساالد

 ! نوآیساالد باک ،یساالد بروکل ،یماکارون ساالد

 ! ینوح نب ای

 بود؟ نایاز ا یکیکدوم  منظورش

 

 ساالد  هیکردم طرز ته یم پینبود و داشتم تا حواسم

 با صداي قهقهه خنده  هویکه  ازیو پ اریگوجه و خ با

 . دمیکه از کنار گوشم بلند شد از جا پر انیدا

 یرو نگاه م یشده بود از باالي سر من توي گوش خم

 . انقدر خندش بامزه و قشنگ دیخند یو هر هر م کرد
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 شده گفتم عیمنم لبخند نشست رو لبم و ضا بود

 کوفت! نخند! آخه منو چه به ساالد .-

 

 دهیبر دهیقهقهه هاش بر نیشد و ب شتریب خندش

 گفت

 ساالد... هم  ی... حتادیبود گرشا...! بهت نم یواي...عال-

 .... یدرست کن ینباش بلد

 غر کردم و گفتم غر

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

 جا . نیا

 

 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 هیفقط  تهش
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 و نشست روش، ظرفو هول داد  دیکنارمو کش یصندل

 خودش و گفت طرف

 سخت اصالای موی. بعد بهش آب لیکن زیر زیر ازویگوجه و پ و

 اریخ دی. باهیرازی. اسمشم ساالد شستنی

 . ینعناع و نمک و اضافه کن آبغوره،

 

 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

 کردم که دادش در اومد و گفت اون ساالد بد  خورد

 خودم بخورم . دیهمشو با شکلو
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 بد شکل نشده بودا... ادمیز

 ساالد  هیانگار بمب توش ترکونده بودن! اصال شب کمی

 نشده بود ! سایگ ايیرازیش

 

 رو گذاشت جلوم و خودشم نشست  یماکارون بشقاب

 رو به روم . یصندل رو

 یو به لودگ ایماکارون نیب چوندمیبرداشتم و پ چنگالو

 گفتم

 

 یمارستانیرحم کن ب ای! خدامیبسم ااهلل الرحمن الرح-

 ! مینش

 نازك کرد و گفت یچشم پشت

 دلتم بخواد! با طرز پخت مخصوص خودم درستش -

 فرمول سري داره ! کردم،
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 و گفتم دمیخند

 

 دستور پخت  گهیساده که د یماکارون هیاوهوع! -

 نداره ! مخصوص

 کردم ! یم اشتباه

 اي بود که توي ی. ماکاروننیجرئت خوشمزه تر به

 جاتش همه به جا بود،  هیخورده بودم. نمک و ادو عمرم

 طعم  هیخوب باهاش مخلوط شده بود و  یلیخ موادش

 محوي داشت . یسیاسپا

 . دمیاز همون قاشق اول فهم نارویا

 

 توي بشقاب گفتم دمیکوب چنگالو

 ؟یزن ی! تو چرا رستوران نماندای وايزد و گفت یتلخ لبخند

 دارم و  طشوینه شرا شه،ینه م خوام،ینه م تونم،ینه م-
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 عالقشو ! نه

 بعدي رو گذاشتم دهنم و گفتم: چنگال

 

 وقت بلد نبود آشپزي چیه سای! گگمی! جدي مهیعال-

 دستپختش  یعالقه داشت اما طفل یلیکه خ نیبا ا کنه

 بود . بد

 ساله  ستیدختر ب هیکه  ستیاي ن یماکارون نیا

 . هییایتالیسرآشپز سه ستاره ا هیکار  نیکنه، ا درست

 یتلخ تر شد و نگاهشو دوخت به بشقابش ب لبخندش

 بخوره گفت زيیکه چ اون

 

 ریهندونه ز ادیزیخودت تنها باش ی. وقتهیدوازده سال آشپز ده

 جهینت یماکارون نیبغلم نذار! طعم ا

 یلیکه ازشون متنفري رو هم خ ییکارا یشیم مجبور
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 . یتا زنده بمون ريیبگ ادی خوب

 به کار افتاد. تنها بود؟ شاخکام

 ؟یچ براي

 ذهنم باز به کار افتاد. پدر و مادرش  یشگیهم مجهول

 بودن؟ نکنه ... کجا

 

 لمایرفت به سرکرده هاي بانداي قاچاق توي ف ذهنم

 ایکشتن  یدشمناشون م ایپدر و مادرشونو  که

 ! ایفرستادنشون اون دن یم خودشون

 گرد شد و گفتم چشمام

 کردي؟ تنها بودي؟ یآشپزي م یتو از ده سالگ-

 ه؟یچ منظورت

 

 دمیاز صداي دورگه شدش فهم نویکرده بود ا بغض

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              222 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 گفت یوقت

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

 بودم بعد دست و پا در آوردم . ییاول تنها من

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

 .بزنم

 که بخوام بازگوشون کنم . ستنین یجالب خاطرات

 ! یلعنت

 

 ایخواست حرف بزنه،  یواقعا نم ایداد.  یپس نم نم

 که  دیدینم یمیمنو در اون حد با خودش صم هنوز

 بگه. شویزندگ داستان

 دوم باشه، حداقل راه حلش  نهیدوست داشتم گز من

 بود ! مشخص

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

 !میحرف بزن ییجادو یماکارون نیسري ا فرمول

 

 نگه داشتم و  الی. جلوي در ومیمن شد نیماش سوار

 گفتم

 ایتو  امبیجلوی سیبود و نگاهش به پله هاي خ دهیپر رنگش

 ؟یتون یخودت م

 که اون شب  ییهمون جا قایگره خورده بود، دق خونش

 بود . نشسته

 

 یم یرعد و برق ک نیجواب خودمو گرفتم، ا خودم

 دونست . یخدا م ادیبند ب خواست

 شدم. درو  ادهیپ نیباز کردم و از ماش رونیب چترو
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 باز کردم، دستمو جلوش و گفتم براش

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

 !... شتمیپ

 

 سر  دشیچشمام نگاه کرد و با همون رنگ پر توي

 یسمت خونش و ب میشد. با هم رفت ادهیداد و پ تکون

 تو . میو صدا رفت سر

 قبل از روشن کردن برق  یحت کیستریبه طور ه انیدا

 کالم بلندي توي یب کیسمت پخش و صداي موز دیدو

 . دیچیپ خونه

 . نمیروشن کرد و من تازه تونستم توي خونه رو بب برقو

 دوي دیسالنش سف لینود درصد وسا بایبود! تقر دیسف

 هاي متفاوت، پارچه، چوب، پشم، خز، فلز،  الیمَتِر

 

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              225 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 خونش مثل کوسناي لیساتن! تک و توي وسا مخمل،

 اي روزهیف یهاي پرده آب رهیو گ ایزیروم ایمبل  روي

 . بود

 انیشد، دا دهیکه دستم کش دمید یخونه رو م داشتم

 یکرد طبقه باال. حالتاش عصب تمیو هدا دیکش دستمو

 و چشماشو  دیمس لرز فیبود، تنش خف کیستریه و

 اون که پلک بزنه گشادِ گشاد کرده بود . یب

 . دیخر میلباس بپوشه که بعد بر میبود اومده

 

 از  شتریکجاست، اون ب انیمشکل دا دمیفهم یم حاال

 . چطور بود که تويدیترس یخونه م نیو برق از ا رعد

 کرد اما  ینداشت و راحت آشپزي م یمن ترس خونه

 کرده  ادیو صداي پخشو ز دیلرز یم دیجا مثل ب نیا

 بود؟
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 پشت سر من  ییجا هیدفعه اي برگشت و با ترس به  هی

 یچیشد. سرمو برگردوندم به همون سمت اما ه رهیخ

 . دمیپله، نزده ها و لوستر ند بجز

 

 قرارم کرد دو طرف صورتشو  یترسش ب نیا دنید

 و گفتم گرفتم

 یکس شتم،ی! من پستیکس توي خونه ن چیه

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

 بزنه . بیبهت آس تونه

 !... دمشیخودم... خودم د-

 

 یشد. حت یاوضاع ترسش واقعا داشت جدي م نیا

 بچه کدوم گوري بود  نیباشه... پدرِ ا ایبود پارانو ممکن

 یم دیمثل ب ایگوشه دن نیکس ا یدخترش تنها و ب که
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 د؟یلرز

 دستامو حلقه کردم دورش و تن  اوردم،ین طاقت

 نمیبازوهام. سرش نشست رو س نیب دمیکش لرزونشو

 دستم مشغول نوازش موهاش شد . و

 :گفتم

 

 بهش فکر نکن... خودتو تصور کن که توي ساحل روي-

 بري... هوم؟ یو داري از افتاب لذت م ینشست شنا

 تکون داد و گفت سر

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

 یجان، م نیگرشا... اونا ا ارنیسرم ب

 . نذار منو ببرن ...وارهیروي د هاشون

 

 هی شیپ میرفت یزود م یلیخ دیشدم، با نگران
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 دادم نانی. بهش اطمروانشناس

 جا  نیتوي اتاقت، زودي لباس بپوش و بعد از ا میبر ایب-

 چند متري تو هم  یحت یذارم کس ی. من نممیریم

 ... یکامل تیبشه.... تو امن کینزد

 

 . رونیب میجوري که بود از خونه زد هر

 دهیحس کردم رنگ پر میشد یکم کم دور م یوقت

 . ادیو اشکاش بند م شهیم یعیداره طب انیدا

 

**** 

 هی یآسمون صاف شده بود و حت میکه برگشت دیخر از

 به شکل  دیابر هم توي آسمون نبود. خورش کله

 کمون درست کرده  نیتوي دور دست ها رنگ یقشنگ

 بود . دهیچیهمه جا پ سیو بوي بارون و خاك خ بود
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 سقف پارك کردم و  ریز نویخودم ماش اليیو جلوي

 گفتم

 

 کمکم کردي، توي 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

 شدم، تاحاال  رهیاون شال بنفش خ نیبه صورت نازش ب

 بودمش . دهیشال و مانتو ند با

 و گفت دیخند

 ؟یکن ینگاه م یبه چ-

 زنگ خورد، کارن بود.  میاومدم جواب بدم گوش تا
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 کردم و جواب دادم یعذرخواه

 جانم کارن؟-

 

 خونتم. حوري موري گهید قهیدق ستیداداش من تا ب-

 هست ردش کن بره !... اگه

 نگاه کردم و خطاب به کارن گفتم انیدا به

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

 پررو ! بچه

 

 چشم درشت کرد و سرخ شد و باعث شد لبخند  انیدا

 رو لبام . نهیبش

 سر خر  هیعه! به اون پري خانم سالم برسون و بگو -

 کور کنه . شتونویع ادیم داره

 براي کارن تنگ شده بود. مهربون گفتم دلم
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 قدمت سر چشم داداشم. منتظرم .-

 

 قطع کردم و گفتم تماسو

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

 ... مهیزندگشانس توي  نیتر بزرگ

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

 . ادیم ریروزا گ نیکه کم تر ا ییداري... از اونا خودت

 تو وجودمه! البته اون  ییوالیچه ه دونستینم یطفل

 دونستم  یرو خودمم االن گم کرده بودم. نم والیه

 

 تکرار کنه  یو ه رهیکه جلوي نگاه و دلمو بگ کجاست

 ... سایگ سایگ سایگ

 خواست بره خونه  یم انیتوي خونه دا میرو برد دایخر

 ترسه  ینم گهیبودم د دهیازش پرس ی. وقتخودش
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 انیزنه ترساش م یرعد و برق م یفقط وقت گفت

 راحت باشه و فقط به مهمونم  المی. گفت خسراغش

 کنم . فکر

 دم در بدرقش کردم . تا

 

 بود و آفتاب کم کم اشعه هاش  یعال یلیخ یلیخ هوا

 شده بود . ینارنج

 کردم و توي سکوت قدم  شیرو همراه ريیمس هی تا

 برگشت و گفت انیدفعه دا هی. میزد

 بکنم ! خوامیکاري م هیاالن -

 ؟یچ-

 

 ! قول بده جوريیکن یقول بده فراموشش م-

 . وفتادهیکه انگار اصال اتفاق ن یکن فراموشش
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 انداختم باال و گفتم ابروهامو

 شهیمن هم یترس یکه م یخواي بکن یم کاریمگه چ-

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

 . ستمین نایا

 فقط قول بده-

 

 رو  یخواي بکن یکاري که االن م نیا دمیباشه قول م-

 کنم . فراموش

 . ستادیقدم اومد جلو و چفت تنم ا هیزد و  لبخند

 دستشو گذاشت پشت  هیو  ستادیپنجه پاش ا روي

 موهام . نیرو فرستاد ب یکیو اون  گردنم

 یلیصورتامون چند م نیاز لبم خشک شد، ب لبخند

 فاصله بود. متر
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 بست، دستاشو توي موهام مشت کرد و  چشماشو

 . نییآورد پا سرمو

 زدم رو حس کردم برق از  یکه حدس م زيیچ یوقت

 . دیپر سرم

 ... لباش

 رو اون شب هزار  دنشونیبوس ايیاي که رو یلعنت لباي

 نرم  یلیمرور کرده بودم نشست روي لبام و خ بار

 کرد . دنمیبه بوس شروع

 

 توي ذهنم  هیثان کیصحنه هاي اون شب توي  تموم

 شد . مرور

 که انفجار توي قلبم رخ داده باشه،تحملم تموم  انگار

 خودش آروم  و دستامو حلقه کردم دور تنش. مثل شد

 . دمیبوس نشوییپا لب
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 متوقف شده بود برامون . زمان

 موهاش و پر شور تر  نیب دیشال خر ریاز ز دستام

 کردم . شیهمراه

 ایرو هی مثل

 

 با طعم شوري ان،یکوتاه با طعم لباي دا ايیرو هی

 موهام ... نینوازش دستاي معجزه گرش ب اشکاش،

 که زود تموم شد . ییایرو

 . ارهیتونست تا ابد دووم ب یوگرنه م میکم آورد نفس

 شدم توي چشماي رهیباز کردم و خ ریبا تاخ چشمامو

 و اشک آلودش . ییایدر

 که  یروي لبام و با بغض در حال دیشستشو کش انگشت

 لبخند تلخ روي لباش بود گفت هی
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 قول یتوکردي و بعد ازت خداحافظ یهمراه الیتا دم و منو

 که االن افتادو فراموش کن.  اتفاقی هر! دادي

 . اريیب ادیبه  دیکه با هیزیتنها چ نیو رفتم تو. ا کردم

 پاك کردم و گفتم اشکاشو

 . کن فراموشش هم توتلخ تر شد و گفت لبخندش

 

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

 ... نمتیب یگرشا... بعدا م خداحافظ

 از دور گردنم باز کرد و روي پاشنه پاش فرود  دستاشو

 .اومد

 قدم رفت عقب. سرفه اي کرد تا  هیپاك کرد  اشکاشو

 زيیچ چیصاف بشه و بعد جوري که انگار ه صداش

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

 خوام. برو االن دوستت  یممنونم و معذرت م ایدن کی

 ... متنیب ی. بعدا مادیم

 ! نرفتم

 که به هنوز نگام  یتا اون عقب عقب درحال سادمیوا

 کنه دور و دور تر شه . یم

 شه. دیدست تکون بده و بعد توي خونش نا پد برام

 .وفتادهین یاتفاق چیبود انگار که واقعا ه رفته

 

 نبوده  ایشد باور کنم واقعا رو یکه باعث م زيیچ تنها

 امان  یو تپش ب فشیخف یسیدار بودن لبام، خ نبض

 بود . قلبم

** 

 ..::)*ـــــانی*(::..دا 
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 افتادم.  نیبه در روي زم هیپشت سرم بستم و تک درو

 خودم . دیهاي شد هی! صداي گرومدیم هیگر صداي

 

 کردم؟ یم هیگر

 چرا؟

 بودمش؟ دهینبوس مگه

 جامه عمل  میو چند هفته ا نیبه فانتزي چند مگه

 نپوشوندم؟

 دوست نداشتم لباي جذابشو حس کنم روي مگه

 لبام؟

 االن چه مرگم بود؟ پس

 

 دووند توي قلبم؟ شهیحس موذي ر نیا یک از

 دفعه اي که باهاش صحبت کردم؟ نیاول از
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 و  نمینتونستم مردنشو بب ایباري که توي در نیاول

 دادم؟ نجاتش

 بار  نیبراي اول دمشیاون باري که توي بارون د دیشا

 آغوش گرمشو حس کردم ! یمرگ و زندگ نیب

 ؟یک ؟یک

 جفت چشم شدم؟ هی وونهید یک من

 

 خواد  یکه م یمتیباشه؟ به هر ق دیحس کردم با یک

 اما باشه...؟ باشه

 ! دونمینم

 بود؟ یحسم چ اسم

 سه کلمه معروف؟ همون

 عشق؟

 دونستم ! ینم
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 کرد. لبام  یهام گوشاي خودمو هم کر م هیگر صداي

 . دیکوب انهیداشت، قلبم وحش نبض

 

 ... دمیفهم ینم یچی. اون لحظه هدونستمینم یچیه

 

 *(::..گــرشــا..::)* 

 ايیکه بود کشوندم روص صندل یبا هر فالکت خودمو

 . شونیکیو آوار شدم روي  الیو رونیب ريیحص

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

 تمناي لمس دوباره لباشو داشت . وجودم

 بود؟ انیدا واقعا

 

 براي آروم کردنش بغلش  یحت ذاشتیکه نم دختري

 کنم؟

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              241 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 بود؟ دهیبوس منو

 منو؟

 قاتلشو؟ ستگان،یشا گرشا

 انیلباي دا نیکه ب یهمون م،ییبستم و لب باال چشمامو

 تو دهنم . دمیشده بود رو کش ریاس

 

 بار، صد بار اون صحنه  یبار، س ستیچقدر، ب دونمینم

 کردم. هر بارش  یتوي ذهنم دوباره و دوباره پل رو

 شد . یبرد تا هزار! تکراري نم یقلبمو م ضربان

 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

 کرد و روي دو زانو نشست جلوم و  یبود عذرخواه خط

 گفت

 قستیده دق کهیمرت دي؟یچرا جواب نم ؟یگرشا خوب-

 کنم . یصدات م دارم

 از لب باز کردم و گفتم لب

 

 زدم گندمیشونیدرشت شد، دستشو گذاشت روي پ چشماش

 ! کارن

 نه ! ایتب دارم  نهیاحتماالً بب که

 نگاه کردم و دوباره  انیدا اليیگوشه چشم به و از

 گفتم

 افتضاح به بار آوردم داداش! کارو خراب ترش کردم. -
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 کارن . یکمکم کن دیبا

 

 به احتمال  یخواستم حت ینم ال،یتوي و کشوندمش

 نشست روي ی. وقتگمیم یبشنوه چ انیدرصد دا میم

 و نگران چشم دوخت بهم گفتم ایراحت

 کردم.... دایشماره پ هی سایگ یاز توي گوش-

 کردن. هر  فیشروع کردم از اول داستان براش تعر و

 که سرش  ییشد، تا جا یرنگش زرد و زرد تر م لحظه

 تا بتونه  دیکش قیو نفساي عم یداد به پشت هیتک رو

 حرفامو . ارهیب تاب

 

 براش . رمیبم

 براي خودم . رمیبم

 رو  یگرفتم و قسمت اصل یدر احساساتمو گل م دیبا
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 بهم توانشو بده . ایگفتم. خدا یم بهش

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

 ... بهیغر هیانتخاب کنم نه  رو

 دادم  یقیبستم و ادامه حرفو با نفس عم چشمامو

 :رونیب

 

 من  یبقل اليی.... تو وایآذرن انیکارن اون دختر... دا-

 کنه . یم یزندگ

 

 نگاهم  رتیگرد شد، چمد لحظه با بهت و ح چشماش

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

 بهم فشار داد. فکشو

 قیمشخص بود و نفساي عم شیشونیدوشاخه پ رگ

 که خودشو کنترل کنه و کاري نکنه که  دیکش یم
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 ! دینبا

 

 خواهر  سایگرفتم. گ یم دیچهره اي بود که من با نیا

 بود . من

 شدم . یم یطوري از دست دشمنش عصب نیا دیبا من

 اون  نیخواهرمو ب یقصد جون هر ک نجوريیا دیبا من

 کردم ! یزار کشونده. م لجن

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

 گرشا، گرشا، گرشا، گــرشــا !-

 

 . روي نگاه کردن توي صورتش رو دید کشدا شویآخر

 نگفتم . یچیو ه نییسر انداختم پا نداشتم،

 خواست بگه پس چرا تا االن زندست؟ چرا هنوز  یم

 کشه؟یم نفس
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 با همون لحن گفت باز

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

 هان؟ گرشا بگو تا خودم و خودتو با هم نکشتم ! ؟یکن

 

 بلند کردم و قاطع گفتم سر

 شم، کم کم اونقدري باهاش  کیخواستم بهش نزد یم-

 شم تا عاشقم بشه و بعد انقدر شکنجش بدم  یمیصم

 . رهیبم تا

 که زدم خندم گرفت. یاز حرف خودم

 نویبره! تازه ا انیخار به پاي دا ذاشتمینم یحت

 بودم ! دهیفهم

 

 وار،یبه د دیبودو محکم کوب زیکه جلوم روي م یوانیل

 دیشد و کارن داد کش کهیصد ت وانیل
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 تیول کردن کار و زندگ لیاحمق! احمق! پس بگو دل-

 بوده! یچ ییهوی اونم

 ؟یچ شیکشت یو م ومدمیاگه من نم احمق

 یکردن گرشا! از عذاب وجدان خودتو م یم اعدامت

 ! یکشت

 مگه پابلو اسکوباري؟ ؟یتو مگه آدم کش بچه

 

 نجایتونم خونتو هم یاز دستت شکارم که م انقدر

 . زمیبر

 من حاال گرد شد ! چشماي

 گفت؟ یم یچ

 . دمیفهم یخواست من بکشمش؟ من که نم ینم

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

 . عجله کن... بدو مینزده تهران دهیو خودت. تا سپ من

 تا نکشتمت ! گرشا

 

 ره؟یرو بگ سایخواست انتقام گ یتته پته افتادم، نم به

 همون لحن گفتم با

 ؟یچ ساگی پسدیکش داد

 

 ؟یخواي برگردون یم نجوريیرو ا سایاحمق گ-

 آدم؟ هیبا کشتن  نجوري؟یا

 تو صورتت تفم  یکن یبرگشت فکر م سایاگه گ بعد

 ندازه؟یم

 تهران. زود باش . میکن بر جمع

 جا  نیجا بلند شدم و خودمو سپردم به کارن. ا از
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 کرد . ینابودم م موندن

 . رمیمحال بود بتونم انتقام بگ گهید

 

 از اون بوسه که همه ابهامات ذهنم رو شسته بود و  بعد

 قطره  هی نمیتونستم بب ینم یخودش برده بود حت با

 . ادیساده از چشمش م اشک

 شونه هامو گرفت و گفت کارن

 نببیهیقض ازیتا پ ریس دي،یم لیرو تحو سایگ یوشگ سیپل

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

 .یکن یم فیتعر سایهم براي پب رو

 

 گردي یو تموم! بر م ديیدختره رو هم لو م نیا جاي

 کارت ! سر

 دختره اسم داره اما نگفتم ! نیخواستم داد بزنم ا یم
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 سیبه پل انویجاي دا س؟یجاش فکر کردم که پل به

 بگم؟

 بازي گ  سیآدم پل شناختمیکه م یفیساده و ظر دختر

 و پاسگاه نبود ! دادگاه

 

 باز گفت کارن

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

 ! گهیبار د هی

 االنشم ممکنه  نی! احمق همساسیجور کارا مال پل نیا

 ! رنتیخاطر دخالت توي پرونده بگ به

 . گهیم یکارن چ دمیشن ینم

 فیدور مچاي ظر یدستبند سفت و آهن ریتصو همش

 توي ذهنم . ومدیم انیدا دیسف و
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 کردم . یتمومش م دیبا

 نبود، نور قطاري بود که  دیتونل نور خوش نیته ا نور

 شد. یتر م کیو نزد کینزد داشت

 کردم ! یفرار م دیبا

 چطور سپري شد ندهیچند ساعت آ دمینفهم

 رو با کمک کارن که هنوز  لمیچطور کل وسا دمینفهم

 بود جمع کردم ! یدستم برزخ از

 

 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 . یبراش تند تند م قلبم

 خودم، قاب  نیخودم که اومدم نشسته بودم تو ماش به
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 عقب . یو تابلو هارو گذاشته بودم صندل عکسا

 

 ییجستجو چیه یکناري، ب اليیبه و ینگاه چیه یب

 دمیچیجاده پ چیکه روم بود از پ ینگاه ینیسنگ دنبال

 رفتم ... و

 بازي نبودم . نیچون آدم ا رفتم

 انویدا ایکشتم  یخودمو م ایموندم  یچون اگه م رفتم

 تونمیکه تو قلبمه رو نم یحس نیا دمیچون د رفتم

 ببندم . افسار

 . ارمیکه با موندنم فاجعه بار ن رفتم

 که نمونم .... رفتم

 

 و  ییکردم توي ظرف شو یسرد شده رو خال نسکافه

 . ختمیبراي خودم ر دیجد یکی
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 رهی. نسکافه، خواب، خنیروز برنامم شده بود هم کل

 ! هیگر هیگر هیگر وار،یبه در و د شدن

 کردم که لعنت بر خودم باد ! خودم

 خودم بود . ریتقص

 صدرا ... ریتقص دمیشا

 

 با همه  ذاشتیکرد، اگر م یاگر محدودم نم صدرا

 شد . ینم نجوريیو آزادانه توي اجتماع بتابم ا بگردم

 ختهیتوي نسکافه اي که تازه ر 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

 انگاري منه . سهل
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 که اون طور افسار احساسم از دستم در رفت  نیا

 منه . ریتقص

 وقفه و محکم  یطور ب نیبار ا نیکه قلبم براي اول نیا

 خودم بود . ریتپبد تقص یم یکس براي

 صدرا . ریتقص

 که از راه  یتو اجتماع باشم عاشق هر کس ذاشتیم اگر

 شدم . ینم دیرس یم

 نبود . یهر کس یول گرشا

 

 نتونست تحمل کنه  دمش،یخودش بود. من بوس گرشا

 همون روز گذاشت رفت ! و

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

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

 دهیغرق خوابش که همون شب دم دماي سپ چهره

 گرفته بودم . صبح

 تیهمون موقع بود که حس کردم چقدر احساس امن از

 چقدر عاشقم ! دمیکنارش، همون شب فهم دارم

 

 ... چیگرشا دو هفته بود رفته بود تهران و من ه حاال

 نگاه ... من

 ستادمیا ریلباسامو در آوردم و فقط با لباس ز تموم

 . نهیآ جلوي

 کردم . یمن جذبش نم دیشا

 خواست . ینبودم که گرشا م یاون دیشا

 !ومدیاز دختراي قد کوتاه خوشش نم دیشا
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 که  یانیو خوار شده بودم. کجا بود اون دا چارهیب چقدر

 یتیکرد و ظاهرش براش اهم یم یخودش زندگ براي

 . نداشت

 که روي گونه هام روون بود رفتم سمت سبد  ییاشکا با

 شسته . لباساي

 و با  دمیکه اون روز بهم دادو پوش ديیسف هودي

 خودمو بغل کردم . دستام

 خودم ... چارهیب

 عکس ... هیلباس و  هیبسته بودم به  دل

 

 قرار بود خودم بشم؟ یک

 گرشا؟ یگشتم به قبل از سونام یبر م یک

 دونستم ! ینم

 میکی نی. اییکردم توي ظرفشو ینسکافه رو خال وانیل
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 شده بود ... سرد

 

 *(::..گــرشــا ..::)* 

 هیبخور،  یتکون هیاعصابمو خورد کردي گرشا! پاشو -

 برو حداقل! شورشو در آوردي بخدا ... ییدستشو

 

 . ادیآروم باش کارن. بذار با خودش کنار ب-

 مامان! دو هفتست خودشو کرده  ادیکنار ب یچ یعنی-

 گرشا نه  هیاداها مال هجده سالگ نی! ایاون قوط تو

 . گهیکه نره خر شدي د ییتو

 نپایی برودلخوری یگیم زيیچی یهست ی... االن عصبمامانم

 ... برو ارمشیآب بخور. من م کمیکارن. برو 

 . ادیم شیپ
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 کارن از پشت در اتاق  یقدماي محکم و عصب صداي

 شد . دور

 ! گندت بزنن !انیحال احوالمو دا نیزدم، بب پوزخند

 ! دمتیبه روزي که د لعنت

 به روزي که چشمم تو چشمات افتاد ... لعنت

 داخل؟ امیگرشا جان؟ ب-

 

 امیاز کنار پنجره ب ای رمیبگ رونینگاه از ب نکهیا بدون

 گفتم کنار

 . دیبفرماییچیداخل و دستشو گذاشت روي شونم و ه اومد

 . نگفت

 صداي دو رگه گفتم با

 

 مامان. شما رو هم ناراحت کردم و از  خوامیمعذرت م-
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 انداختم . یو زندگ کار

 صداش  سایمن و گ یزنه، وقت یدونستم لبخند م یم

 دونست مادر  یمامان دوست داشت. م میزد یم

 تر بوده برامون . بهیغر بهیاز صد تا غر خودمون

 قط .فشار داد و سکوت کرد ف شونمو

 . کنهیبجز سکوت آرومم نم یچیه دونستیم

 

 یگذاره آتش فشان نم،یدونست جهنمم، هسته زم یم

 . شمیشم، خاموش نم یآب آروم نم وانیل هی... با ام

 سکوت کرد تا کم کم خودم فوران کنم . فقط

 ! دونهنمی کارنگفتم یو شرمندگ یچارگینگفت. با ب یچیه بازم

 

 مامان. بُتش از من  شهیم دیاماگه بدونه به کل ازم نا -

 که نتونستن  نیکنه به خاطر ا یشکنه... فکر م یم
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 جوري برزخم . نیا رمیرو بگ سای... انتقام گانتقام

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

 و  شهیدادم به سرماي ش هیبستم و سرمو تک چشمامو

 گفتم

 خیداغِ داغ شدم و بعدش  هویشدم مامان!  ضیمر-

 موج خروشان و  هی... ترك خوردم انگار... مثل کردم

 

 ... کم آوردم! دمیرفتم جلو اما به ساحل که رس یعصبان

 نشد، نخواستم ... نتونستم،

 دفعه دست گذاشت روي نقطه ضعفم هی

 ان؟یموضوع اون دختره؟ دا-

 

 شدم سر جام . مات

 چاره اي دونه؟یکارن هم م ینیدونست  یمامان م اگه
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 که توشم در  یجهنم نیمنو از ا دینفر با هی نداشتم،

 آورد . یم

 

 دستام و گفتم نیرو تخت و سرمو گرفتم ب نشستم

 یلی. خستیکردم ن یکه من فکر م یاون انیدا-

 غل و غشه، زود سرخ  یمامان، سادست، ب معصومه

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

 . از رعد و برق وحشت داره.مامان

 کرد . یبا لبخند نگاهم م مامان

 گاف دادم . یحساب دمیفهم

 

 و نچ کالفه اي گفتم . نییسرمو انداختم پا خجول

 دستاشو انداخت دور تنم و نرم گرفتم توي مامان

 و گفت آغوشش
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 ! گمیم کی... تبرزمیعز ستنی بد که عشقگفتم کالفه

 

 نگو مامان. بهم راهکار بده فراموشش کنم.  کیتبر-

 که ازش دور باشم رو  نی. تحمل اشمیم وونهید دارم

 . کمکم کن ماکان ...ندارم

 ؟یفراموشش کت خوايیچرا م-

رو  ساگی یاونتاب کس یب خوامی.نمدمیدستاش فهم ریز قیطر

 عرب! من از  خايیفرستاده براي ش

 آورده . سایبال رو سر گ نیکه ا باشم

 

 با اخم نگام کرد و گفت مامان

 کار اونه؟ مگه  یدونیمگه م دي؟یمگه از خودش پرس-

 ؟یگیرو پشت سرش م نایبچه که ا نیسالشه ا چند

 کردم و گفتم ینچ
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 انیدا دونهی. ففط ایآذرن انیگفت دا یزنه تو اوج مست-

 هست. کار خودشه . ایتوي کل دن ایآذرن

 

 ازش بپرس-

 فراموشش  خوامی. منمشیبب خوامینم گهی! دتونمنمیکنم

 اتاق،  نیکردي تو ا یدو هفته؟ خودتو زندان نی+مثل ا

 ؟یفراموشش کن خوايیجوري م نیا

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

 

 و گفت دیخند مامان

 می کمکت یباشهوفتیراه ب دی. فردا صبح زود بانیتو ماش ذارمیم

 بندم و  یکنم. برات چمدونتو م

 گفتم مسرانه

 سخت  دیتونم فراموشش کنم نبا یگردم م ینه! بر نم-
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 شناسمش؟یاصال مگه چند ماهه که م باشه،

 نگاهم کرد و گفت دلسوزانه

 

 گره با دست باز  نینکن خودتو گرشا جان. ا تیاذ-

 . یبا دندون بازش کن ستیالزم ن شه،یم

 تکون دادم و گفتم سر

 من. مامان ینهمطمئنم. اگر شما م ارمیکرده. طاقت م ستین به

 بشم که خواهرمو سر  یعاشق کس دنبای

 ستین ازيین گهیپس د دونهیپس کارن هم م دیدون

 دم که فراموشش کنم . یشرمنده باشم. قول م ششیپ

 

***** 

 ماه بعد..::)* کی*(::..

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

 رنگشو دادم پشت گوشش و گفتم ییحنا موهاي

 . رهیببخش سُرمه فکرم درگ-

 

 از  غیدر یحت ی. نداشتم حسچی. هدیگلومو بوس ریز

 کوچولو... کیتحر کمی

 که  یبودم اما نبود اون دهیدختري بود که د نیتر لوند

 بود . یم دیبا

 زدم و گفتم لبخند

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

 . یو کاه یعسل نیب حیمل

 

 نگفت و توي سکوت فقط نگام کرد. در ادامه  یچیه

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

 . هوم؟ ادیز یبا رگه هاي مشک ،یاي تا سبز اب روزهیف

 ای شه،ینم دیکه با یبدي اون رییهر چقدر تغ یول لباتو

 قدت . ای تینیب

 تو چشمام زل زد و گفت: سرمه

 

 چته یتوبیکنم گفتم ع ییموهاي بلوندمو حنا یگفت ،یاوک

 نپوشم گفتم  ریوقت حر چیه گفتی بهم گرشا؟

 یکنم... حاال چ شیارا ظیبرات غل شهیهم یگفت نداره،

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

 خواي؟یکه تو م یبشم اون بالخره

 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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 روي لباي قلوه اي و  یحس چیه یبردم جلو و ب لبامو

 خوردش گذاشتم . رژ

 کردم که نه با دور  یگوشم م زهیآو نویا دیبا شهیهم

 تونم از  یم ندازهیاون م ادیکه منو  زيیاز هر چ شدن

 به  هینفر و شب هیدادن  رییدورش کنم و نه با تغ خودم

 تونم دوباره توي بغلم داشته باشمش . یکردنش م اون

 هاست ... دیممنوعست! جزء نبا اون

 عقب و گفت دیوسط بوسه کش لباشو

 

 حس! سردي یانعطاف، ب یاي، خشک، ب شهیمثل هم-

 اول سرد بودي باهام . هی... از همون ثانگرشا

 کردم  یکردم گندي که زدمو درستش کنم، سع یسع

 کیکه واقعا تحر یو داغ ببوسمش، مثل کس قیعم

 منتها نشد ! شده
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 گفت دوباره

 

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

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

 شیبا دست پس زدنا و با پا پ نیگرشا... من از ا بگو

 متنفرم. دناتیکش

 روي گونش و گفت دیچک اشکاش

که  زمانایی یازم یاز تپشاي تند قلبم وقت زارم،یسرده ب دستات

 و تو  شمیپارچه آت هیوسط رابطه من 

 . ادیبندي بدم م یچشماتو هم نم یو تو حت بوسمت

 

 کشم تا تو چشمت  یکه خودمو م ییاز وقتا المصب

 نگاه ساده هم بهم  هی یاما تو حت امیبه نظر ب خوشگل

 ! یلیگرشا... خ یانصاف یب یلیمتنفرم. خ یکن ینم
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 بود . یشدم. گناه داشت، دختر خوب ناراحت

 یروز انقدر از دست خودم خودم و افکارم عصب هی

 رو  دمیدختري که د نیگرفتم اول میبودم که تصم شده

 .میتوي زندگ ارمیب

 گوشه،  هیو نشستم  یآنچنان یمهمون هیتوي  رفتم

 کردم . نییاسکنر همه رو باال پا هی مثل

 

 یمرکز توجه همه بود و اون نسبت به همه ب سرمه

 . توجه

 ماه از اون  کیجذبم کرد و حاال  تشیخصوص نیهم

 گذشته. شب

 دختر  نیاگر بهتر یشد، کنار من حت یم فیح داشت

 شد . یم فیح ومدیهم کنار من م ایدن
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 به ... لعنت

 ! ارمیاسمشو نم نه

 

 و گفت رونیاز بغلم اومد ب سرمه

تو  رمیمینم گهیخونمون. از فردا د یرسون یو بعد منو م کنم

 یم شیکنم، آرا یم هیگر کمی ییدستشو

 ضررو از  نیجلوي ا شم،ی! دارم وابستت منمتیبب خوام

 منفعته . رمیجا بگ هر

 راه دستشو گرفتم و اسمشو صدا زدم . نیب

 سرمه؟-

 

 نگام کرد. از ته  شییآهو یشیو با چشماي م برگشت

 گفتم دلم

 ... تو یبینج ،لوندي،یآل دهیا ،یهست یتو دختر خوب-
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 . دی... ببخشگستی! اما من دلم جاي دیکامل

 باال و گفت دیکش شوینیب

 

 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؟ هیزده بود روي  یقلبم قفل چرا

 کردم؟ یفراموشش نم جرا

 ادم؟یرفت از  ینم جرا

 به من ! لعنت

 به اون ! لعنت

 

 ! سایبه گ لعنت
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 توي هیبار با گر نیرو رسوندم خونشون، آخر سرمه

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

 افتاد . هیگر به

**** 

 

 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

 خوردي؟ یدنینوش ه؟یچه وضع نیگرشا؟ ا-

 

 تکون دادم و گفتم سر
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 یدننوشی! ینهجور موقعا حالش از من بهم م نیا سای! گبخورم

 یدنینوش ومدیبدش م ساینخوردم، گ

 . خورد

 ه کارن که از توجه ب یرها کردم روي مبل و ب خودمو

 گفتم نییپا ومدیها م پله

 

 ! منو تنها ول کرد خایش شیکجاست؟ پ سایهه! حاال گ-

 رفت... منو گذاشت وسط جهنم و رفت ! و

 خورده؟ یدنیبه مامان اشاره زد نوش کارن

 با سر جواب داد آره و بعد رفت توي آشپزخونه . مامان

 و گفتم دمیخند

 سایگ یدون ینخوردم. مگه نم یدنینه کارن! نوش-

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

 گوش داد که  ومدیکه من بدم م ییزایاون به چ مگه

 نخورم؟ یدنیمن به حرف اون گوش بدم و نوش حاال

 من داد زدم ینشست ول شمیاومد پ کارن

 هان؟ الل شدي چرا کارن؟ مگه عشقت نبود؟ مگه -

 اون  گه،یعشق اولت نبود. بگو د رتیغ یمنِ ب خواهرِ 

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

 خوردم. تا خرخره غرق الکلم ... یدنینوش

 

 شربت اومد تو سالن و گفت مویآب ل وانیل هیبا  مامان

 جوري شدي تو قربونت برم؟ نیچرا ا-

 

 یندادم. به جاش به کارن که با تاسف و ناراحت جواب

 کرد گفتم یم نگام
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 برگرده و  سایگ دیخوردم شا یدنیکارن؟ نوشن ینیبیم-

 . من به ومدین یجور وقتا متنفره. ول نیاز من ا بگه

 زدم به دل خطر، به خاطرش با دوتا هرزه  خاطرش

 باند  سیرئ دمینقشه کش یبه خاطر اون لعنت دم،یخواب

 کنم. کارن من به خاطر  دایکه فرستادتش رو پ یقاچاق

 

 جوري شدم... نگام کن؟ آدمم به  نیا یلعنت سايیگ

 زنده ام؟ نظرت؟

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

 که  یو هر چ یالیخ یزده بودم به در ب یمست عالم

 گفتم یکرده بودم توي ذهنم رو داشتم م زندان

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

 و  ییایجفت چشم در هی شیپ ایگذاشتم کنار در جا

 خودمم گم کردم! چ،ینشد ه دایکه پ سای! گاومدم
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 مامان اشاره زد به کارن و گفت

 بچه چشه . نیا نببی سرمه به بزن زنگپوزخند زدم و گفتم

 از منم بدتره،  یهـه! کات کردم باهاش! حال اون طفل-

 نفس راحت  هی دیبذار ن،یراحتش بذار ن،یکن ولش

 

 . من کثل سرطان افتاده بودم به جون بکشه

 ... شیزندگ

 مامان متعجب گفت-

 اخه کردي؟ کات سرمه باو گفتم دمیکجاي کاري! خند هه

 کم داشت؟ چی مگه چرا؟

 

 هم داشت، از سر  ادیز یکم نداشت، حت زيیسرمه چ-

 گشتم که نبود. یم یبود. توش دنبال کس ادیز منم

 گفت کارن

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              277 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

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

 . کو ستیسخت ن یگفت ،یفراموشش کن یتونیم یگفت

 فراموش کردنت؟ نهیا پس؟

 توجه به کارن به مامان گفتم یب

 

 برام.  اریبه جاش نسکافه ب خوام،یشربت نم مویآبل-

 عاشق نسکافه بود، به قول خودش معتادش بود!  انیدا

 همراه با رعد و  یامشب شمالو بارون میو هواي گوش آب

 ترسه، باز مثل اون شب  یم انیدا ده،ینشون م برق

 خوره، تب  یم دیبارون، دوباره سرماي شد ریز نهیشیم

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

 . خوادیم خدا

 زدم و گفتم قهقهه
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 مثل یمنکنم به ترسش غلبه کنه. گفتم خودم م یم کمکش

 کفتار بهش قول دادم  هیآدم آشغال، مثل  هی

 ... امیدروغگوي دن نیمشاور! من بزرگ تر شیپ برمش

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

 و گند زدم، به کارن قول دادم انتقام  رمیگ یم انتقامشو

 رانیو گند زدم، به مامان قول دادم ا رمیگ یم عشقشو

 یگفتم کمکش م انیو گند زدم، به دا میبش خوشبخت

 آشغالم... آشغال ! هی! مم هاالناسیگند زدم! ا کنم

 

 تن لرزونمو گرفت توي آغوشش و  اورد،یطاقت ن کارن

 گفت

 یکنم خوب ش کارچی بگوزل زدم تو چشماش و گفتم صاف

 داداش؟ فقط بگو ...

 سر دسته باند  انیرو برگردون. کاري کن دا سایگ-
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 نه؟  ای یتونیداداش؟ م یتونیدختر نباشه. م قاچاق

 بدون عذاب وجدان،  یکاري کن یتونی! مخوامیم انویدا

ROMAN_VI چهریآغوش تو پر دیتبع در P@ 

@VI P_ROMAN 

 حس مزخرفِ از دست دادن کنترلم و کشتنش  بدون

 باشم؟ کنارش

 

 یداره دور سرم م نیکردم زم یحس م ومد،یم خوابم

 . عقب عقب رفتم و روي کاناپه ولو شدم چرخه

 شد که خوابم برد . یچ دمینفهم

 درست کرده بود  یشربت مویمامان تو آبل دیشا

 که توي یاون همه الکل دمیبود. شا ختهیر آرامبخش

 کرد . یبود داشت عمل م معدم

 شد . یچ دمینفهم گهیکه بود امونمو نداد و د یچ هر
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 شدم . میکاناپه به خواب توي چشمام تسل روي

* 

 شدم، پشت سرش  اریهش کمی یصداي تق و توق با

 شد یقطع و وصل م یمامان ه صداي

 ... شیم داری.... بواشی. نیآروم بخوابونش.... ماش-

 

 خودشو برون تا اون  نی.... شما ماشچمدونشو گذاشتم-

 .... یداره به ماش اجی.... احتجا

 تیاهم ییصدا چیبود که به ه دیاون قدر شد خوابم

 . ندادم

 یم گفتیکه داشت م زيیکه بود و هر چ یکس هر

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

 . شدم

** 

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

 . ومدیم یحیخوب و مل یلیخ یلیخ بوي

 

 کردن اما ذهنم کم  یبراي باز شدن مقاومت م چشمام

 کردم اطرافم چه  یشد و درك م یم اریهوش کم

 . خبره

 یلیبوي خ هیبودم و  دهیجاي راحت و نرم خواب هی توي

 کرد . یم وونمیو آشنا داشت د خوب

 کردم و  یرو روي خودم حس م ینگاه ینیسنگ

 شهیجز صداي قطره هاي کوچولوي بارون به ش ییصدا

 . دمیشن یاتاق نم رینورگ و
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 حس  یو ب یدستم خال هیالمسه ام به کار افتاد،  حس

 یمتفاوت تیدستم وضع یکیاون  یافتاده بود ول کنارم

 . داشت

 بود ! یدستاي کس توي

 !یو نرم کس فیدستاي لط نیب

 یخورد به انگشتام و همون داغ یگرم نفساش م هرم

 آورد . یحالمو کم کم سر جا م نفسش

 

 با هزار مکافات باز کردم، اول همه جا تار بود  چشمامو

 لیبا وسا دیاتاق کامال سف هیبعد کم کم واضح شد.  و

 . یشمار آب انگشت

 که جلوي پنجره نشسته بود  یدفعه چشمم به کس کی

 دستمو توي دستش گرفته بود افتاد . و
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 دم؟ید یمن خواب م خداي

 که  ییخوابا نیداري با ل ؟یکن یم یباهام شوخ داري

 خندي؟ یم شمیبه ر نمیبیم

 

 باز روي هم فشار دادم تا اگر سرابه، اگر توهمه  پلکامو

 ! بره

 چشم باز کردم هنوزم همونجا بود و با  یوقت اما

 شده بود به من . رهیکامال بازش خ چشماي

 شدم و اسمشو صدا زدم تا  زیخ میدفعه ن هیجام  توي

 هیاز حد واقع ادیز ايیرو هی ای دهیجواب م نمیبب

 

 ..::)*انی*(::..دوساعت قبل، دا 

 روي رونینسکافم رو دوباره پر کردم و رفتم ب ماگ

 نشستم . ایریحص یصندل
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 واراشیکشت. انگار د یکرد، منو م یم وونمید خونه

 شدن . یم کیبهم نزد داشتن

 دستام . نیانداختم روي اون پام و سرمو گرفتم ب پامو

 

 رونهیدونست چه و یکرد؟ م یم کاریگرشا االن چ ینی

 پشت سرش جا گذاشته؟ اي

 چند وقت به  نیبود، ناهار نخورده بودم و توي ا گرسنم

 گرفته بودم. هیسوء تغذ ییاشتها یب نیهم خاطر

 که دوست داشتم نسکافه بود و بس . زيیچ تنها

 نبود  یساعت گذشتیمدت که از رفتن گرشا م نیا توي

 بهش فکر نکنم . که

 

 مگه چندسال  گمیخندم و م یخودم م شیوقتا پ یگاه

 یتونیکردي که حاال نم یسقف رندگ هی ریز باهاش
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 قدر برات سخته ! نیو ا یکن فراموشش

 در واقع  دونستم. یجواب سوال خودمو نم خودمم

 از تعداد انگشتاي میکه ما با هم بود یدفعات تعداد

 هم کمتر بود . دست

 همه  نیکردم هوسه اما بعد از گذشتن ا یفکر م لیاوا

 !ستی... نه! نبود، نوقت

 

 بکنم ! دیبا یچه غلط دونمینم

 عنوان به  چیبه ه نمیب یگردم عقب م یبر م یوقت

 . ستمین مونیاون بوسه پش خاطر

 همون اتفاق بود که باعث شد گرشا بره. سختش  اما

 بمونه که بهش حس داره . یکس شیپ بود

 

 و حرارتشو روي یو خاطره اون بوسه که هنوز نرم ادی
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 تو  نهیکردم باعث شد اشک بش یحس م لبهام

 . چشمام

 دوتا  ستادنیمصادف شد با ا ختیقطره اي که ر نیاول

 جلوي خونه . نیماش

 طوفان به پا  هیفکر کردم صدراست و باز اومده  اول

 خون توي تنم  انیگرشا جر نیماش دنیاما با د کنه

 شد . متوقف

 

 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
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 . ستادمیخشک شدمو حرکت دادم و ا پاهاي

 

 که روي گونم بود رو خجالت زده پاك کردم و  ییاشکا

 تا برسن بهم . سادمیوا

 یاتفاق نشونمیشباهت ماش نیمسافر بودن و ا حتما

 . بود

 

 گفت ییجلو تر از پسره اومد و با خوش رو خانمه

 ؟یهست انیشما دا-

 

 به گرشا داشت!  یربط هیخانم  نینبود، ا یاشتباه نه

 میچشمامو پاك کردم تا اشکاي احتمال ریبار آخر ز بار

 و گفتم برن

 شما؟. هستم خودم بلهلبخند آغوششو به روم باز کرد و گفت با
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 اي جانم! چقدر خوشگل و نازي! من مادر گرشام. -

 .ستگانیشا گرشا

 

 حلقه کردم دور تنش و گفتم دستامو

 . اوردمتونی. شرمنده به جا نستگانیسالم خانم شا-

 . خوشبختم

 جدا شد و گفت ازم

 کنم هشتاد  یجوري حس م نی. انیفقط بهم بگو نسر-

 . سالمه

 

 به مادر گرشا زدم و چشم دوختن به پسري لبخندي

 بود . ستادهیعقب تر ا که

 رو صورتش بود  دنشیاخماي درهمش که از لحظه د با

 جلو و گفت اومد
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 . امهریمن برادر گرشا هستم. کارن ک-

 به مکالمه گرشا با تلفن افتاد که گفته بود  ادمی تازه

 برادر ارزش داره . هیاز  شتریاما برام ب ستین برادرم

 

 زدم و گفتم لبخند

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

 جور  هیصورتش نداد. فقط  کیمیتوي م ريییتغ چیه

 شده بود به چشمام . رهیخ یبیعج

 معذب شدم. رو به هر جفتشون گفتم رشینگاه خ ریز

 

 کس  چیاخه ه ختستیبهم ر کمیتو! خونم  دییبفرما-

 توروخدا . دیی. بفرماادیجا نم نیا

 شونییکردم توي خونه و راهنما دعوتشون

 سفد رنگم . ايیراحت کردمدسمت
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 چون تا حاال مهمون داري نکرده بودم.  شده بودم هول

 که دوستش دارم  یهمه وقت مادر کس نیبعد از ا اونم

 بودم خونم . اومده

 

 توي خونه نبود آب  یکوفت چیکه علناً ه نیخاطر ا به

 بجوشه براي نسکافه . گذاشتم

 نیتوي فنجون که صداي نسر ختمشونیر یم داشتم

 بلند شد جون

 نکش زحمتحاوي نسکافه ها رفتم تو سالن و گفتم ینیس با

 . میبر میخوای. ما زود مزمعزی

 

 . نیاومد نی. خوش حالم کردیاي بابا چه زحمت-

 افتاده؟  یاومده؟ براي آقا گرشا اتفاق شیپ یمشکل

 خوبن؟
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 براش افتاده  یدفعه دلهره گرفتم نکنه واقعا اتفاق هی

 بود؟

 نگام کرد انگار که تا اعماق  یجور خاص هیجون  نینسر

 و روحمو خونده باشه و گفت افکارم

 

 نیخوبه. براي هم ینه گرشا حالش از نظري جسم-

 . میشد مزاحمت

 یروح ینیخوبه  یجسم گهیم یتر شدم، وقت نگران

 یو هنري گرشاي من چه اتفاق فی. براي روح لطبده

 بود؟ افتاده

 جون دستمو گرفت توي دستش و گفت نینشر

 خورده بود و  یدنیعالمه نوش هیحال گرشا بد بود، -

 شد به خاطر  ینگران کننده م تشیکم کم وضع داشت
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 یجا. خودش وقت نیا مشیاریب میگرفت میتصم نیهم

 هی. اما قبلش دهیم حیشد کم کم برات توض داریب

 دارم ازت ... یخواهش

 

 گفتم نگران

 ؟یچ-

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

 آشنا بشم اما هم من و هم پسرم  شتریباهات ب و

 .میدار اديیز مشغله

 

 بشه و  داریگرشا ب یکنم تا وقت یخواهش م ازت

 تو بمونه. ما حس  شیجا پ نیا ادیسر جاش م حالش

 داشته باشه تا تهران. شتريیجا آرامش ب نیا میکرد

 دو  یکیبهش آرام بخش دادم تا بخوابه اما تا  من
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 .شهیم داریب گهید ساعت

 لطفو در  نیا شهیلطفا حواست به پسرم باشه؟ م شهیم

 ؟یمن بکن حق

 تکون دادم و گفتم سر

 

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

 هم  شیتا حداقل شامو پ دیموند یشما هم م کاش

 . میباش

 دلم . زیممنون عز-

 .میایسر حوصله م گهیفرصت د هیشاا...  ان

 . اریجان لطفا گرشا رو ب کارن

 با همون اخماي درهمش بلند شد و رفت . کارن

 جون دستمو گرفت توي دوتا دستش و گفت نینسر
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 فرشته کوچولو از گرشاي من  هیراحته  المیحاال خ-

 کنه. یم مواظبت

 شد بچم. تیاذ یلیماه و خورده اي خ کی نیا توي

 داشته باش ... هواشو

 سرخ شدم و گفتم فاشیتعر از

 گمیشدن م داریب نکهی. به محض ادینگرانشون نباش-

 .رنیتماس بگ باهاتون

 

 کنم....  یخوام فوضول ی... نمخوامیعذرم یلی... خفقط

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

 ... یخوام کنجکاوي کنم... ول ی... نمزهیچ یعنی

 مستانه اي کرد و گفت خنده

 کرده. فیکه گرشا برام تعر یهست یواقعا همون-

 طوري بدم که گرشا حتما  نیجواب سوالت رو ا بذار
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 کنه. فیبرات تعر دیخودش با حتما

 

 تونم فاشش  یاونه و من نم یخصوص یزندگ چون

 . کنم

 تر شدم و گفتم سرخ

 خواستم ... یخوام نم یمعذرت ماوه باشه! من -

 روي کول کارن الل  تیگرشا توي اون وضع دنید با

 . شدم

 

 من ! خداي

 گرشا بود؟ نیا

 دمش؟یپسر سالم و قوي اي که بوس همون

 نشست توي چشمام . اشک

 هیسخت بود خودمو نگه دارم و نرم سمتش و  چقدر
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 نگاش نکنم . ریس دل

 همه بد  نیسخت بود جلوي هق هقم رو براي ا چقدر

 . رمیحالش بگ بودن

 

 گفت کارن

 کجا ببرمش؟-

 سمت  یخودم اومدم و گفتم، طبقه باال اتاق دوم به

 . راست

 جون به من بود . نینسر رهینافذ و خ نگاه

 

 برش  یو ه ومدیاشک تا توي چشمام م یکه ه یمن

 رسوام نکنه . نیاز ا شتریگردوندم تا نچکه و ب یم

 کنارم و فشاري به شونم داد و گفت اومد

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

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              297 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 .شهیم

 

 ازشون  یو ک نییکارن اومد پا یک دمینفهم اصال

 کردم . یخداحافظ

 کارن تو  نیجفتشون سوار ماش دمیخودم اومدم د به

 جاده گم شدن . چیپ

 

 م، پرواز کردم سمت پله ها و بود نیانگار منتظر هم من

 پشت در اتاقم . دمیرس

 بازش کردم و رفتم تو فوري

 بود و توي دهیاون جا بود، توي تخت من خواب گرشا

 اخم به چهرش داشت . یهم حت خواب

 روي گونم و با قدماي آروم رفتم نشستم  دیچک اشکم

 لبه تخت . کنارش
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 یتونیبراش تنگ شده بود، واسه چشماي ز دلم

 و نافذش،  رایصداي جذاب و بمش، نگاه گ رنگش،

 لباش ... ی... لعنتلباش

 فرو کردم توي موهاش و آروم لب زدم دستمو

 بیکارو باهام کردي؟ به من برش گردوندی نیچرا ا ایخدا

 انصاف!

 ش؟یریروزي دوباره ازم بگ هی تا

 

 کردم؟ کاریمن باهات چ مگه

 گفتم هیبه گرشا آروم و گر رو

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

 ! یو بري! حق نداشت یجهنم ول کن نیوسط ا منو

 چونم . ریگرفتم توي دستام و نگهش داشتم ز دستشو
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 بود و شلوار قهوه اي دهیپوش ییشرت حنا یت هی

 . رهیت

 

 تنش آب رفته بود و  چیو واپ چیدرشت و پ عضالت

 الغر در شده بود . کمی

 دیچهار تا تار مو هم از جلوي سرش سف یحت رم،یبم

 بود . شده

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

 انداختتش؟ پا

 اما به خودم اومدم  د،یچند ساعت طول کش دونمینم

 لرزه . یخوره و پلکاش م یدستش داره تکون م دمید

 

 باز کرد و  شویشرشو تکون داد و بعد پلکاي لعنت کمی

 ! واریبه سقف و در و د دوخت
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 د؟ید ی! منو نمهه

 هویدفعه چشمش افتاد به من، چندتا پاك زد و بعد  هی

 شد و گفت زیخ میجاش ن تو

 ان؟یدا-

*** 

 

 *(::..گــرشــا..::)* 

 بود ! خودش

 ! انیدا

 بردم جلو و آروم گونشو لمس کردم. چشماشو  دستمو

 . دیکش قیناز بست و نفس عم با

 زدم لب

 ؟یخودتواقعا -
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 گفت یرحم یباز کرد و در کمال ب چشماشو

 !یانصاف یب یلیخ-

 روي گونش . دنیبعدش اشکاش چک و

 از  میماه و ن کیطاقت شدم، خداي من بعد از  یب

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

 متري من ! یثانت

 

 دور تنش و محکم به آغوش  دمیچیپ دستامو

 ! دمشیکش

 قرن دوري ! میو ن کیاندازه  به

 ... میبش یکیکه با هم  جوري

 

 ها  وونهی... چقدر دلتنگش بودم، چقدر مثل دایخدا آخ

 به خودم  یببرمش و وقت ادیکرده بودم تا از  شبگردي
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 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

 

 یخداحافظ هیبدون  یخبر، حت یبدي گرشا... ب یلیخ-

 و ماه و چند  کی. یول کردي و رفت یو خال خشک

 کنم . یدارم هر روز خودمو لعنت م هفتست

 برداشتم و چتري هاشو از توي نمیاز روي س سرشو

 زدم کنار و اشکاشو پاك کردم . صورتش

 اشکا بودم، لعنت ... نیا یبه من که باعث و بان لعنت

 زدم لب

 

 یم دی. نبازمیخوام عز ی! معذرت مششششششیه-

 بود . ایکار دن نیرفتنم احمقانه تر رفتم،
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 . ختینگفت فقط مظلومانه اشک ر یچیه

 . باز کشهیدونست با اشکاش داره منو م یم کاش

 کردم و گفتم پاکشون

 ديیترسیسه شنبه بارون و رعد و برق بود. باز رفت شیپ هفته

 آب و هوا بود،  تیآره؟ من حواسم به وضع

 ؟یبارون نشست ریز رونیب

 

 سر تکون داد که باعث شد نچ بلند بگم و  مظلومانه

 . نمیبچسبونمش به س دوباره

 به سرم اومده بود . دمیترس یکه م زيیچ

 گفتماز بازوهاش سر دادم سمت کمرش و  دستامو

 نقدرای چراروي قلبم و گفت قایبرد عقب تر و گذاشت دق سرشو

 چرا؟ ديیالغر شدي؟ به خودت نرس
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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

 که توي آغوشمه و نفساش  یکنم که کس حضمش

 خودمه ... انیبه گردنم همون دا خورهیم

 

 چرا تونیچ دایمو سف نیالغر شدي، ا یخوردي. کل یدنینوش

 گفت  یجون م نیشدي گرشا؟ نسر نجوريای

 شده؟ یموهات؟ چ یقاط تو

 زدم و گفتم لبخند

 . حالم خوبه، یخواد نگران باش ینم ست،ین زيیچ-

 جا؟ نیمنو آورد ا نیخوبم. مامان نسر االن

 

 نشست روي لبه تخت و  رون،یاز تو بغلم اومد ب خجول
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 داد پشت گوشش و گفت موهاشو

 اون جور...  یجون و آقا کارن آوردنت. وقت نیآره نسر-

 ... دمتیکول آقا کارن... با اون حال بد د روي

 بست و حرفشو ادامه نداد و من غرق لذت  چشماشو

 نگرانم شده . نمیبود که بب ی. حس قشنگشدم

 گفت دوباره

 

 قدر بده اما  نیچرا حالت ا دمیجون پرس نیمن از نسر-

 چون  یحتما بگ دیندادن. گفتن خودت با جوابمو

 دخالت  تیخودته... من توي زندگ 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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 منو تو بد  نیروي لبم خشک شد مامان نسر لبخندم

 قرار داده بود . یتیوضع

 عرب  خايیش شیافتادم و فرارش، از پ سایگ ادی دوباره

 در آوردنش. سر

 

 شیرو فرستاده بود پ سایکه سر دسته باندي که گ نیا

 غل و  یدختر ساده و ب نیهم انه،یحروم زاده ها دا اون

 کنارم . غش

 مگه ممکنه؟ اصال

 باورش سخته برام . هووزم

 گرشا؟ خوبیفرارم نگاش کردم و گفتم یچشماي ب با

 

 روزي حتما برات  هیآره خوبم. ممنون از لطفت! -

 اما  هیطور نیکنم که چرا حال و روزم ا یم فیتعر
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 . امیبا خودم کنار ب دیبا قبلش

 و دستاشو تو  دیو آشفته شد، لبشو گز یسوال نگاهش

 گره کرد . هم

 لذت نگاهش کردم و گفتم با

 که تو دلته رو ! یبگو اون-

 

 دوخت به چشمام و باز براي بار  شوییایدر یآب چشماي

 کرد . رمیتسخ هزارم

 . یانوسیدوتا گوي اق نیغبطه خوردم از جاذبه ا باز

 ... ینیگردي تهران؟  یبر م یکه... امممم... ک گمیم-

 که ... نهیا منظورم

 گهیرو زدم کنار و کالفه دست بردم الي موهام. د پتو

 گشتم تهران، تهران برام مثل زندان بود ... ینم بر

 همون لحن خسته گفتم با
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 . اومدم انیگردم دا یحاال حاال ها به اون جهنم بر نم-

 بمونم ! که

 واقعا چشماش برق زد؟ ایزدم  توهم

 هنوز  ای دیوقتش بود بپرسم اون روز چرا منو بوس االن

 بود؟ زود

 گذاشتم؟ ریتاث انیواقعا روي احساسات دا نکنه

 عاشق  انویکفتار دا هینقشه مزخرفم گرفته و مثل  نکنه

 کردم؟ خودم

 

 جاش بلند شد و لبخند پر انرژي اي زد، دستشو  از

 کرد سمت من و گفت دراز

 به پس... آهادی. بامیبا هم شام درست کن نییپا میپاشو بر خوبه

 قصد برگشت نداري! اگه حالت  ایزود نای
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 . یضعف کرده باش االن

 

 کوچولو و گرمشو گرفتم توي دستم. دلم براي دست

 و اونو  ستادمیدستامون ضعف رفت! وسط راه ا اندازه

 و صداش زدم ستهیمجبور کردم با هم

 ان؟دایهوا گفت یسمتم و ب برگشت

 جان؟-

 

 و انداختمش توي بغلم، دستامو محکم  دمیکش دستشو

 زدم  یم اشویکه چتر یکردم دورش و در حال حلقه

 گوشش گفتم پشت

 برات دلمنیواسه ا یلخت و نرمت، واسه صدات، حت موهاي

 براي ت،ییادری چشماي براي! بود شده تنگ

 دلتنگ بودم ! دنتمیپوش ریحر

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              310 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 چمدونم رو جمع کرده بود و گذاشته بود تو  مامان

 . نمیماش ندوقص

 برگشته بودم خونه  انیروزي بود که از خونه دا دو

 . خودم

 

 باهم خوش گذرونده  یمدت مثل دوتا دوست کل نیا تو

 . میبود

 یکرد دوستانست رفتارم، نم یاون فکر م البته

 ! وونشمیچقدر د دونست

 م،یدوروز داشت نیکه تو ا یخاطرات خوب ادآوريی با

 . حرف مونیطوالن ايیکردنا و ساحل گرد یعکاس

 کردن، خنده  فیتعر مونیشخص یزندگ زدنامون،از
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 رو  شوندیلبخند م شهیصدا دار و خاصش که هم هاي

 کردنامون.. لبخند مهمون لبم شد . ی. با هم طراحلبام

 توجهمو جلب کرد. بعد از دو روز  میزنگ گوش صداي

 زد . یبار داشت زنگ م نیبراي اول کارن

 دادم به کاناپه و تماسشو جواب دادم: لم

 

 به به! آقا کارن... پارسال دوست امسال لطفا وقت -

 !دیریبگ یقبل

 بهم دیتوپ

 به الس زدن  یو نشست اری شیپ یمرض! حاال که رفت-

 کوك شده؟ فتیحال و هول ک و

 من و  یماه و خورده اي تمام گه زندي به زندگ کی

 . چارهیو مامان و اون سرمه ب خودت
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 جمع شد و گفتم لبخندم

 ننداز کارن. جهنم بود برام! خود جهنم.  ادمیآخ -

 حد خودشو  انیدا ست،یدر کار ن یحال و هول بعدشم

 حرفاست ... نیتر از ا بیدونه نج یم

 شیپ یرو فرستاده دب یگرام رهیهه! فعال که همش-

 . میدیو نجابتم فهم می! نمردخایش

 زدم داد

 

 یزن یحرف م انیم کارن. راجب داحرف دهنتو بفه-

 ! یپرون یم یچ نیکن بب وقت

 یافتاده سر من داد م بهیهه! خوبه! چشمت به چه غر-

 االن  سایبردي! احمق گ ادیو خواهرتو از  یکش

 قدر  نیلو ندادي؟ چرا ا سیبه پل انویچرا دا کجاست؟

 تو؟ یو ابله ساده
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 نیگفت و هم ینگفتم، تا حدودي راست م چبیه

 کرد . یم داغونم

 زنه.  ی! اون دختر داره گولت مایگرشا به خودت ب-

 خامت کنه  خوادیو حاال م یبه خاطر انتقام رفت دهیفهم

 بگذري! ازش

 زدم داد

 ! ستین یآدم نیهمچ انیخفه شو! دا-

 

 داد زد اونم

 دختر  هی انیعشق کورت کرده. دا یتو ساده و احمق-

 ! هیمثل بق ییهرجا

 و گفتم دمیشد داد کش یچ دمینفهم
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 خفه. ببند دهنتو. کارن ببند دهنتونکن نیمن توه انیدا به

 ! شووووووووووووو

 زد و گفت پوزخند

 

 منو پست کرده براي سايیتو گ انیتو! دا انِ یهه دا-

 خواب ... ریتو خواهــرتـــو فرستاده ز انِ ی! 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 دمیجدي و با داد پر یلیخ

 به  یقیرف چیه گهیحرف دهنتو بفهم !تموم شد! د-

 که عشق تو باشه  نیقبل از ا سایکارن ندارم! گ اسم

 

 دیبا دونمیبهتر از تو م یلیبود، خ رتیغ یمنِ ب خواهر
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 بخورم و چجوري برش گردونم ! یگه چه

 اي بزنه و تماسو قطع کردم . گهیحرف د چیه نذاشتم

 یزده بود به کل روزم. گند زده بود که هر چ گند

 خوب ازش داشتم . خاطره

 زده بود به رفاقتمون ! گند

 شد! کم بود، هنوز پر  زیر زیر وار،یبه د دمیکوب مویگوش

 . بودم

 

 بود رو  یکه روي عسل سایعکس خودم و گ قاب

 . نیزم دمیو کوب برداشتم

 در آوردم و  بمیکارنو از توي ج هیهد پويیز فندك

 و داد زدم نهیبه آ دمیکوب

 یکن یکه تو فکر م اونیرتــــــیغ ی! بیعوض ،یعوض

 ،ی! عوضــــســـــتین
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 ؟یگرشا خوب-

 

 و چشماي 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

 نیتوي ا انیدا دیانفجار خودم بودم. اما نبا منتظر

 . دید یم بیاس انفجار

 

 صداي دورگه گفتم با

 خونت برگردقدم اومد به سمتم و دستشو گذاشت روی هی نگران

! 
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 و گفت شونم

 شد چت آخهدمیتموم شد و منفجر شدم، داد کش تحملم

 .. که تو گرشا؟

 

 !ــانیگفتــــم بـــرو خــونــت دا-

 مــن االن سگـــم، هـــارم، پاچــه  گفـــتــم

 !ـــرمیگ یمــ

 ستادي؟یگفتــــم بـــــرو... چرا ا بهــــت

 هــــــــــــان؟

 یچارگیداره؟ ب دنیمــــــن د یداره؟ بدبخت دنید

 داره؟ ــــــدنیمن د یرتیغ یب و

 دي؟یجواب نم چرا

 آشغــــــال! ؟یفهم ی! مانیآشغالم دا من
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 ... خواهرم...خواهرم

 ! انی! برو داهوففففففف

 امیبده خوب که شدم م! برو من بکم حالم زمیعز برو

 ! شتیپ

 ! نرفت

 کرد و چشماش پر از اشک بود اما نرفت به  یم هیگر

 قاطع گفت: جاش

 

 که  یکه من حالم بد بود تنهام گذاشت ییمگه تو وقتا-

 تنهات بذارم؟ االن

 فرشته  هیمنِ کثافت  بینس اینگاش کردم. خدا ناباور

 بود ! شده

 گفت دوباره

 یچیخورد کن. من ه زویبزن، بشکن، اصال همه چ-
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 کاري به کارت ندارم. گم،ینم

 

 رمیگرشا! نم رمیمونم. اما نم یما ساکت م نیا فقط

 ! یتو نرقت چون

 تر شد  کیو محافظه کارانه قدم به قدم بهم نزد آروم

 رو به روم و بازومو نوازش کرد . دیکه رس ییجا تا

 من؟ حال

 بود ! بد

 بودم مونیتر از پش مونیپش

 دل تر از دو دل ! دو

 

 ... یتر از هر شکاک شکاك

 بودم . یتر از هر عاشق عاشق

 بودم تو اون لحظه ها ... چارهیچقدر ب من
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 دمیفرو کردم تو موهام و نال دستمو

 . داغونم !انیحالم بده دا-

 نگفت، فقط دستاشو  یچیهم دردي نگاهم کرد و ه با

 گرانه گذاشته بود روي شونم . تیحما

 کرد . یسکوتش آرومم م نیهم چقدر

 

 یم شمیحرفاي کارن آت ادیبازم کالفه بودم، بازم  یول

 کشت ! ینبودنش منو م ادی سا،یگ ادیبازم  زد،

 یبکنم ول دیبا کاریدونم چ یکارن گفته بودم م به

 خورده بودم! اديیز شکر

 ریکه دلم گ یتونستم بکنم. نه تا وقت ینم یغلط چیه

 اي و براق بود . لهیدوتا چشم ت نیا

 گرشا ...-
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 حرف  یگرفتم و دادم به چشماش و ب نیاز زم نگاه

 کردم . نگاهش

 گفت آروم

 دونم چطوري حالتو خوب کنم . یمن م-

 سمت تخت . دیگرفت و کش دستمو

 خدا ! ای

 خودم نبود ! دست

 فکر نکنم! یتونستم به اون احتمال لعنت ینم

 

 کردم  ینگاهش م یروي تخت و به من که سوال نشست

 زد و دستشو به نشونه دعوت به سمتم گرفت . لبخند

 گرفتم و و کنارش نشستم روي تخت . دستشو

 روي پاش و گفت زد
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 بذار سرتونیبابا ا ی! عرونیحبس شدمو نامحسوس دادم ب نفس

 جا ! نای

 کرد یکاري بود با من م چه

 جنبه ام؟ یدونست من ب ینم

 سرمو بذارم رو  خوايیکه م یگیچرا همون اول نم خب

 تو سرم ! ادین یتا اون فکراي لعنت پات

 گذاشتم روي پاش و چشم بستم. دستاي گرم و  سرمو

 موهام و آروم شروع کرد به  نیب دیخز کوچولوش

 کردن ... نوازش

 

 کرد عضالت  یموهام م نیکه دستاش ب یحر حرکت با

 دنمیشده از خشمم منبسط تر و نفس کش منقبض

 شد . یتر م راحت

 که گفت: دمیآرومشو شن صداي
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 نیکه ا زيیدرباره چ یتون یحاال اگر دوست داري م-

 . رونیب شیزیو بر یآشوبت کرده صحبت کن طوري

 

 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-

 

 اون که چشم باز کنم به نشونه  یکه زد تو هدف! ب آخ

 سر تکون دادم . آره

 :دیپرس دوباره

 دمیوقت ازش حرف نزدي، ند چیچند روز ه نیتوي ا-
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 . حالش خوبه؟یکن فیاي از خواهرت تعر خاطره

 دمیدرد نال با

 دونمیکه نم نهی! درد منم همانیدا دونمینم-

 

 موهام متوقف شد، شک  نیلحظه حرکت دستش ب هی

 بود ! کرده

 نگفتم. دوباره دستشو  یچیبا درد بستم و ه چشمامو

 :دیتاراي موم و پرس نیب دیکش

 نه؟ ایحالش خوبه  یدون ینم-

 :دمیبه نشونه مخالفت تکون دادم و با درد نال سري

 رفته ... سایدونم! گ ینه! نم-

 

 بلند تر گفت کمیبار با صداي  نیتوقف کرد و ا دوباره

 رفته؟ کجا؟ سایگ-

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              325 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 که خودش مقصر بود  یقصه براي کس نیا فیتعر

 بود! سخت

 که همه  ستین یاون انیاگه باور داشتم که دا یحت

 اونو مقصر رفتن  شهیکنن آما ته ذهنم هم یم تصور

 دونست ! یم سایگ

 

 به گناهکار بودن اون  شهیهم ییروین هیذهنم  ته

 .کردیم اعتراف

 خواست پاك و معصوم باشه! اون ته تهاي یچقدر م هر

 سايیباند قاچاق دختر بود و گ هیسر دسته  انیدا دلم

 جگر گوشمو ازم دور کرده بود . منو،

 باز کردم و گفتم لب
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! دونمنمیانیاز خونه فرار کرد. اون فقط منو داشت دا چمدونش

 نامه گذاشت برام و با  هی شیچند ماه پ

 بابا مرده  ش،یرفته بود اتر ییمامان تنها ؟یفهم یم

 ... سایفقط من بودم و گ بود،

 بجز اون قسمتاي مویخودم که اومدم داستان زندگ به

 کرده بودم . فیبراش تعر به بعد سایگ یگوش گشتن

 هیبود و با قسمتاي گر دهیقسمتاي شادش خند با

 کرده بود و دل منو خون ! هیگر دارش

 

 طوري گفتم: نیجمله رو ا نیآخر

 ییسایگرشا و گ گهیحاال فقط من موندم و من! د-

 نداره، فقط گرشاست، تنها و دلمرده ... وجود

 گذاشت روي گونم و گفت دستشو

 میگرد یم ییدوتا ،یستیمن. تو تنها ننگاه کن به -
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 ! باشه؟دنبالش

 

 !نمیتر زی! من به خودت مشکوکم عزهه

 استیقاب زنده دن نیتر بایکه لبخندت ز ییتو به

 منِ عاشق مشکوکم ! براي

 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

 

 ! انیشم دا یم وونهدی دارمگذاشت رو لبم و گفت دستاشو

 سایگ م،یکن یم داشی! آروم باش،ما پشششششیه-

 کنم . ی. منم بهت کمک ممیکن یم دایپ رو
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 . منِ مرد دوباره دیچشمام نم اشک نشست اما نچک تو

 کردم . هیبه وجود اومده گر طیو شرا سایخاطر گ به

 

 هیمثل  د،یبوس یطوالن مویشونیخم شد و پ انیدا

 ! سایخواهر، مثل گ هیمثل  مادر،

 گذاشتم پشت سرش و نذاشتم لباشو از روي دستمو

 برداره و لب زدم میشونیپ

 یآشوب بودم اما االن آروم آرومم! ممنون که هست-

 ! انیدا

 لب زد آروم

 

 که حالم خوشبلند کرد و زل زد تو چشمام و گفت سرشو

 . کنم کمکت تونستم

 ديیاتفاق جد سایچرا خورد کردي، بجز گ لتویموبا-
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 افتاده؟

 مکالمم با کارن افتادم و غم عالم نشست  ادیدوبارهذ

 . نمیس روي

 

 بود  سایمن و گ یبود، کارن ناج قمیرف نیبهتر کارن

 قدر ساده دورش انداخته بودم؟ نیا چرا

 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

 

 کارن پشت خط بود. دست گذاشت رو نقطه ضعفم و -

 به اسم کارن  یقیرف گهیشدم گفتم د یعصب منم

 . ندارم
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 زد و گفت یآروم لبخند

 کنن اما  یروزي هزار بار باهم دعوا م یدوستاي واقع-

 مونن. یم گهیپشت هم د آخرش

 تتونیکه عصبان کمیهم تو و هم آقا کارن  مطمئنم

 . نیشیشد دوباره مثل قبل م رفع

 

 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؟-

 

 به نشونه آره تکون دادم . سرمو
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 از بخاراي آتش  یتنفس سم هینفسم بود،  انیدا آره

 یکرد، براي سالمت یم تیسوزوند و اذ ی! میفشان

 ! یبود اما الزم بود تا زنده بمون مضر

 به هر حال نفس بود ! اما

 کنه گفت جادیتو صورتش ا ريییاون که تغ یب

 نفس خانوم شما؟ نیهست ا یحاال ک-

 

 و گفتم دمیخند

 کنم و  زتیدفعه سورپرا هیخوام  یفعال بهت، م گمینم-

 بدم . نشونش

 موهام متوقف شد و گفت نیب دستش

 ... گهی! منم برم خونم دیآروم گهیخب فکر کنم د-

 

 حسادت کرد؟ یعنیجانم!  اي
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 باور کنم؟ دیبا یعنی

 گرفتمو گفتم دستشو

 من  یکن یفکر م یعنی ري؟یو م یکجا گازشو گرفت-

 گرسته بري؟ ذارمیم

 سر رفته ! یکه حوصلم حساب رونیب میبپوش بر لباس

 که گفتم ارهیبهونه ب اومد

 ! می! برو حاضر شو براریبهانه ن گهینه د-

 

 شب فوق العاده  هیاز اون همه جنگ و دعوا  بعد

 . میداشت

 ايیبراي ماه یدزدک م،یکرد طنتیتو رستوران ش یکل

 و با هم مسابقه دو  میختیغذا ر ومشونیآکوار

 . میگذاشت
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 مسابقه  ایگفتم غذاي تند دوست دارم، گفت ب بهش

 تونه غذاشو تند کنه  یاز همه م شتریب یک مینیبب میبد

 بخوره ! و

 سوزه ! یخالدونم داره م هایکه هنوزه تا ف هنوز

 سرتق آخرشم خودش برنده شد ! دختره

 هوا  کمیروي تا  ادهیپ میبعد از شام بر میگرفت میتصم

 پارك  هیبه  میدیسرمون بخوره، سر راهمون رس به

 . خلوت

 مثل بچه ها نشست رو تاب و من هولش دادم، شالش 

 از سرش افتاد و توي باد به رقص در اومد .

 . مینیو چسبوندمش به ب دمشیمن روي هوا قاپ

 چقدر  دیبودم و ند ستادهیشد که پشتش ا خوب

 عطر موهاشم ! مجنون

 گرشا؟-
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 هوا گفتم یب

 جانم؟افهی. لبخند زدم و به قدینبود و از دهنم پر حواسم

 نگاه کردم و گفتم مبهوتش

 ان؟یدا یبگ یخواست یم یچ-

 و گفت: رونیهپردت اومد ب از

 

 نیپشت فرمون ا نمیخواستم بگم بذار من بش یم-

 ! رخشت

 و گفتم دمیخند

 نامه داري جوجو؟ ی! گواهاوخیچپ نگام کرد و گفت چپ

 

 یدعوت م یرال هی! فردا تورو به یگفت یم نویا دینبا-

 . کنم
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 زدم کنار و گفتم نویماش

 خواي مسابقه  یم یداري بچه؟ با چ نیتو مگه ماش-

 بدي؟

 اي انداخت باال و گفت شونه

 دونم کدومش  یدارم. نم یمسابقه که نه معمول نیماش-

 بخوره ! استارت

 

 داشت؟ نیچندتا ماش ینیبودم.  متعجب

 مدل باال انتخاب کردم تا  نیماش هی ادمهی لیاوا اون

 بزنم . گولش

 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! یاستارت م کدومش

 جور فحش ناموس  هیبراي افکار احمقانه من مثل  نیا

 مونه . یم

 شدم و در سمت اونو باز کردم و گفتم ادهیپ

 . یچند مرده حالج نمیبب نیبش-

 

 شد و رفت سمت راننده نشست ادهیپ نیناز از ماش با

 دونست چقدر توي هر حرکت ساده و  یم خودش

 ه؟یعشوه قاط شیمعمول

 نگاه کردم. اول کمربندو بست  ژشیو به پرست نشستم

 بعد گفت و
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 ه؟یترمز وسط-

 

 و گفتم دمیخند

 خدا! به کشتنمون ندي ! 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 ییحرفه اي ال میدار ابونایتو خ سرعت

 

 نیو از کوچک تر دیکش یم ییال نایماش نیازب ماهرانه

 حرفه اي دمیبودم اما د دهیشد. اول ترس یرد م فضاها

 دادم و فقط لذت بردم . هیحرفاست تک نیاز ا تر

 یلیخ یکیو با اون  شهیگذاشته بود لبه ش دستشو

 و آزاد فرمونو نگه داشته بود. راحت
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 لبخند محو  هیتوي رفتارش نبود و  یاسترس چیه

 بود روي لباش ! نشسته

 

 دهیدونم چقدر گذشت به خودم که اومدم رس ینم

 شدم و گفتم ادهیجلوي خونه. پ میبود

 و کجا؟ کی فردازد و گفت چشمک

شدي باهام مسابقه  یراض ه؟چیگرفتم به لبم و گفتم دستمو

 بدي؟

 

 که  ییاسم به کسا هی! بد نبود! فردا یییییییع-

 کنم! یاضافه م برمشون

 زد و گفت یقشنگ قهقهه

 ! شب خوب بخواب !دید میخواه-

 کردم. یازش خداحافظ مویشونیگذاشتم کنار پ دستمو
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 نرفت توي خونه و برام دست تکون نداد  یوقت تا

 تو . نرفتم

 

 نگاه  نگشیتوي پارک نیو به دوتا ماش دمیکش یسوت

 . کردم

as یچیتسوبیم هیبود رو کاپوت  نشسته x و با  دیسف 

 قرمز هم کنارش  جیاسپورت هیکرد.  ینگام م طنتیش

 شده بود . پارك

 گفتم متعجب

 

 رو از کجا آوردي؟ ناایباال انداخت و گفت شانه

 بهم صدرازییچ هی دیمعذب تو جاش به جا شد انگار که نبا بعو

 .داده باج

 لو داده بود . یگفت ول یم رو
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 تو هم و گفتم دمیکش اخمامو

 نیبودم اسمشو ب دهنشنی صدرا؟و گفت نییروي کاپوت اومد پا از

 حرفات .

 کدومشون صد تا صفرگفتم یعصب چونه؟یخواست منو بپ یم

 بهتره؟

 با شما بودم. انیدا-

 کنارم ردشد و گفت از

 نه ! ای شنیدونم روشن م یاصال نم-

 گرفتم و نگهش داشتم. زل زدم تو چشماش و  دستشو

 گفتم

 وونمدیو گفت دیکش رونیبا خشونت از توي دستش ب دستمو

 ه؟ی. صدرا کانینکن دا

 

 من دخالت  یخوام راجبش حرف بزنم! تو زندگ ینم-

 ! نکن
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 و رفت توي خونه. دیدر مقابل چشماي متعجبم دو 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

 

 حرفش  نیقصدي ندارم ا چیصادقانه اومدم جلو و ه که

 برام گرون تموم شد . یلیخ

 دی. بارونیزدم ب نگیعقب گرد کردم و از پارک یعصب

 ! ومدمیخودم کنار م با

 گفت؟ یم راست

 گفت ! یراست م اره

 !هینداشت که صدرا ک یمن ربط به

 مثل دوست پسر هم براي اون  یمقام آشغال یحت من

 صدرا نام که براش  نیکه بخوام ازش بپرسم ا نداشتم
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 ! کارشهیو چ هیخره ک یبه عنوان باج م نیماش

 خونمو با شدت بستم خودمو ولو کردم روي تخت در

 ونیدماي غروب بود. نشسته بودم جلوي تلوز دم

 کردم که در زده  یم نییکاناال رو باال پا یالک داشتم

 . شد

 پا شدم و درو باز کردم . یلیم یب با

 

 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-

 کانال ماهواره اي که  هیدوباره سر جام و  نشستم

 داد و نگاه کردم و  ینشون م یبه زبان اصل آواتارو

 بهش ندارم . یکردم توجه وانمود

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              343 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 به من . دهیچسب قایجاش پاشد و نشست دق از

 حلقه کرد دور تنم و سرشو چسبوند به بازوم  دستاشو

 گفت و

 ! شوريیب یلیخ-

 الل شده بودم اصال  شنیپوز نیکه نخوام! با ا نه

 بگم . زيیچ تونستمینم

 با بغض گفت دوباره

 

 یانگولکش م یو داري ه ديیتو نقطه ضعف منو فهم-

 کَس  یکسو ندارم، ب چیمن تنهام، ه یدون ی. تو میکن

 ینداشتم ه یدوست چیو تاحاال ه امیآدم دن نیتر

 . اريینکته بهم فشار م نیبا هم داري

 حرفاش اون واژه دوست باعث شد پوزخند  وسط
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 رو لبام . نهیبش

 دوستش به  دنیهر شب به فکر بوس یدوست چیه

 ! رهینم خواب

 عشق  نیبراي من اول انیدوستم دا انیمن براي دا اگه

 . مهیزندگ

 سکوت کردم گفت دید یوقت

 .... صدراوسط حرفش و گفتم دمیپر

 

صدرا و  نیایمن نه باباتم، نه برادرتم نه شوهرت نه حت نداره،

 به من  یربط نیرابطش با تو کوچک تر

 پسرت! دوست

 و گفت نمیتوي س دیکوب فشویظر مشت

 !یتو همه کس من-
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 و لذت  بیحس عج هی. ستادیتو اون لحظه برام ا ایدن

 پوستم . ریز دیدو بخش

 بود؟ یچ منظورش

 " یتو همه کس من"صداش اکو شد تو سرم  دوباره

 

 . میزنگ در باعث شد هر دو از جا بپر صداي

 پاك کرد و گفت اشکاشو

 بودي؟ کسی منتظربه نشونه نه تکون دادم و گفتم سري

 خونم! ادیکس قرار نبود امروز ب چیه-

 

 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
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 بشم ! وونهیپشت شوك! امروز قرار بود قطعا د شوك

 پشت در بود ! کارن

 و اعصاب داغون ! ختهیچشماي قرمز و موهاي بهم ر با

 

 قدم اومد جلو و گفت هی

 گرشا ...-

 اون جمله اي افتادم که پشت تلفن گفت و دوباره  ادی

 رفت توهم . اخمام

 داد زد انیموقع وسط حرفش دا همون

 گرشا؟ هیک-

 

 از چشماي کارن گرفتم و داد زدم نگاه

 ! شناسمشینم-

 توجه به چشماي خسته و خون افتادش درو تو  یب
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 بستم صورتش

 مهم بود  نیکه پشت دره کارنه ا یمهم نبود اون برام

 گفته یچ که

 . شهیهنوز تو ذهنم اکو م حرفش

 

 و  انیبود که به دا ختهیاعصابم داغون و بهم ر انقدر

 نکردم و رفتم باال . یگرشا گفتنش توجه گرشا

 جفت دستامو کردم تو اتاقمو محکم بستم و  در

 . موهام

 نه کارن،  ان،ی! نه دانمیخواستم بب یکسو نم چیه االن

 رو! سایاگه گ یحت نه

 کشتمش ! یم دمید یرو م سایاالن اگه گ ینی

 

 ..::)*ـــانی*(::..دا
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 چشم دنبالش کردم که تند تند از پله ها رفت باال و  با

 صداي بلند بسته شدن در اتاقش اومد . بعد

 طوري نیتونه ا یشناختش چطوري م یکه نم یکس

 زه؟یبر بهمش

 

 سمت در و بازش کردم . رفتم

 و دستشو فرو  نییبود، سرشو انداخته بود پا کارن

 داده بود  هیدستشم تک یکیبود تو موهاش اون  کرده

 چهارچوب در . به

 

 در باز شده سرشو گرفت باال و چشماي دیفهم یوقت

 دوخت به چشمام ! قرمزشو

 ! واي

 داغون بود ! چقدر
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 و گفتم دمیکش ینیه

 تو! گرشا رفته  نیایتو ب نیایب ن؟یواي آقا کارن خوب-

 ... باال

 

 تو. به باالي پله ها نگاه  ادیجلوي در رفتم کنار تا ب از

 و گفت کرد

 ! شهیم عصبیکردم و گفتم اخم

 اليیو دیبر دمیم دیشد کل ی! اگر عصبکنهیم خودیب-

 گرمه . رونیتو ب دیی! بفرمامن

 

 هی. رفتم براش یتو خودشو رها کرد روي راحت اومد

 سایبرگشتم قاب عکس گ یوقت ارمینسکافه ب فنجون

 بهش  یگرفته بود جلوي صرتش و با چنان حسرت رو

 شد ! میکرد که حسود یم نگاه
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 بابا! اي

 ! سایبه حال گ خوش

 از  نمیبودم ا دهید یلیخ شنیپوز نیگرشا رو توي ا هم

 ! کارن

 

 جلوش و گفتم زیگذاشتم روي م فنجونو

 ! سایخوش به حال گ-

 نگاه کرد. رهیبهم خ هیبدي زد و چند ثان پوزخند

 چشم دوخت به قاب عکس و من نفس حبس  دوباره

 ! رونیدادم ب کهیت کهیت شدمو

 طوري نگاهم کرد؟ نیا چرا

 بود؟ یبا من چ مشکلش

 

 بودم، کارن به  دهیترس قتشیاز جا پاشدم، حق دوباره
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 دونستم چرا ! ینم یمن تشنه بود ول خون

 آروم  کمیخواستم پناه ببرم به آشپزخونه و بعد که  یم

 برم خونه خودم . شدم

 هرگز تا بعد از  وفتهیب یدونستم که هر اتفاق یم نویا

 خونه ! نیبه ا ومدمیکارن نم رفتن

 

 شد،  یتک حرفاي صدرا داشت تو گوشم اکو م تک

 بدي اومده بود سراقم . حس

 دوري کنم  یعمر بهم فهمونده بود از هر آدم کی صدرا

 ! ییجورا هیحاال من تو دل خطر بودم  و

 ! اون با من مشکل داشت !کارن

 داد اززهزار  یبود کهذصدرا هشدار م ییاز همونا قایدق

 رد نشم . شونمیلومتریک

 از جا بلند شدم گفت تا
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 سر جات ! نیبش-

 

 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 یگرشا بهت گفته براي چ-

 

 به نشونه نه تکون دادم و گفتم سري

 گفت یفقطبهم نگفت براي چ یهم بهم نگفت. حت هیک نفسش

 دمیپرس یکردي هر چ نتوهی نفسش به

 یقدر حالش بد بود و تهران بهش چ نیروز ا اون

 قدر داغون شده بود . نیبود که ا گذشته
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 روي پاش و زمزمه کرد دیگره کرد و کوب مشتشو

 عرضه ! یپسره ي ب-

 

 شدم و گفتم بلند

 برم. گرشا .... گهیمن د-

 موهاش و  نیوسط حرفم، دستشو فرو کرد ب دیپر

 گفت درمونده

 

 رسونم  ینم یبی! آسانیتوروحضرت عباس دا نیبش-

 کرده  نیگرشا مثل پلنگ کم ی! حداقل نه تا وقتبهت

 پله ها ! ته

 دم،یگرشا رو از پشت سرم شن یقدماي عصب صداي

 و وستشو به نشونه  ستادیبعد اومد جلوي من ا کمی

 گرفت جلوي کارن و گفت دیتهد
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 یخواست یم یچه گهنکرده بودم  نیمثال من کم-

 هان؟ بخوري؟

 

 اري؟یب انیسر دا ییبدونم وجودشو داري بال خوامیم

 داد زد کارن

 سر  یسادگ نیحالمو؟ به هم ینیب یبس کن گرشا... نم-

 زدي؟ نه داداش وجودشو  مونویدوست دیدختر ق هی

 کاش او ... یبرسونم ول بیآس انیبه دا ندارم

 رفت جلو و کارنو هول داد و گفت گرشا

 

 یم رونیب ادیکلمه حرف اضافه ازت دهنت در ب کی-

 کارن! کشمت

 بره . نیاز ب نمونیشو و نذار حرمتاي ب خفه

 به اسم گرشا  یتهران و فراموش کن آدم برگرد
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 ! یشناخت یم ستگانیشا

 رفت جلو و تو صورتش داد زد کارن

 رفاقت کار  نیا دیزدن ق ستم،یتونم! من مثل تو ن ینم-

 ! ستین من

 با اون  سا؟یبه گ یگفت یرفته چ ادتیبزن!  دشویق-

 مونه؟ یما م نیب یتو حرمت حرف

 دیبا درد نال کارن

 کردم یغلطنفس من بود! اخه ب سایکه گ یدون یم ،یشناسیم

 منو  کسی هر از بهتر خودت تو! گرشا

 تونم در باره نفسم اون حرفو بزنم؟ یچطور م انصاف

 

 !... نمیکن بب صبر

 رو دوست داشته؟ سایگ کارن

 رفته و کارن به خون من تشنست ! سایگ حاال
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 سري هی فهمم،یوسط هست که من نم نیا زيیچ هی

 . ارمیوجود داره که من ازشون سر در نم مجهوالت

 منو به  یلیصداي س هوی هیبه چ یاومدم فکر کنم چ تا

 آورد ! خودم

 طرف برگشته بود و دسشو گذاشته  هیکارن به  صورت

 رو صورتش ! بود

 و گفتم دمیکش ینیه

 

 ! تمومش کن !ایگرشـا! به خودت ب-

 به من ننداختن هر  مینگاه مین یکدوم حت چیه

 کردن، توي چشماي جفتشون  یبهم نگاه م جفتشون

 . دیچک یجمع شده بود اما نم اشک

 وار تکون داد و گفت دیدستشو تهد گرشا
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 اسم خواهرمو نشنوم  گهی! داریرو به زبون ن سایاسم گ-

 ! ازت

 

 لبخند زد، سرشو صاف کرد و گفت کارن

 حقمه...لعنت به من  نمیاز ا شتریبزن داداش! حقمه، ب-

 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 !-

 

 من هم دستش توي هوا معلق موند،  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
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 بغلش کرد . مردونه

 روي گونم . دیمنم چک اشکاي

 بود . یقشنگ صحنه

 

 دستاشو حلقه کرد دورش و  هیبعد از چند ثان گرشا

 حبس شدشو رها کرد . نفس

 به شونه کارن و گفت دیکوب

 توروخدانیتو و مامان نسر ن؟یفهم یمن دوستش دارم م بابا

 !دکنی تمومش

 ! شهیتوي ش دیمنو کرد خون

 که تو به  یبگذرم ازش! همون حس تونمینم یلعنت

 داري من به اون دارم! سایگ

 

 که شاهرگمو  دینخوا د،یرمنو تحت فشار نذا انقدر
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 بخشتم!  ی... بخدا نمرهیبگم م قتوی! اگه بهش حقبزنم

 ... رهیم

 خواي یتا ابد م ؟یآخر چ یفهممت داداش! ول یم-

 ؟یدروغ بگ بهش

 

 دینال مستاصل

 ازش دور بودم به  یوقت ديیکارن. تو د دونمیبخدا نم-

 ن،یحال منو.... بهم وقت بد ديیافتادم، تو د یحال چه

 تو و هم مامان ! هم

 گفت کارن

 

 حواست هست که االن  شه؟یم یچ سایپس گ-

 کجاست؟

 خواستم به حرفاشون  ینم گهیکرد. د یدرد م قلبم
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 بدم . گوش

 . 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،یح شاهرگ

 

 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 . نیاما... ا داشتم

 تا توي خونه هم نتونستم برم، فقط تونستم  یحت

 . اشکام با هم نمیتا روي پله ها بکشونم و بش خودمو

 .دمید یگذاشته بودن، همه جارو تار م مسابقه
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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 . یم تماس

 ؟یخوب انیدا-

 معلوم نبود، اشکامو که پاك  زيیتاري چشمم چ ونیم

 . دمیکارنو مقابل خودم د کردم

 

 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،یود مداشته باشه. بخدا ز شیرو تو زندگ یکس که
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 دم  یجا برم. بهتون حق م نیدم که زود از ا یم قول

 یم فی. کاراشو ردنیریقدر مقابل من جبهه بگ نیا

 . رمیو م کنم

 باور جلوم توي پله ها زانو زد و گفت نا

 ان؟یدا یگیداري م چیزدم تو چشماش و گفتم زل

 من موندننفر توی هیاون  یدوست... من دوستش دارم ول اونو

 . من گرشا رو... من ستیجا درست ن نای

 هست که ... شیزندگ

 وسط حرفم و با لبخند نا باوري گفت دیپر

 ! دیا وونهیبخدا هر جفتتون د-

 

 نگاش کردم که گفت یچشماي اشک با

 دمیم نانیآدم به گرشا اطم نیتر کیمن به عنوان نزد-

 حداقل نه اون  ست،ین شیتوي زندگ یزن چیکه ه بهت
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 ! یکن یکه فکر م طوري

 

 دمیپاککردم و مظلوم پرس اشکامو

 ن؟یگمی راستزد و سرشو تکون داد و گفت یمهربون لبخند

 . حاال واقعا گرشا رو گمیاره دختر خوب، راست م-

 ؟یداري!؟ چرا تا االن بهش نگفت دوست

 مونده توي چشممو گرفتم و گفتم یباق اشکاي

 

 دارم، تنها مردي میکه من توي زندگ هیگرشا تنها کس-

 تنها  دم،یهاي دانشگاهم د یاز همکالس ریبه غ که

 که قلبمو لرزونده ! یکس

 رهگذري که امروز  هیاحمقم که به  یلیخ دی... شامن

 دل بستم اما... واقعا دوستش  ستیو فردا ن هست

 .دارم
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 هیماه و خورده اي که نبود هر روزشو گر کی اون

 هر روزشو شکنجه شدم . کردم،

 

 اون طوري داغون و مست روي کول شما  یوقت

 روز عمرم بود ! نی... بدتردمشید

 گفت با گوشت و پوست و  سایکه برام از گ روزي

 دردشو حس کردم، چقدر بعدا براي خودش و  استخونم

 سایکردم، چقدر از خدا خواستم گ هیگر خواهرش

 . چقدر دلم به حال اون چشماي شاد و لبايبرگرده

 سوخت . سایگ خندون

 نداده  نانیو بهم اطم نیبود دهیاگر شما نرس االن

 مطمئنا تا االن  ستیگرشا ن یتو زندگ یکه کس نیبود

 جا رفته بودم . نیا از
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 که گرفتم باال و تعجب کردم، مو شکافانه و  سرمو

 باره منو  نیجوري که انگار اول هی. کردینگاهم م بیعج

 . نهیب یم

 دمیپرس

 شده؟ زيچیازم گرفت و گفت بشویعج نگاه

 

دوستش  یگی! چرا بهش نمنگفتیزدم و گفتم یتلخ لبخند

 داري؟

 چون فراموش  نهیب یاون منو به چشم دوستش م-

 افتاد . نمونیب یچه اتفاق کرده

 کرد.  یدرصد بهم عالقه داشت فراموش نم هی یحت اگر

 که من فراموش نکردم . همونطوري

 

 با استرش گرفتم و  نشویدفعه ترس برم داشت، آست هی
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 گفتم

 هیمثل  دیبذار د،یتوروخدا آقا کارن شما هم بهش نگ-

 خودمون بمونه . نیب راز

 گفت یمیبار صم نیدوستانه اي زد و براي اول لبخند

 یمونه، م یمن م شیراز پ نی! ازینگران نباش بلو آ-

 ! دیتحمل کن دیخوایم یتا ک نمیبب خوام

 

 اومد . یکه بهم داده بود خوشم م ی! از لقبزیآ بلو

 گرفت سمتم و گفت دستشو

 گردي خونه؟ می بربه نشونه نه تکون دادم و گفتم سرمو

 یکنم گرشا م یم هیگر یخونه خودم. وقت رمینه م-

 . شهیو نگران م فهمه

 *(::..گــرشــا..::)* 

 و فکري نشسته بودم روي کاناپه و سرمو گرفته  داغون
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 کردم؟ یم کاریچ دیدستام. واقعا با نیب بودم

 

 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

 

 کیاگر به بفهمه از اول به قصد سوء بهش نزد انیدا

 ضیمر هیهنوز مثل  ی. از طرفرهیکنه و م یولم م شدم

 . تشیشک دارم به معصوم یعوض

 بهم  سایاز گ زيیچ چیترسم بهش بگم و اون ه یم

 . نگه
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 بزنه تو  ادیکنم و نم دایرو پ سایاگر از شانس خوبم گ ای

 رو  یختیکه منو بدبخت کرد ر یبگه تو با کس گوشم

 ؟یرتیغ یگه چقدر تو آشغال و ب ینم هم؟

 

 تو جون من؟ مثل  یبود انداخت یعشق چ نیا ایخدا

 یم انویصدا دا کیکل تنمو گرفته همه تنم  سرطان

 . خواد

 تونم تحمل کنم؟ یم یک تا

 شه و پاره نشه؟ دهیکش خوادیم ینخ تا ک نیا

 نشست روي شونم . یدست

 گرفتم باال و نگاش کردم، کارن بود. اومد نشست  سرمو

 به روم و گفت رو

 

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              369 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

را چ چتهایبزنم جلو  مویقسمتاي زندگ نیتونستم ا یکاش م-

 اي؟ یبرزخ

 حاضرم استپش کنم و قشنگ  یعقب. حت برگردونم

 . رمیبه سر بگ دیبا یچه گل نمیکنم بب فکر

 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

 

 زدم و گفتم شخندین

 خودت  شیچشماشو خوندي و پ تیتوام معصوم ه؟یچ-

 اي باشه که  یبچه همون عوض نیمحال ممکنه ا یگفت

 کشونه؟ یم یمملکتو به بدبخت نیا دختراي

 ست،ین یشک کردم. ول دمشیباري که د نیتو اول من

 سري از جاها... چک کردم بجز  هیداشتم توي  آشنا
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 . ومدهین ایاي به دن گهید ايیآذرن انیدا چیدختر ه نیا

 ؟یاگه اسم مستعار باشه چ-

 

 .ستینه مستعار ن-

 باند خبر نداشت. سیرئ یکس از اسم اصل چیه

 از کله گنده هاشون که خودشم از  یکیبا معشوقه  من

 و مستش کردم. دمیمهم بانده خواب اعضاي

 یکه اسم لعنت دمیکش یزبونش با هزار بدبخت ریز از

 . هیچ سشونیرئ

 اسم مستعار باشه . نیممکنه ا محاله

 نگاهم کرد که گفتم دیشک و ترد با

 یم ینگاه کن، تنها زندگ انیدا یبه زندگ یاز طرف-

 . کنه

 احدي پاش به خونش باز بشه . دمیحاال ند تا
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 ستیاي توي خونش ن یعکس خانوادگ چیه

 ستیتوي خاطراتش ن لیفام اینشونه اي از اقوام  چیه

 ساله که  انیهم نداره و سال یدوست چیه یحت

 .هینطوریهم

 دهید بیآس یکرده و حت یجوري زندگ نیا یبچگ از

 خاطرش ... به

 

 ... 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 موهاي

 شده . دهیچیپ یلیخ زیگرشا... همه چ دونمینم-

 که  ییکنه نه ما ريیگیرو پ نایا سیپل یذاشتیم دیبا

 . میسر رشته اي ندار چیه
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 دور تر  سایاز گ گذرهیهر لحظه اي که م یطرف از

 . میشیم

 . دمیگفت ترس یکه کارن م زيیلحظه از تصور چ هی

 دمیدرد نال با

 س؟یپل-

 ومد؟یم انیسر دا یچ یدون یم

 

 نه؟یبچه آدم دادگاه و پاسگاه و اتهاماي سنگ نیا مگه

 مدرك  هشیچقدر عل ادیاگه گندش در ب یدون یم

 ؟یچ یعنی نیا یدون یکارن م هست؟

 ؟یفهم یم

 اعدام ! یعنی

 جفتمون از تصورش ترس نشست توي چشمامون.  هر

 ؟یک اعدام
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 ان؟یدا

 من؟ فیو ظر ییموطال دخترك

 به  شهیکه هم یفیدور گردن ظر وفتهیدار ب طناب

 کردم؟ یبند ساده چفت شده دورش حسودي م گردن

 بد بود، بدتر شد ! حالم

 سایبه گ لعنت

 کمکم کن ! ایخدا

 در ادامه حرفم گفتم دوباره

 

 بود که من سر خود بلند شم و  نیمال قبل از ا سیپل-

 شمال دنبال انتقام گرفتن. امیب

 که هست  زيی. هر چرهیپاي خودمم گ ییجورا هی االن

 . میخودمون درستش کن دیبا

 یو م یگرفت یجلومو م دیداداشم، با ديیفهم رید
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 جا.... نیا امیب یذاشتیتو دهنم و نم زدي

 کار از کار گذشته ... االن

 

 شد  یک میدیو نفهم میبحث بود نیو دار هم ریگ تو

 دوازده شب. ساعت

 رو هم اما  میختیو فکرامونو ر میدیتا راه حل چ هزار

 . یچیبه ه یچیه تهش

 و گفت دیخند کارن

 

 عاشق شدنت درآوردي گرشا! نیچشم بازارو با ا-

 که بهش نگاه  کیگنده الت قاچاق دختره از نرد طرف

 که هست ازش  یخواي به هر شکل یم یکن یم

 از بس که معصوم و سادست! یکن مواظبت

 چپ نگاش کردم و گفتم چپ
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 . کهیمرت هیدرست صحبت کن راجبش. گنده الت چ-

 

 که با  ی. دل مامانو تو همون چند ساعتگمینه جدي م-

 بودن برده بود . هم

 .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،یگیم منو

 از پسرش برده ... یبچه چه دل نیهم دونهینم

 

 نفسش،  یلباش و گرم یاون بوسه، نرم ادآوريیبا  باز

 شد دلم قنج رفت . یاي از تنش بلند م یزندگ عطر

 تونستم دوباره طعم اون لبارو بچشم؟ یم یعنی

 باز با خنده گفت: کارن
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 و  کورنیونی یقانون ریواردات غ تونهیته خالفش م -

 باشه ! یعشق و دمنوش جاودانگ ریاکس

 که گاها سنشون دو برابر سن  ییزنا و دخترا قاچاق

 گنجه . ینم لمیاصال تو مخ خودشه

 لهِ له بودم. کالفه گفتم

 ولم. کارن یبسهبده از کنارت زنگ م مویبخ... عه گوش میبر ایب

 .پدرت خاك ارواح رو تو کن

 . خوره

br دنیبه صفحه کرد و با د ینگاه eat h my  پوزخند 

 و گفت زد

 

که  ابیزدم گفتم یو همونطور که دکمه سبزو م دمیخند تلخ

 زنه . یداره زنگ م اری

 یروز پاك م هی دیبا اس یپوزخند تورو شده حت نیا-
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 ...!کنم

 ؟یانیدا جانم

 از جام بلند شم . هویباعث شد  انیدا هیگر صداي

 

 ...دیتو و آقا کارن تو خطر -

 ....نی. توروخدا برنیبر دیبا

 ...صدرا

 ادیداره م صدرا

 

 دمیو کالفه داد کش دهیترس

 ه؟یصدرا ک ؟یگیداري م یچ-

 داد که نفس  یکاري انجام م هیداتش با عجله  انگار

 . ومدیزد و صدذي قدماش م یم نفس

 گفت دهیبر دهیبر
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 . دیکه بر ستی! وقت ندینه نه نر-

 

 یاآلن مخف نیهم ناتونویکنم گرشا ماش یم التماست

 .دیکن

 . پرده ها نیاین رونیکه اصالع ندادم از خونه ب یوقت تا

 بفهمه خونتون آدم توشه. دیصدرا نبا ن،یبکش رو

 شنوي گرشا؟ یم

 کارنو پرت کردم به سمتش که رو  چیحرفاش سوئ وسط

 و وحشت رده نگام کرد . یگرفتش و سوال هوا

 زدم لب

 

 .. گینیتو پارک اریب نوماشیگفتم انیبه دا بعد

 تو، بگو تا  میرو بزن نایماش میر یم میشده؟ دار یچ-

 ؟یکن یم کارینکردي؟ حالت خوبه؟ داري چ وونمید
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 . گفتکردیم هیزد و هم گر یهم نفس نفس م هم

 

 یحت دم،یکش غیکه افتاد، داد زدم، ج یهر اتفاق-

 .رونیب ایکردم ن التماست

 که االن زنگ زدم بهت خبر  یخط نیکه با هم یوقت تا

 کاري نکن. چیه بدم

 ... ویهمه چ دمیم حیتوض بعدا

 چی. توروخدا گرشا، به هدیهر کاري که گفتمو بکن فقط

 . رونیب دیاین عنوان

 گفتم مستاصل

 

 بذار لطفا. بهم خبر بده،  انی. منو در جرزمیباشه عز-

 ان؟یدا گمیم یچ شنويیم

 هول بود که تلفنو قطع کرده بود . انقدر
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 . 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

 

 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 کردمیم کار

 که تموم شد هر دو نفس نفس زنون و مضطرب  کارمون

 و چراغاي خاموش خونه  دهیپنجره هاي کش پشت

 . انیبه خونه دا میشد رهیو خ میستادیا

 افتاد . بیاتفاق عج هیبعد  قهیدق دو

 

 جلوي خونش زدن رو  یمدل مشک نیآخر نیماش دوتا
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 . ترمز

 

 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  ییمرد چهل پنجاه ساله با موهاي طال هی

 پوش . یمشک

 

 همه مرد  نیا وار،یبه د دمیمشت کردمو کوب دستمو

 ان؟یرفتن سمت خونه دا یم داشتن
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 ؟یخطر ناک نیبه ا ییآدما

 کار؟یچ خوادیم گاردیهمه باد نیآدم ا هی

 از پشت شونمو گرفت و گفت کارن

 یآروم باش داداش، ممکنه لومون بدي. طرف حساب-

 گندست . کله

 

 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 اي

 شد که کارن گفت شتریب یوقت نفرتم
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 یارتباط هیرو برده  سایاونا با باندي که گ یکن یفکر م-

 باشن؟ داشته

 اومدن که ... یکن یم فکر

 نن؟یبب سشونویرئ اومدن

 سمتش و گفتم برگشتم

 ! یبس کن تورو به عل-

 

 رونیبهمون گفت ب ديیبود؟ ند دهیچقدر ترس ديیند

 م؟یاین

 که هستم  ینیتر از ا وونهیکن کارن... منو د تمومش

 ...نکن

 با  دم،ید انویبرگشتم سمت پنجره و دا نیهمون ح تو

 درهم و جدي درو باز کرد و بهشون راه داد . اخماي

 رفتن تو ... گاردایو سگش با دوتا از باد مرد

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              384 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 و شروع کردن درو  رونیب ستادنیآماده باش ا شونیبق

 . دنییاطرافو پا و

 نگاهش به سمت ما بود و موشکافانه  شونمیکی

 کرد . ینگاه م ساختمونو

 و چراغا خاموش نبود  دهیکش پیتا ک پیپده ک اگه

 . میکن ینگاهشون م میدار دهیکردم که فهم یم شک

 

 . میبود ستادهیپنجره با کارن دو روز ا پشت

 دوروز مردم و زنده شدم. نیا توي

 داشت  نیکنه و ام یم کاریچ انیدونستم دا ینم

 کرد یم وونمید

 گاردایباد ومد،یداد م یصداي داد و ب یاز گاه هر

 کردن . یعوض م فتیش
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 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 . یهم اطالع م به

 

 داد یدادم جواب نم امیپ انیبه دا یچ هر

 زنگ بزنم و بدتر براي خودم و خودش  دمیترس یم

 سر بشه . درد

 سر  هیو  رونیدوروز هزار بار قصد کردم برم ب نیا توي

 . ذاشتیآب بدم اما کارن نم یگوش و

 من افسارم دست خودم نبود  ذاشتیبود که نم خوب

 تونستم هممونو به فنا بدم . یزود م یلیخ

 

 اومدن  انیبدتر شد که صبح مرده با دا یوقت زیچ همه
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 و تو طول ساحل شروع کردن به قدم  رونیخونه ب از

 .زدن

 و  ستادیا انیدقعه دا هیکه  نیتا ا یاوک زیچ همه

 کرد بلند بلند حرف زدن . شروع

 . هیمشخص بود عصب انیحرکات دا از

 داد و صداي داداشو  یتند دستاشو تکون م تند

 . گهیداره م یتونستم بفهمم چ یاما نم دمیشنیم

 

 به مرده گفت که مرد  زيیچ هی هیآخر با گر دست

 تو صورتش . دیبرد باال و محکم کوب دستشو

 براش ! رمیبم آخ

 تا در ورودي هم رفته  بایبه جاش دردم گرفت، تقر من

 آشغالو بذارم کف دستش  کهیتا برم حق اون مرت بودم

 کارن  یمن دست بلند نکنه ول انیرو دا گهیبار د هی که
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 گرفت و نذاشت ! جلومو

 

 کرد  یم یگرفته بود جلوي دهنم و سع دستشو

 کنه بکشونتم دوباره تو  یکه صدامو خفه م همزمان

 پشت پنجره . اتاق،

 بست . خیکه خون تو رگام  دمید زيیتم چبرگش یوقت

 کرد و دستش روي یم هیکه گر انویمرد دا دمید

 دمیبودو بغل گرفت و نوازشش کرد، د صورتش

 . دیاي که بهش زده بود بوس یلیو جاي س شیشونیپ

 

 شم  میو تسل ارمیشکنجست تا من کم ب نیاگه ا ایخدا

 ! تو بردي !یاوک

 کن ! تمومش

 ! گهیکشم د ینم بسه
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 بهش  زيیچ هی هیمرده رو پس زد و تو اوج گر انیدا

 و رفت تو خونه . گفت

 و دستشو کرد تو موهاش . رونیموند ب مرد

 بود کالفست ... معلوم

 

 واقعا صدرا بود؟ اون

 بود؟ یاصالً ک صدرا

 داشت؟  انیبا دا یارتباط چه

 دمینشست روي شونم و صداي کارنو شن یدست

 ستاديیشبانه روزه سر پا ا. دو نیداداش حداقل بش-

 ممکنه لو  یسیجا وا نیجوري ا نیپنجره. ا نیا پشت

 . میبر

 

 پس زدم و گفتم دستشو
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 دیبسه، اگه نرن ق گهیکارن. د شمیم وونهیدارم د-

 . انیرم سر وقت دا یزنم و خودم م یم زویچ همه

 از اون خونه . ادیساعته صداي دعوا م میبده، ن گوش

 رونهیکه اون ب یدرصد کس کیتحمل کن داداش، اگه -

 شدن جلوش حماقت  یاعضاي باند باشه آفتاب از

 . محضه

 که چطور تحمل کردم بماند . نیا

 

 جهنم بود برام اما بالخره دو نصف شب بود که  مثل

 زده به کارن گفتم هول

 . 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 ستادهیدر ا چهارچوب
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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

 و بعد سگش ! شد

 هم بالفاصله پشت  یدوم نیرفت، ماش یاول نیماش

 گاز دادن و رفتن . سرش

 

 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

 بودم جلوي در خونش،  دهیچشم به هم بذارم رس تا
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 زنگ زدم . یبار طوالن شیش پنج

 خودش  فونیآخر که دستم رفت روي دکمه آ دست

 ینگاهم کرد و ب ونیباز کرد و با بغض و چشماي گر درو

 دینال جون

 

 اومدي گرشا؟-

 واسه نگاه اشک آلودش . دیلرز دلم

 طاقت رفتم جلو و دستامو حلقه کردم دور تن  یب

 و سردش . لرزون

 خودم تو بغلم بود،  انیتموم شده بود، بالخره دا بالخره

 جون و اشک آلود اما سالم بود . یچند ب هر

 گوشش لب زدم: کنار

 

 ؟خوبیخودم زمزمه کرد مثل
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 رم،یخواد بم می دلم! نهتر به خودم فشردمش و گفتم محکم

 ... رمیکاش بم

 ! بس کن !ششششششششششیه-

 

 . دمیفرو کردم تو موهاش و نفس کش سرمو

 بال سرش اومده بود؟ نیشده بود که ا یدونم چ ینم

 دو روز  نیکرد؟ تو ا یدوباره داشت آرزوي مرگ م چرا

 براش افتاده بود؟ یاتفاق چه

 و گفت رونیبغلم اومد ب از

 دم در نگهتون داشتم . دیتو. ببخش دیایب-

 

 کارنم بهم ملحق شده و پشت  دمیحرفاش فهم از

 . سرمه

 خواست بره  ی. مایروي راحت میتو و نشست میرفت
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 که دستشو گرفتم و گفتم آشپزخونه

 یکن چ فیتعر نیبش ای. بانیدا یول کن تورو به عل-

 شد؟

 به سرمون  یچ یدون یمارو؟ م یکه نصف عمر کم تو

 دو روز؟ نیتو ا اومد

 

 نشست کنارم و خجول نگاهم کرد و گفت اومد

 مویقسمت پر از کثافت زندگ نیا یول رمیمیحاضرم -

 . ستینکنم. اما چاره اي ن فیتعر برات

 طاقت گفتم یب

 . اون مرد صدرا بود؟ صدرا اصال انیدا نینچ هیحاش-

 ه؟یک

 

 ببوسه؟ تویشونیپ ایبخواد بغلت کنه  دیبا یچ براي
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 دستاش و گفت نیگرفت ب سرشو

 با هم جور  رنیدي ان اي اگه ازمون بگ شیآزما-

 که  ییایآذرن لیاون... فام یکیولوژی! از لحاظ بادیدرم

 ... یقسمتش گرشا ول نیدارم از اونه... متنفرك از ا من

 ... صدرا

 . کارن از کنار من به گهیداره م یچ دمیفهم یکه نم من

 اومد و گفت حرف

 ا؟یاون مرد پدرته؟ صدرا آذرن-

 

 بلند کرد با شرم بهمون نگاه کرد و سرشو به  سرشو

 تکون داد . دییتا نشونه

 بگه اون مرد پدرشه؟ شدیشرمش م چرا

 داشت؟ یچه اشکال مگه

 که .... نیا مگه
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 جا بلند شد و کالفه بهمون نگاه کرد و گفت از

 

 نسبت  چیاون آدم بجز خونش که توي رگهاي منه ه-

 اي با من نداره . گهید

 یعوض هیکنم، اون مثل  یبراش تره هم خورد نم من

 کنه . یاز من سوء استفاده م فقط

 که لنگه نداره ... هیآدم کثافت هی اون

 متنفرم ازش متنفرم ... ازش

 داد و قدم و  یدستاش فشار م نیسرشو ب کیستریه

 رفت . یم رو

 

 . ودنی یعصب حالتاش

 دستام و گفتم نیکنارش و صورتشو گرفتم ب رفتم

 ستین زيی! آروم باش... چششششششششششیه-
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 باشه؟

 و گفت دیچک اشکاش

 خواد بکشمش گرشا! یدلم م-

 

 خونم و  ادین گاریاما اگه با اون همه باد یباور نکن دیشا

 کشمش! یحتما م ادیب تنها

 خودمو. ایکشم  یاونو م ای آخرش

 ! ستمیبازي ن 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-

 

 بد بود که دل کارن هم به  تشیچقدر وضع نی! ببهه

 سوخته بود . حالش

 تکون داد و گفت سرشو
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 توي خودم و  ختمیو خورده اي سال ر ستینه نه! ب-

 شدم و دم نزدم بسمه !... خفه

 شم. یتا خال گمیم

 اگه  یحت ای رمیبم رمیاگه قراره از عذاب وجدان بم تا

 وجدانمو بکشم و باهاش همکاري کنم همون  قراره

 بکنم. کارو

 

 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

 اعصاب خراب گفتم با

 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 نیخودم براي اول مثل

 !شهنمیکیجرئتشو داشتم اگه وجودش رو داشتم تاحاال  اگه

 بار خودمو کشته بودم . ونیمل

 هم تو برزخ من دسن و پا  هیکه تاحاال بک ثان ییتو

 لطفاً حرف نزن و... نزدي

 حرفمون و گفت نیب دیدفعه پر نیا کارن

 

 شمیممنون م انی! با جفتتونم! دادی! خفه شدیبس کن-

 آب بخوري. وانیل هیبري  اگه

 تو گرشا اگه قراره صداتو بندازي پس سرت بهتره  و

 متشنج  یجَو خونه به اندازه کاف یگم کن گورتو

 ! هست

 نفس زنون پشتمو بهشون کردم و موهامو گرفتم  نفس
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 دستام . توي

 گهیکش اومده بود و د یدو روز حساب نیتوي ا اعصابم

 رو نداشتم . یبحث نیکشش کوچک تر واقعا

 

 گفت میآروم شد کمیکه دي جفتمون  کارن

 جا چه خبر بود . نی. بگو اانیبسه دا هیگر-

 گفت دهیبر دهیصداي آروم و بر با

 صدرا! من پدرقاچاق دختره... و منِ احمقم وارث امپراطوری اندب

 سی! اون...خداي من... اون رئاآذرنی

 ! فشمیکث

" 

 واي"از پاهام رفت، سقوط کردم روي مبل و  توان

 لب زمزمه کردم . ریز یآروم

 بودم . ستادهینقطه اي بود که االن ا نیهم جهنم
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 بود که بعد از چند ماه طرفداري و اعتقاد  نیا جهنم

 زیحاال همه چ ستیکاره ن نیا انیکه دا نیبه ا راسخ

 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،یروي خودش ن به

 روي صورت و بدن من . انیقطعا فرود م انیدا صورت

 

 خودش انقدر حالش بد بود که متوجه حال ما  انیدا

 میکرد ینگاهش م یکه علنا مثل دشمن خون دوتا

 . نشد

 و زمزمه کرد نیرو زم نشست
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 بچگی یازامکانات اجتماع نیساخت، از کم تر یجعل شناسنامه

 کرد، برام  میجا، زندون نیمنو آورد ا

 کرد... اون... اون حروم زاده منو از همون  محرومم

 هیکرد. مثل  اشیحروم خودش و کثافت کار یبچگ

 و  کنهیالشخور داره از من سوء استفاده م  هیمثل  زالو،

 

 ... من تا رهیگ یتونم بزنم چون پام حساب ینم کیج من

 تا گلو تو لجنم ... آرنج،

  که التماسش کنم و بگم نیحال نزار به جاي ا با

 که  یتورو جون هر کس "کجاست سایتوروخدا بگو گ"

 گفتم "خواهرمو برگردون زهیعز برات

 ازت سوء استفاده کرد؟ یچ ینی-

 :دیوار توي خودش جمع شد و نال نیجن
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 مردم عادي دیکنه. منو شا یاز اسمم داره استفاده م-

 عرب  خايیش ا،یاما جامعه خالفکارا، قاچاقچ نشناسن

 جنس و بساط  ی... ناسالمتشناسنیخوب م یلیخ منو

 ... کنمیجور م شونویو حال و هرزگ عشق

 که  انیشد،مشتوگره کرد و رفت سمت دا یعصب کارن

 و گرفتمش . دمیبه ما بود اما من دو پشتش

 توي ذهنم جرقه زده بود . ییزایچ هی

 

 دوزانو نشستم و آرزو کردم خدا نصف از عمرم  جلوش

 باشه . یسوال منف نیکنه اما جواب ا کم

 دمیپرس ازش

 داره از اسمت یچ یعنی-

 ؟یستیکنه؟ مگه تو وارث تاج و تختش ن یم استفاده

 ؟یکن یتو دختر قاچاق نم مگه

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              403 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 و گفت دیکش غیج

 دختر قاچاق کنم؟ دیبا یبراي چ ینـــــــه! لعنت-

 م؟یقدر عوض نیا یکن یفکر م چرا

 و  یخودمو گول بزنه بفرسته دب یکی ادیخوشم م مگه

 کارو بکنم؟ نیکه با ناموس مردم ا عمارات

 

 تو کاراي صدرا ندارم. ینقش چیبخدا من ه گرشا

 کاره ام... باورم کن گرشا ... چی... من عمال هیعنی

 فقط اسم من توي اون بانده ... بخدا

 و تا چند  ومدیفقط هجده سالم بود م یوقت لیاوا اون

 رمیجاشو توي باند بگ امیزد که ب یذف مباهام ح روز

 کردم . یقبول نم اما

 که لج کرد و... نیا تا

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              404 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 ندارم. اقتیگفت ل بهم

 و پته شو  دمیو لوش م رمیروز م هی دونهیم گفت

 رو آب... زمیریم

 

 کار تا  نیکنه که عالرقم نفرتم از ا یکاري م گفت

 توش غرق شم . خرخره

 سرباز  هیاز جلوي  یکنه بترسم حت یکاري م گفت

 ساده هم رد شم. صفر

 سیو من االن رئ ختیاون... اون...زهر خودشو ر حاال

 که خودم بخوام نیباندم... بدون ا هی یاصل

 نفس  هی یمن و هم کارن بالفاصله بعد از اون نه اول هم

 .میبود دهیکش راحت

 

 . یداد به پشت هینشست روي مبل و سرشو تک کارن
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 و دستامو ستون تنم  نیناخودآگاه نشستم روي زم منم

 که پخش نشم ! کردم

 قشنگش پر  یانوسینگاه کردم که چشماي اق انیدا به

 یساعت داشت م کیاشک بود و هنوز بعد از  از

 . دیبار

 چسبوندم به گونش و با انگشت شصتم اشکشو  دستمو

 کردم و گفتم پاك

 

! بسه ششششششششششهیبه نشونه نه تکون داد و گفت سرشو

 فدات شم .

 ..؟ادتهی-

 نم؟یب یحق خودم نم دنویگفتم خند ادتهی

 گفتم خنده به من  اد؟یگفتم بهم لبخند نم ادتهی

 حرومه؟
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 گرشا؟ ادتهی

 

 گم؟یم یبراي چ ديیفهم حاال

 کنن؟ یم یچندتا از اون دخترا خودکش یدونیم

 صدراي حروم زاده آمار تک به تکشونو، اسماي اون

 ...خونهیبرام م ادیم همشونو

 جوري نیو ا دهیکثافت آمار همه باندشو بهم م اون

 کنه... یم شکنجم

 خوام بخندم؟ یکه چرا نم ديیبهم حق م حاال

 قاتل چندتا دختر همسن  یچطوري بخندم وقت آخه

 خودمم؟

 

 هیمثل خودم با  یکیفهمم  یم یبخندم وقن چطوري

 چشم انتظار  آرزوي برآورده نشده، با پدر و مادر عالم
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 که دامنشو  یزده تا خالص بشه از شر ننگ شاهرگشو

 گرفته؟

 تو بگو گرشا ... اخه

 هزارم اون دخترا  کی یحت یبخندم وقت دیبا چطوري

 ندارم؟ جنم

 

 کنه . فیحال خوبمو توص تونستیکلمه اي نم چیه

 شکرت! ایخدا

 رو بردن نبود. سایباندي که گ سیرئ انیدا

 

 شدم و رفتم جلوش زانو زدم و گفتم بلند

و  دنیحق خند ایتو دن یاز هر آدم شتریب تو

 خودتو مقصر ندون.  زمی! عزششششششششششیهیزندگ

 داري، باور کن ! کردن
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 نیا یپدر آشغال نیکه با همچ یگفتم، کس ینم دروغ

 ریکه تقص زيیبه خاطر چ یپاك بمونه و حت قدر

 حق  نیشترینبوده احساس گناه کنه واقعا ب خودش

 رو داره . یو زندگ خنده

 

 کاغذ  هی بشیاز تو ج دم،یفکر کرد شعار م انیدا یول

 گفت هیو با گر درآورد

 ستویل نایستیل یکن ی! فک مارهیبرام م یکیماه  شیش هر

 چندتا ازشون دارم؟ یکن ی. فکر منیبب

 ه؟یچ

 کردن . یکه خودکش هییدخترا

 یمرگشونو برام نوشته. منِ لعنت وهیو ش سنشون

 رو کشتم. نایمنِ اشغال ا نام،یا مسئول
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 اسم من معامله شدن. به

 من توي دهینشون م نیا شتره،یکن، از صد تا ب نگاه

 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 . یداره مغزمو م خوره

 گرفت و با سرعت نور اومد باال  زیاز روي مبل خ کارن

 من . سر

 

 هفته  کی نیبود تا هم سایچند ماه قبل از فرار گ مال

 . شیپ

 صفحه آچهار  هیدستاي لرزون کاغدو باز کردم،  با

 و رو بود . پشت

 ساله قرص 11 یملک نایم
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 غیساله ت 11 یشهاب رزانا

 ساله ...11

 ساله ..11

 من . خداي

 

 ! میمرد مردم،

 من و کارن  میهر دو طرف صفحه رو چک کن میایب تا

 . میبار جون داد دو

 و بعد ... میدید ستوینفر آخر ل تا

 کارن خم شد و سجده  ن،یروي زم میرها شد جفتمون

 . من اشک تو چشمام جمع شد .کرد

 ! نبود

 

 کرده  یکه خودکش ییکسا نیب ستگانیشا سایگ اسم
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 نبود . بودن

 دونم زنده بود . هی یکیزنده بود، خواهر  سایگ

 براي دلش، براي رمیبم د،یلرز یهاي کارن م شونه

 که توش دست و پا زده بود . یبرزخ

 دفعه رفتم توي بهشت ! هیاز جهنم  انگار

 

 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

 . ادیب ابروش

 بود . یبعد از چند ماه جهنم میروز زندگ نیبهتر امروز

 

 جابلند شدم و رفتم کنارش، کمکش کردم بلند شه  از
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 گفتم و

نگاه  زمعزی بسهبا وجود پدري که داري پاك موندی دمیفهم که

 االن  یحت ،یگناه یکن به من ، تو ب

 رفته باال . یلیخ ارزشت

 نگاهم کرد و گفت معصوم

 دونم یبدي، م مینکن دلدار یسع-

 ... یفیدلت ازم متنفري ك چقدر آدم کث ته

 

 گذاشتم روي لباش تا مانع حرف زدنش بشم و  دستمو

 گفتم

 نیهم ی! من اگه معتقد بودم تو قاتلششششششیه-

 . سیرفتم اداره پل یکردم و م یت مول االن

 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-

 تموم خونه هاي پازل سر جاشونن.  گهی. اآلن دیستین

 کنم  ینم ی. وقت سعچیاگه گرشا دروغ بگه من ه یحت

 مفت بزنم . حرف

 زد رو شونم و صدام کرد، برگشتم گفتم بعدش

 داداش؟ جانمشد و بعد چند لحظه گفت رهیچشمام خ تو

 

 داداش، بابت حرفاي اون روزم بابت فکراي دیببخش-

 که داشتم. شرمندم ! خوديیب

 لبخند زدم روي شونش و گفتم فداي سرت داداش،  با

 کنم. یتو برزخ بودم، درکت م خودمم

 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 یحرفاي من و کارن گوش م و

 بند اومده بود و رد اشک روي گونه هاش  شیگر

 شده بود . خشک

 دمیپرس

 اروم شدي؟-

 

 اروم تکون داد و گفت سرشو

 حال من . الیخیاره بهترم. ب-

 دوروز بابتش  نیشدي تو ا تیدونم چقدر اذ یم

 اون بر  گه،یماه د شیرفت تا ش گهیخوام. د یم معذرت

 گرده ! ینم
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 شکرت ! ایخدا دمیکش یقیعم نفس

 

 به چشماش لب  رهیدادم پشت گوشش و تو خ موهاشو

 زدم

 دیارز یفداي سرت. م-

 شد سمت لباش، دستامو  دهینا خودآگاه کش نگاهم

 کردم دور تنش . حلقه

 یچقدر م گفتمیبهش م دیکردم، با یصبر نم گهید

 . خوامش

 

 راحت  الیتونم با خ یم ستیباند ن سیرئ گهیکه د حاال

 حسم بهش بگم . از

 دهیجواب م یچ ستین مهم
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 صداش زدم آروم

 ان؟دایدوخت به چشمام و گفت چشماشو

 جانم .-

 ! یوقت فراموش نکن چیقول بده ه-

 نگام کرد و گفت یسوال

 و؟یچ-

 شدم به لباش، صورتمو کم کم بردم جلو و آروم  رهیخ

 کردم زمزمه

 االن انجام بدمو خوامیکاري که م نیا-

 بعد ... هیثان کیبستم و  چشمامو

 شد ! تموم

 !دمشیبوس بالخره

 بار صحنه رو هزار  نیا امیتهران که بودم تو رو ادمهی

 .دمید یم
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 خوردم که اي کاش برگرده اون روز یم حسرت

 شویگفتم کاش بشه بازم طعم لباشو بچشم، داغ یم

 لبام حس کنم . روي

 اتفاق افتاده بود. قایدق حاال

 

 که  کمینکرد اما  میخاطر شوکه بودن اولش همراه به

 رهنمویپ قهی شیکیدستاشو آورد باال، با  گذشت

 رو سر داد توي موهام و لباش نرم  یکیو اون  گرفت

 کرد. یهمراه باهام

 حالت متوقف  نیجوري تو هم نیشد هم یکاش م اي

 تا صد سال  می. منجمد شمیتونست یکاش م م،یش

 . ندهیآ

 

 حس کردن شوري اشکش ازش فاصله گرفتم،  با
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 ختیر یاشک م زیر زیبسته بود و ر چشماشو

 ه؟یهمه گر نای از نشدي خستهکرد و زمزمه کرد نگام

 رفته . ادتی کردم فکرزدم و گفتم شخندین

 

 گفتی من به تو درستهنبودم یآدم حرف گوش کن وقت

 چیفراموش کنم، منتها من ه

 و گفتم نمیبعد سرشو چشبوندم به س و

اشک  ذارمینم یبا من یوقت گهدیاز سوال نگاهم کرد و گفت پر

 . زيیبر

 

 تو.... تو منو ...-

 کالمش دوباره  ونیابرا بودم، خم شدم و م رو

 و گفتم دمشیبوس

 لیاز همون اوا بای! تقرخوامتیوقته م یلخیمونییآشنا
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 بره و  خوايینم یگفت یبه کارن م یاما اون روز داشت-

 شاهرگته . اون

 کارن دست گذاشته رو نفست تازه چند  یمنم گفت به

 ... شمیپ روز

 

 گذاشتم روي لباش و گفتم دستمو

 هوی! وونهیهمه اون حرفا راجب خودت بود. دختره د-

 .میشدي همه زندگ اومدي

 طوري عاشق شده باشم . نینتونستم باور کنم ا هنوز

 از  یکه دور بودم ازت جهنم بود، هرچ یو ماه کی اون

 اون روزا بگم کم گفتم. ینحس

 کردي .برام سخت تر  زویبا اون بوسه آخر همه چ تو
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 افتضاح بود که کارن و  تمیماه انقدر وضع کیاون  توي

 روز آخر بهم خواب آور دادن که بخوابم  نینسر مامان

 جا . نیآوردنم ا و

 ابروهام . نینشسته بود به خاطر اون روزا ب اخم

 سخت بود برام. شونمیآور ادی

 هم به سرمه  دمیکش یزجري که هم خودم م ادآوريی

 ! چارهیکردم. دختره ب یم متحمل

 

 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؟
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 یمن شک داشت یکه شبانه روز به پاک ییگفت تو ینم

 کردي عاشق من شدي؟ غلط

 االن وقتش نبود . نه

 که با اودن  یخواستم بعد از اون دو روز سخت ینم

 گذرونده بودم حاال خودش با اراده خودش ازم  صدرا

 کنه . دوري

 دادم کنار گوشش و گفتم موهاشو

 

 خواي دروغ بشنوي. ینپرس اگه نم-

 تونم بهت بگم!  یوسط هست که نم نیا ییزایچ هی

 االن نه. حداقل

 و آروم لب زد نمیداد به س هیتک سرشو

 . میدکشی عذاب چقدردمیو با شک پرس دمیموهاشو بوس روي
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 ان؟یدا یدونم... تو چ یرو نم زيیچ هیمن هنوز  یول-

 به من داري؟ یحس چیه

 و به خاطر  شمیخودم م الیخیب یشیم تیاذ اگه

 ... تیراحت

 بود روم گفت نمیکه سرش روي س همونجوري

 بندو و  یب نقدریا یکن یفکر مخفه شو گرشا! چرا -

 جوري بغل کنم..؟ نیکه دوست ندارمو ا ویکه کس بارم

 

 واي خداي من .

 روي ابرا، تو ي آسمونا بودم !

 یینایگرشا منو دوست داشت، اون نفس و شاهرگ و ا

 گفت من بودم یم که

 کنه، مهم  یم یرو ازم مخف زيیچ هینبود داره  مهم
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 و چند سال عشقو  ستیبود که بالخره منم بعد از ب نیا

 کردم و مهم تر از همه دوست داشته شدنو . تجربه

 به خاطر صدرا ناراحت ... گهید حاال

 

 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 یکیکه با  حاال

 . داشتم

 یزدم نم یم یحرکت هی دیبودم، با یفکر چاره م دیبا

 و دست رو دست بذارم . نمیبش نطوريیهم تونستم

 

 خواستم  یاما نم خواستمیم شهیگرشا رو براي هم من
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 رنیو بگ زنیداشته باشم که بر نویلحظه ترس ا هر

 زندان . ببرنم

 بازي کردنش با  بالیو به وال هیبودم توي سا نشسته

 کردم . ینگاه م کارن

 زد و کري یقهقهه م یحالت، وقت نیتو ا دنشید

 قدر خوشحال بود منم خوش حال  نیا یوقت خوند،یم

 کرد . یم

 

 تکون  هیحالت هم حواسش به من بود تا  نیتوي ا یحت

 کرد و لبخند  یگشت نگام م یخوردم بر م یم یجزئ

 زد . یم

 چیکه تو کل عمرم به ه یفوق العاده اي بود، حس حس

 نداشتم . احدي

 االن برم سمتش و بغلش کنم  نیخواست هم یم دلم
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 رو . تیکوه جذاب نیا

 

 محکم کارنو جواب داد، مثل  سیباال و سرو دیپر

 چهارده ساله دلم ضعف رفت براش . دختراي

 حس تو قلبم  نیکه ا نیقبل از ا اد،یکه ب نیاز ا قبل

 داشتم . ینحس یبزنه واقعا زندگ جوونه

 ماه اومدن  شیماه بهش  شیهمون ش میتنوع زندگ کل

 روزا فقط درس و درس و دانشگاه و  هیبود بق صدرا

 . مدرسه

 

 داشتم . لیاسم و فام هیدوره  هر

 سروري بودم،  میمر دبستان

 فرهمند، ایهل ییراهنما

 یمیمرجان کر رستانیدب
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 یصدام م یبودم و همه گل یگل رخ جمال دانشگاه

 !زدن

 کس  چینشدم، با ه یمیکس صم چیوقت با ه چیه

 !... دمینجوش

 ! آخ

 

 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 . میتو زندگ قراره

 

 نشستن روي کاناپه و شروع کردن  یخستگ با

 باد زدن خودشونو

 که از قبل  ییتوي اشپز خونه و شربت آلبالو دفتم
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 دار خوشگل و  هیپا وانايیتو ل ختمیکرده بودمو ر حاضر

 بردم. براشون

 و گفت دیخند کارن

 

 انیچسبه.ممنون دا یجهنم چقدر م نیآخ که تو ا_

 بانو

 گفتم و رفتم سر وقت گرشا که با چشماي یجان نوش

 کرد. ینگام م رهیخ سبزش

 رفتم کم بود. یچقدرم تو دلم قربون صدقش م هر

 برداشت و دستمو  وانیل هیرو گرفتم جلوش  ینیس

 و نشوندم روي پاش. گرفت

 

 و گفتم دمیگز لب

 گرشا زشته...-
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 و سرشو  نشیداد به س یم هیکه سرمو تک همونطکر

 موهام گفت نیکرد ب یم فرو

 و عشقمو به  رمیرو بگ نهیبوز نیکه از ا نهیزشت ا-

 بقل نکنم. خاطرش

 

 گفت زیاخطار آم کارن

 نی. پا شو جمع کن اکهیمرت یهوووووي! بوزي خودت-

 لهو و لعبو! بساط

 گرفتن . شهیگفتن و چقدر اره دادن ت یچ دمینشن

 عطر خوش بوي گرشا بود و آغوشش.  یحواسم پ کل

 یکه تا وقت رمیگیم میگفت شادمهر .تصم یم سترا

 

 ایدر نیکه تو اعناق ا یزندم غرق باشم اما فقط وقت که

 .یباش تو
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 تو اوج صحبت با کارن بود  یبلند کردم و وقت سرمو

 .دمیگردنشو بوس شاهرگ

 تو گلو خفه شد و سکوت کرد. صداش

 گفت هیچ انیبود جر دهیکه ند کارن

 الل شدي چرا؟-

 

 با صداي تب دار و دورگه شدش کنار گوشم لب  گرشا

 زد

 ؟یکن وونمیخواي د یم-

 .دمیمال نشینگاه ازش گرفتم و گونمو به س طنتیش با

 لب گفت و پا شد رفت تو  ریز زيیچ هی کارن

 .دمیکه فقط خابرسري و مستهجنشو شن اشپزخونه

 گرفت. خندم

 

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              430 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 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

 که کردم نگاش متعجب! پاشو پاشوچشمام نگاه کنه گفت به

 اون که  بی ملتهب

 

 ! گفتم یپاشوبرامده شده بود و صورتش به سرخ شیشونیپ رگ

 رد. یم

 !اوپس

 روي کرده بودم؟ ادهیز

 قرار  یرو پاش بلند شدم و با خنده نگاش کردم که ب از
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 .ریش ریتو اشپز خونه و سرشو گرفت ز رفت

 

 به  سادمیو ییزدم و تو چهارچوب در با پررو قهقهه

 کردن حرکاتش. نگاه

 متاسف سر تکون داد و گفت کارن

 .دیزن یحالمو بهم م دداریزدن و گفتم شخندین

 

 مستر کارن.  ستیواسه بچه ها مناسب ن زایچ نیا-

 کن اونور! روتو

 حبه قند از  هیکرد  یکه گوجه هارك خورد م همونطور

 برداشت و پرت کرد طرفم و گفت ظرف

 روتو برم جوجه !-

 

 یحوله آوردم تا موهاشو خشک کنه. اگه سرما م براش
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 ؟یچ خورد

 پسرم؟ هیچه کار نیا آخه

 اري؟یبازي در م یوحش چرا

 خوشم اومده بود، اصال کرمم گرفته بود  یلیخ یطرف از

 !یاساس

 

 ناهار نشستم رو به روش، هم زمان که داشتم  زیم سر

 کردم پامو آروم  یکارن راجب شرکتش صحبت م با

 به ساق پاش . دمیباالم و کش بردم

 شد  رهیراه متوقف شد و با تعجب خ ونهیم چنگالش

 . بهم

 و به کارن گفتم وردمایبه روي خودم ن منم

 

 یآرزوم بود کار کنم و مستقل شم. نم شهیمن هم-
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 از پول صدرا خرج کردن. اصالً  هیچقدر حس بد یدون

 دست نزدم، همش انبار شده تو کارت . بهش

 . ستیکردم که مثال حواسم ن یوانمود م جوري

 آروم حرکت دادم  یلیبه پاش و خ دمیپامو کش دوباره

 ! نییبه پا رو

 کرم که شاخ و دم نداشت . گه،یداشتم د کرم

 

 چجوري از  ؟یکن یپوالي صدرا رو استفاده نم ینی-

 اي؟یهات بر م نهیهز پس

 کرد  یگرشا پارچ آبو برداشت خال دمیگوشه چشم د از

 نفس خورد . هیو همشو  وانشیل تو

 خنده به جاش  رینرنم ز یخودمو گرفتم که پق جلوي

 دادم جواب
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 لوگو  یبراي مردم... طراح ی... عکاسینترنتیشغالي ا-

 ...زایجور چ نیو ا تیاد و

 اشاره کرد و با چشمک  زیوارد بحث شد به م گرشا

 گفت زيیر

 خانم! پاي انینداره دا یکارا آخر عاقبت خوب نیا-

 سادي؟یوا عواقبش

 

 به گرشا و  دیتوپ هیکرد بحث کار یکه فکر م کارن

 گفت

 هیبراي  هیکه داره عال یو اسقالل یخودساختگ نیا-

 سن . نیتوي ا دختر

 بهش نگاه کردم. مثل خودش با  طونیزدم و ش لبخند

 گفتم چشمک

 باشه! یتا عواقبش چ-
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 هیحرفم دوباره پامو بردم باال که با  نیزمان با ا هم

 گفت یطونیتو هوا گرفتش و با لحن ش اشاره

 و پارچه  ییایهمون ماتادور اسپان تیعواقبش حکا-

 شه؟یم ینده چ ی! ماتادور اگه جا خالمزهقر

 ! شت

 رو عوض کرده بود! استراتژي

 اخطار ! ینی نیخواست مقابله به مثل کنه. ا یم

 

 سرشو  طونشیزدم تو چشماش. با همون لحن ش زل

 و راست تکون داد و گفت چپ

 ! وفتهینم ینچ نچ! اتفاق خوب-

 حرکت پامو گذاشت روي پاش و با انگشتاش  هی توي

 تنگم  یبه نوازش ساق پام که از شلوارك ل شروع
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 بود کرد . رونیب

 

 و هوا خشک شد . نیزم نیب دستم

 حساس بودم . یلیساق پا و پشت گردنم خ روي

 

 گفت کارن

 دداریرهیاون که نگاهشو از نگاه من بگ یب طنتیبا ش گرشا

 د؟یزن یالس م

 داد جواب

 اوهوم .-

 

 یکه من نم دیکن یکاري م هی دیاحتماالً هم دار-

 ! نم؟یب

 اره !-
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 .ایتو اون روحتون لعنت یعنی-

 داشتم با  یفقط سع گه،یم یچ دمیفهم یکه نم من

 خودمو آروم کنم . قیعم نفساي

 

 کرد و با انگشت اشاره و وسطش  یهم نامردي نم گرشا

 یم ینرم و نوازشگر روي پاهام خطوط فرض 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 . یکه وارد رابطه آن چنان مناسبشو

 

 حسارو توي خودم مدفون  نیو اندي سال ا ستیب
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 بودم و اون حاال داشت همه اون حس مدفون  کرده

 کرد . یرو زنده م شده

 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 زيیچ هی

 و  ایبکنه به مرکز دن لیو گرشا رو برام تبد تیاهم

 بهش . دنیمن رس هدف

 

 و حرکت آروم و  یحسا گرشاي لعنت نیا منشا

 جنبه  یب یلیمن خ دمیشا ایگرمش بود،  سرانگشتاي

 شد . یکه با چندتا نوازش ساده تو دلم آشوب م بودم

 دمیدستش کش ریاي بود از ز یچارگ یبا هر ب پامو

 و مثل آدم نشستم سرجام . کنار
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 تواست برم بغلش روي یشده بود و دلم م گرمم

 که جون تو تنم هست  ییو تا جا نمیبش پاهاش

 و ... ببوسمش

 نداشت ... و

 شد ! یم دمیشد....شا یختم نم یجاهاي جالب به

 کنم  یاتفاق االنو فراموش کنم و سع کمیکه  نیا براي

 به بشقابم گفتم رهیخودم مسلط بشم خ به

 

 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 یقدماي کس صداي

 گرشا بود . احتماالً 

 نگاه کنم . برنگشتم
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 زد صدام

 ان؟یدا-

 

 میکه به حر نیتوي اتاق و درو بستم به حساب ا رفتم

 تو . ادیو نم ذارهیاحترام م میخصوص

 اومد توي یبر خالف انتظارم درو باز کرد و مثل چ اما

 و گفت اتاق

 زم؟یچت شد؟ ناراحت شدي عز-

 من ! خداي

 بره ... کاش

 نه! کاش بمونه ! نه

 

 زد . یداغ شده بودم و گونه هام نبض م دوباره

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              441 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 گفتم تند

 شدم خودم  یکه اوک کمیبرو گرشا.  ستیحالم خوب ن-

 . شتیپ امیم

 نگاه به گونه هاي سرخ و چشماي دو دو زن و تب  هی

 اي زد و گفت یانداخت، لبخند عصب دارم

 بود؟ یک یحسو داشت نیباري که ا نیآخر-

 

 دمیصراحت نال با

 وقت ! چیه-

 نشست روي لباش. دستشو  یو مهربون یواقع لبخند

 چونم و سرمو گرفت باال و گفت ریز گذاشت

 

هر وقت خوب بودي  رون،یب رمیشدي. م تیاذ

 اگه  دی! شراب ناب هزار ساله من. ببخشزمممممممعزیایب
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 ! شمیپ

 و  دیسر تکون دادم که خم شد و نرم لبمو بوس براش

 وجودمو چند برابر کرد و گفت عطش

 حال من از تو بدتره !-

 

 نهیکه تو جونم انداخته رو بب یشیهم نموند تا ات بعد

 گرد کرد و رفت . عقب

 گفت بدوم دنبالش و  یکه درونم بهم م ییترس صدا از

 گردونم تو اتاق، فرار کردم و پناه بردم به دوش  برش

 سر با لباس . آب

*** 

 ::)**(::..گــرشــا.. 

 

 م؟یبر-
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 تکون داد و گفت: سرشو

 میبر-

 اي که با  روزهیتو قاب شال ف شیچهره خواستن به

 به پاکرده بود لبخند زدم . ییغوغا چشماش

 از شال رو دادم تو که  رونیکه اومده بود ب اشویچتر

 شد اخماش بره تو هم و بگه باعث

 

 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

 گفتم اخم

 نهیبب اتویقشنگ یکس ادیبکن تو موهاتو. خوشم نم-
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 چشم نازك کرد و گفت پشت

 ! گهیباره بگو رو بنده هم بندازم د هی-

 

 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 دهیدست م بهم

 تو . بکنشون

 . نیکرد و نشست توي ماش زيیر اخم

 و نشستم . دمیکالفه اي کش یپوف

 

 گفتم  یمن نم رون،یموهاش اومده بود از شال ب دوباره

 یلیبسته باشه اما شالش خ یلیخ ایکنه و  حجاب

 بود. عقب تر از خط قرمز من . عقب
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 بودم  یکردم به اعصابم مسلط باشم، االن عصب یسع

 گفتم . یم زيیچ دینبا

 گفت دینفساي کالفمو شن یوقت انیدا

 اعصابت خورده؟ زيیچ نیواقعا االن به خاطر همچ-

 

 کردم  یو خورده اي سال مستقل زندگ ستیب من

 .یو محدودم کن ايیتوي ب ستیقرار ن گرشا،

 . میمورد کاري به هم نداشته باش هی نیتوي ا ایب

 رو هدف گرفته  ییتر شدم. بد جا یبودم، برزخ یبرزخ

 . بود

 مانتوش و  نايیشدم و راه افتادم. است میناچار تسل به

 هاي شلوارشم کوتاه بود اخه! نچ ! پاچه

 

 فروشگاه پارك کردم و گفتم جلوي
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 ؟یبرداشت ستویل-

 در آورد و گفت: کاغذو

 . میاره بر-

 توي فروشگاه . میو رفت میشد ادهیپ

 

 ییهر دوتا خونه تموم شده بود و از اون جا حتاجیما

 انیزد من و دا ینم دیو سف اهیکارن دست به س که

 . مشونیبخر میبود اومده

 بود. رفتم سمت قفسه  یماکارون ستیبعدي ل اسم

 بسته  هیقبل دسده بودم  فیکه توي رد ییها

 . برداشتم

 کرده بود، المصب  انویهاي دا یدلم هوس ماکارون آخ

 بود . یپختش عال دست
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 پزشو بدم . نیباشه به مامان نسر ادمی

 که  دمید زيیخودمون چ فیبرگشتم توي رد یوقت

 بشم . وونهیو د رهیشد خون جلوي چشمامو بگ باعث

 انداخته و  ریگ انویخودش و سبدش دا نیپسره ب هی

 زد یو داشت باهاش حرف م بود

 جوري از دستش خالص شه  هیخواست  یم یه انیدا

 داد یپسره زرنگ بود و اجازه نم یول

 

 انیکشم همه ب یم غیکنار آقاي محترم االن ج دبریجا نیا

هم هست که  گهدی جاهاي جوووون! بگو شمارتوگریج یبکش

 غیبخواي ج

 مشت بزرگ حواله صورت  هیسمتشون و اول  دمیدو

 کردم . پسره

 . نیبهم و افتاد زم ختیتعادلش ر ودین حواسش
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 دیکش غیج انیدا

 ! ولش کن گرشا !نیییییییییه-

 که سر پا بشه  نیاز جا بلند شد اما قبل از ا پسره

 و شروع  نشیبا پا خوابوندمش و نشستم روي س دوباره

 مشت زدن و گفتم کردم

 

 گه بخور تا وادارت کنم  گهیبار د هیپدر سگ!  کهیمرت-

 ناموس!  یب یالش یبکش غیجاهاي بهتر ج خودت

 ! کثافت

 قدرتو  نیدستامو گرفت. هولم داد، چون انتظار ا پسره

 حاال اون بود که نشسته بود  ن،یافتادم رو زم نداشتم

 . دیکوب یو مشت م نمیس روي

 گفت دهیبر دهیبر
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 ! ديیکاره از راه رس هی! گولیبه تو چه آخه بچه ژ-

 ! یابونیدختر خ ادهیکه ز زيیچ

 

 یبود برام تا بزنه به سرم و قاط یکلمه کاف هی نیهم

 . کنم

 رو هولش دادم که تلو تلو خورد. بلند شدم و  پسره

 توي صورتش. دمیمشت پشت سر هم کوب دوتا

 گرفتم و گفتم قشویافتاد اما اجازه ندادم  یم داشت

 ننت بود به ناموس من  قیال یزر زر کردي؟ هر چ یچ-

 دادي؟ نسبت

 

 یقدر الش نیکس و کارته که تورو ا یابونی! خکثافت

 آورده . بار
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 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

 

 ایدادم وگرنه پارانو ریدونستم که گ یم زيیچ هی من

 نداشتم . که

 از قفسه ها که  یکیبه  دمشیرو هول دادم و کوب پسره

 . نیروي زم ختنیهاي توش ر لهیو وس قفسه

 شد . نیپسره هم پخش زم خود

 بااال سرش و گفتم رفتم

 

 بعدي مثل من منصف  دیگها نخور! شا نیاز ا گهید-

 و بزنه بکشتت! نباشه
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 آشغال کم تر باشه جامعه جاي بهتري هیچند  هر

 ! 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

 

*** 

 گذاشت گوشه لبم و گفت خوی

 چرا اخهنیشدي؟ با دوستاش اومده بود مزه بخره، همچ دهن

 به دهن باهاش

 زدن نداره! گهیکه د یآدم

 دادم و ردش  یکردي خودم جوابشو م یصبر م کمی

 کردم بره . یم
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 و آروم لب زدم یعصب

 ! انی! االن نه داسهیتو سکوت نگاهم کرد و بعد گفت کمی

 آرومت کنم؟ مثل اون دفعه؟ خوايیم-

 نگفتم و سکوت کردم . یچیه

 

 کرد که خودش اومد  یتلق یدونم سکوتمو چ ینم

 کنارم روي لبه مبل و شونمو گرفت و وادارم  نشست

 بخوابم روي پاهاش . کرد

 دوختم توي چشماش و سرزنشگر نگاهش  چشم

 . کردم

 جوري نینداشت تو گفتار سرزنشش کنم، ا دهیفا

 ! یدادن الک ریشد تعصب کورکورانه و گ یم اسمش

 جاش کل حرفامو رفختم توي چشمام . به
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 نشست ال به الي موهام و گفت دستش

 هی یو حت رونیب رمیجوري م نیا شهیشانس منه! هم-

 .ومدهین شیاتفاق برام پ نیا بارم

 موضوع باهات بحثم شد  نیسر هم قایحاال که دق یول

 . یسر بزنگاه سر برس قایجوري بشه و تو دق نیا دیبا

 از فرط آرامش بسته شد . چشمام

 هم درد بود هم درمون . خودش

 

 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

 حرکتشو شروع کرد و گفت دوباره
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 اي انگار . یهنوز عصب-

 

 گفتم یروي پاش بلند شدم و عصب از

 

 یچیه یخفه شم ه خوامیم ی! هانیدا میاره عصب-

 که بشه!  ذاريیکه ناراحتت نکنم بازم نشد! نم نگم

 تعصب کورکورانه . ذاريیم اسمشم

 یچ ديی! درونیب ايیحق نداري اون جوري ب گهید

 اي؟ تو؟ یابونیلقب خ قیبهت؟ تو ال گفت

 جا بلند شد و گفت از

 من که  اي؟یباهام کنار ب یتون یگرشا! نم نمیمن هم-

 نکردم ! مجبورت

 

 قهقهه زدم و گفتم یعصب
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 تا بهت  دمیهمه عذاب کش نیحرفته؟ ا نیجدا؟ ا-

 برم رد کارم؟  یبهم بگ یطوري الک نیکه هم برسم

 نه؟یمن هم ارزش

 شده بود از حرفش، نگاهشو انداخت  مونیپش خودشم

 نگفت . یچیو ه نیزم به

 پرت کردم کنار و گفتم میشونیاز روي پ خوی

 

 از  یهر کس نمیتونم بب ی. نمنمیمن هم انیدا نیبب-

 کنه . یبارت م زيیچ هی شهیرد م کنارت

 . رونیب ايیبا اون وضع م نمیتونم بب ینم

 .گهیم زيیچ هیکه بهت  ویتونم زنده بذارم کس ینم

 !نمیهم من

 . تیبه قول خودت آزاد ایمن  ایکن!  انتخاب

 و رفتم توي آشپزخونه و  رونیاز اتاق زدم ب یعصب
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 انگشتام . نیگرفتم ب موهامو

 

 کرد من  یفکر م یعنیمسخره بود.  یلیبحث خ نیا

 رونیباهام ب ادیاون طوري م یام وقت ینیزم بیس

 نگم؟ زيیچ

 بود . دهیچشمم ترس سایبعد از تجربه گ مخصوصا

** 

 زدم.  یدو نصف شب بودم و تو جام غلط م ساعت

 برد . ینم خوابم

 

 گرفته بود ! مشویتصم انیبه شکل احمقانه اي دا انگار

 ! هه

 گوشه.  هیحرکت درآوردم و پرت کردم  هیتوي  لباسمو

 شم . یکردم دارم خفه م ینبود اما حس م گرمم
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 دفعه در  هیکردم بخوابم که  یکردم به در و سع پشتمو

 برق روشن شد شد .و  باز

 نگقتم سمت در کارن بود احتماال. گفتم بر

 

 برقو  هیبودي از صبح؟ اعصابم تخم یکدوم جهنم-

 . رمیمینکن کارن. دارم از سر درد م روشن

 حرف خواموش شد . یب برق

 و گفتم: دمیکالفه اي کش پوف

 عاشق شدنم. خاك  نیخاك بر فرق سر من با ا یعنی-

 خانم  یلیقدر مثل مجنونام! اون وقت ل نیسرم که ا بر

 کنه براي حرفم. منو گرفته به باد  یهم خورد نم تره

 

 یکه هستم نم نمیو آخرشم گفته من هم حرف

 هري! الل شدي کارن؟ پسندي
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 . گفتمنییطرف تخت رفت پا هی

 . کهیگمشو تو اتاق خودت مرت-

 حلقه شد  فیبلکه دوتا دست ظر رونیتنها نرفت ب نه

 بازوهام و سرش نشست تو گودي گردنم و در  دور

 گفت گوشم

 درجه از هم باز شد . نیتا اخر چشمام

 

 شدم و اباژورو روشن کردم و گفتم بلند

 ان؟دایتوي آغوشم و گفت دیبچه گربه خر مثل

. چراغو کن خاموشو مات از خودم فاصلش دادم و گفتم جیگ

 . ستنی کارن

 

 ؟یکن یم کاریجا چ نیموقع شب ا نیا-

 اد؟یم باران
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 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

 

 کنم خودش خم شد و  یاباژورو خاموش نم دید یوقت

 کرد . خاموشش

 آن چشمم به لباساش افتاد و چشمام گرد شد . هی تو

 تنش بود، موهاشو حلقه  پوریو گ ریحر دیکوتاه سف هی

 بود روي شونش . ختهیر حلقه

 هم مشخص بود . یکیتوي تار یلب سرخش حت رژ

 بهت صداش زدم با

 کنـ ... یم کاریچ-
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 قینشست روي لبام و شروع کرد به عم لباش

 . دنمیبوس

 فرق داشت جوري که به نفس  شهیهاش با هم بوسه

 افتادم . نفس

 کرد؟یم کاریچ قایدق داشت

 کنار و گفتم دمشیکش

 شدي؟ وونهید ؟یکن یداري م کاریمعلومه چ چیه-

 

 و محکم گفت مصمم

 هیخوام از دستت بدم!  ی. نمینکن منصرفم کن یسع-

 گرشا . رمیمیاگه ازت جدا شم م گهید بار

 روي پام و پاهاشو حلقه کرد دور کمرم و  نشست

 . دنیشروع کرد به بوس دوباره

 شدم . یخود م یاز خود ب داشتم
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 بدي رو شروع کرده بود . بازي

 

 نفس زنون گفتم نفس

که  نای از قبلو گفت دیخورد به لبم خند یکه لبش م همونطور

 برو. ادیبه بار ب یمونیپش

 . یش مونیکه تو پش نیمگه ا ادیبه بار نم یمونیپش-

 باال . دشیشرتم و کش ینشست رو لبه هاي ت دستش

 

 یدوست نداشتم فکر کنه به خاطر جسمش م اصال

 یکم کم داشت از دست خودم در م ارمیاخت خوامش،

 شدم . یم وونهی. کم کم داشتم درفت

 دمیپرس ازش

 کار  یداري چ یدون یم چیبه عواقبش فکر کردي؟ ه-

 ؟یکن یم
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 شرتو. کامل از تنم در آورد و دستشو گذاشت ري یت

 و گفت نمیس

 

 جام . نیبه عواقبش فکر کردم که ا-

 .... خوايیکه تو م هیزیچ نیاگه ا-

 که من بعد از چند ساعت فکر  هیزیهمون چ قایدق نیا-

 . خوامیم کردن

 

 افتاده بود توي چشمام، دستمو گذاشتم روي نور

 م که نشد !کردم جا به جا ش یو سع چشمام

 سفت و گرم بود . زیچ هیخودم اومدم. سرم روي  به

 

 پنجره باز  دمیکه د زيیچ نیکه باز کردم اول چشمامو

 خورد و بعدش  یپرده اي بود که توي باد تکون م و
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 ستبر گرشا رو . نهیس

 شده، همه اتفاقا از اولش  یچ شبیافتاد د ادمی تازه

 مرور شد . برام

 بستم و لبخند زدم. از دستاي گرشا که بازوي چشمامو

 کرد غرق لذت شدم. یو روي موهامو نوازش م برهنه

 دمیبمشو از باالي سرم شن صداي

 

 ؟یش داریخواي ب ینم-

 "نچ !"گفتم  تخس

 روي کمرم و گفت دیخز دستش

 دکتر؟ میبر ايیم ؟یخوب-

 بلند کردمو نگاهش کردم. چشماش بر خالف من  سر

 حال نبود! خوش

 خواست نبودم؟ یکه م یمن اون نکنه
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 یتجربه اي نداشتم چطوري م چیکه ه یمن گه،ید اره

 ! انیکنم. خاك بر سرت دا شیراض تونستم

 : دمیگرفت. با بغض ازش پرس یم میکم داشت گر کم

 شده؟ زيیچ-

 زد و گفت: پوزخند

 بگم آخه  یشده؟ جدا؟ چ زيیچ یپرس یتازه م-

 بهت؟

 

 چقدر  شبیاز د یدون یکارو کردي؟ م نیچرا ا آخه

 زدي به اعصابم؟ گند

 اومدي یش مونیممکنه پش یدونست یم یوقت چرا

 خونم؟

 من ازت انتظار رابطه داشتم؟ مگه
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 من تورو واسه جسمت خواستم؟ مگه

 که  نیهم ،یباش شمیخواستم پ یفقط م یلعنت منِ

 بود برام . یبودي کاف کنارم

 حرفشو خورد و کالفه نگاهشو دوخت به سقف. هیبق

 

 ! انیدا ديی! دهه

 از گرشا ! نمیا

 روي گونم و از اون جا روي استخون  ختیر اشکام

 . با بغض گفتم:ترقوش

 مونه؟یپش یشده مگه؟ ک چیحال نگام کرد و گفت یب

 ؟یدونینم مونه؟یپش یک-

 

 با داد گفتم بایبرداشتم و تقر نشیاز روي س سرمو

 ! یلعنت دونمنمی نهخودم گفت مثل
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 شبدی کلنیا یخواست ینم یگفت یاشتباه کردي، م یگفت یم

 کردي! یم هیگر یتوي خواب داشت

 .وفتهیب اتفاق

 

 هم  هیثان کی شبیچند بار لعنت کردي! از د ویلعنت من

 . دمینخواب

 منو خر فرض کردنو ! نیمن ا تمومش

 اومدي اتاق من، توعه  شیخودت با اون لباس و آرا تو

 کردي ! بمیترغ یلعنت

 سوختم،  دنتیماه تموم تو حسرت از دور د کی من

 که به  یدر حال خوامیفکر کردي ازت رابطه م چرا

 بودم؟ یبوسه ساده هم راض همون

 گرفتم  یجلوي خودمو م یستین یدونستم راض یم اگه

 تو خودت گفـ... اما
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 گذاشتم روي لبش و گفتم دستمو

! بسه سسیهیو نفس راحت نشیسرمو گذاشتم روي س بارهدو

 بسه !

 . دمیکش

 خراب شه . اهامینمونده بود کل رو زيیچ

 و گفتم نشیزدم روي س آروم

 

 یبه گند بکش مویصبح زندگ نیقشنگ تر کینزد-

 بد ! پسر

 

 زد تشر

 ! لطفا باش جديلبخند گفتم با

 یخواب یخودتو نگران کردي و ب یبه خدا! الک میجد-
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 .ديیکش

 ؟یچ یعنی-

 

من  زمعزیکاریو داره با من چ هیصدرا چه لجن دمیفهم یوقت از

 . نمیب یخوابا رو م نیا یاز شونزده سالگ

 خوابو  نیا دمیاي که خواب هیکنه هر شب و هر ثان یم

 . دمید

 شد. در ادامه حرفم  رهیکرد و با بهت بهم خ کوتی

 گفتم

 

 آخه چرا  وونهیدمگه من از تو توي خوابم اسم بردم؟ -

 خودي شبتو خراب کردي؟ یب

 که گفتم  ییزایو چ ایمونیهاي توي خوابم و پش هیگر

 انیبه عنوان دا ایبه خاطر وجودم توي دن همش
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 .استیآذرن

 .شهیکه داره به اسم من با اون دخترا م هیخاطر کار به

 گرشا؟ یمتوجه

 من نبودي .... شبیکدوم از حرفاي د چیمخاطب ه تو

 که مثل جون دادنه برام  نیکه سخته.... با ا نیبا ا... من

 عادت  گهی.... اما ددنیصحنه ها رو توي خواب د اون

 

 . توام اگر نزدبک ده سال هر شب خواباب کردم

 . یکن یعادت م دترسب،یدبگه نم ینیبب ترسناك

 کردنام و حرف زدنام  هیتوب خواب گر نیلطفا به ا پس

 کن . عادت

 و عضالت  رونیداد ب کهیت کهیحبس شدش رو ت نفس

 شدشو رها کرد . منقبض

 و گفتم دمیبوس نشویس روي
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 ! وونهید-

 

 رونیمثل آه فرستاد ب صداشو

 تو اوج آسمونا بودم و بعد با  شبیتو منو! د یکشت-

 ! نیمحکم خوردم زم سر

 "خوام . یمعذرت م"زدم لب

 دور تنم و گفت دیچیمحکم تر پ دستاشو

 عالمه خون ... هی شبید ؟یخوب یمطمئن-

 

 زدم غیخجالت ج با

 ... گرشا نگو وايلب گفت ریو ز دیبوس سرمو

 تویگفتناي لعنت ونیمن. اگه قسمت هز یخجالت-

 شب عمرم بود و  نیقشنگ تر شبید رمیبگ فاکتور

 روز عمرم. نیبهتر االن
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 خنده اومدم جوابشو بدم که گفت با

 کردي؟ کارچی کارنوزدم و گفتم زيیر چشمک

 ی. گفتم من شب ماهیفرستادمش دنبال نخود س-

 تو خونه بمونم چون قفل در خرابه. اونم گفت  ترسم

 

 یجا م نیتو برو خونه. من تا صبح ا دهیخواب گرشا

 .ادیساز ب دیتا کل مونم

 آواره شد به خاطر من . یطفل

 خرابه؟ واقعا در قفلجواب دادم یرکیز با

 

 گفت خودم بهش ور رفتم تا خراب  شهیم ییجورا هی-

 تو  یول شمیپ ايیفرسته ب ی! فکر کردم االن تورو مشه

 قهر بودي پسر بد! باهام
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 . دیچیتوي اتاق پ یبیجواب بده که صدا مه اومد

 به در و  دیبار محکم و با مشت کوب شینفر پنج ش هی

 زده گفت وحشت

 یدارم خواب م ایواقعه  نیا نیبب ایگرشا... ب رونیب ایب-

 داده .... امیبهم پ سای... گسی... گرشا گنمیب

 ::..گرشا..::

 شد؟ یچ

 سا؟یگ

 

 و لباس  دمیزدم کنار و از جا پر انویچطور دا دمینفهم

 کردم . تنم

 گفت ! یچ دمینشن یحت

 داده بود؟ امیپ سایگ

 خودم؟ خواهرم؟ سايیگ
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 . کارن نشسته بود پشت در رونیباز کردم و رفتم ب رو

 ینگاهذم یو با چشماي وق زده به گوش نیزم روي

 . کرد

 شده بود حالش ! داغون

 

 ختهیقدر ر نیفرستاده بود براش کهذا یچ سایگ مگه

 بهم؟ بود

 از دستش گرفتم . ویسمتش و گوش دمیدو

 چت هنوزم باز بود . صفحه

 جون دادم امیکلمه به کلمه پ دنید با

 سالمرمیبراي داداشم، بم رمیگرشا خوبه؟ بم ؟یچ داداشم

 ! حالت خوبه؟کارنی

 . دیکه به قلب هر جفتتون زدم. ببخش یزخم واسه
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 به  نیدونم تاحاال ا یبدي دارم، نم یلیخ طیشرا من

 خطور کرده که من ممکنه کجا باشم؟ ذهنتون

 پام و  ریداشتم به اسم ساحل، اون نشست ز یدوست هی

 پسر آشنام کرد . هی با

 خوب بود کارن . یلیخ پسره

 آرزوشو داشتم . شهیبود که هم یهمون

 خوشگل

 کلیه خوش

 ! پولدار

 یمسافرت، گفت اصل براي چ میبر ایبهم گفت ب

 برادرت؟ شیپ موندي

 کن . یبا خودم زندگ ایب

 محضر، پدرتم که فوت شده و به اجازش  میبر ایب اصال

 نداري . ازيین
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 راه بودم تو و  هیدوستش داشتم که فقط دنبال  انقدري

 .چونمیرو بپ گرشا

 !هه

 بعدي و ادامشو نوشته بود امیبود تو پ رفته

 

 فرستادمهیمثل  گهیدردونه گرشا رو با پنجاه تا دختر د منو؟

 کارن؟ یمن یعربا! باور م شی! پخایش شپی

 ! دیرش خیپولدار! ش خیش هیفروختن به  جنس

 آدم لجن ! هی

 کارن؟ چون باکره بودم و دست نخورده  یکن یم باور

 گذاشته واسه آخر همه ! منو

 یو بعد م شونهیکی! هر هفته با شیسوگول شدم

 . هیبه بق فروشتشون

 مونده گهیهفت تا دختر د فقط
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 کارن . رمیمیم دارم

 کردي، افتیدر امیگرشا باش، بهش نگو ازم پ مراقب

 . یکن دامینکن پ یسع

 جا جهنمه . نیا

 زدم تا تاري چشمام رفع بشه. با زانو فرود اومدم  پلک

 . نیزم روي

 ادامه نوشته بود . در

 

 دادم که ازت عذر  امیپ نی. فقط به خاطر همدیببخش-

 کنم . یخواه

 . دیببخش

 ینم دامیبودم. دنبالم نگرد چون پ یعوض یلیخ من

 . یکن
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 . 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

 

 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 هیهر ثان مرگش

 . ونشمیبودي. بگو تا آخر عمر مد سایگ ايیدن

 اي که از خونه زدم  هیکردم کارن، همون ثان تیخر من

 بود . ریاما د دمیفهم نویا رونیب

 ننگ زنده  نیبا ا یکشم! مطمئن باش یخودمو م بالخره

 تو  شهیهم زيیچ هیاز تو هم ممنون.  یمونم. راست ینم
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 بود که بهت بگم اما ... قلبم

 

 هم بگو  نینداره. به مامان نسر دهیفا! گفتنش الیخیب

 از مامان خودم . شتریب یدارم حت دوستش

 داشیکه تو خونه پ هیگوش هینده.  امیشماره پ نیا به

 . دیرش خیاز همکاراي ش یکیمال  کردم

 یوقت دختر احمق چیه دی. فکر کندیفراموش کن منو

 نبوده . تونیزندگ توي

 . دوستتون دارم !دیببخش

 ! سایگ

 

 و  نمیرو چسبوندم به س یشد. گوش یچ دمینفهم

 کردم . هیگر مردونه

 ! ایخدا ایخدا ایخدا
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 داده بود. زنده بود  امیخودم پ سايیمن! گ سايیگ

 ... اما

 توي خودم جمع شدم و هزار بار  نیمثل جن نیزم کف

 خوندم . امشویهزار بار پ دو

 که اونفدري محبت نکردم  رمیدلم. بم زیبرات عز رمیبم

 خام نشب و  بهیغر هیغاز  هیکه با حرفاي صد من  بهت

 نخوري . گولشو

 از من بدتر بود . تشیوضع کارن

 

 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
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 نشون بده . یعکس العمل هیگرشا؟ توروخدا -

 گرشا حالش بده. اي بابا کارن ! کارن

 . زمیگرشا، بلند شو عز پاشو

 هو؟یچتون شد شما دوتا  اخه

 

 دیداد کش کارن

 که باباي آشغالت سر  هییبال نی! اانیببند دهنتو دا-

 ما آورد ! یزندگ

 خورده بالشه بب حرکت و مات به  ریانگاررت انیدا

 نگاه کرد و لب زد کارن

 صدرا؟-

 

 سايیکردن. گ یبحث م گهیجاي د هیرفتن  یم کاش

 خواست  یعرب شده بود، م خیش هی یسوگل من
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 بکشه. هفت هفته فقط وقت داشت . خودشو

 دیکش ادیفر کارن

 بخون و بعد  اموی. اون پزتیهمه چ یآره باباي ب-

 ! نمتیخوام بب ینم یول یگناه یگمشو! تو ب خودت

 نظرو داره . نیهم مطمئنا هم گرشا

 

 از  ویجون گوش یافتاد و ب نیکنارم روي زم انیدا

 درآورد . دستم

 خواست خودشو بکشه؟ یمن م سايی. گایخدا ایخدا

 براش. بهم گفته بود دوستم داشته، براش هم  رمیبم

 من بود. تنها  زیهم همه چ سایبودم هم مادر. گ پدر

 ! سایگ یی. حاال کجادمیکش یکه براش زحمت م یهدف

 ه؟یک دیرش خیش

 دیخفه اي زمزمه کرد و از من پرس "
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 واي" انیدا

 

 کردي؟ کنزدی من به خودتو عمداً  تودیداد کش کارن

 که مثل احمقا وا داد. اگه  نهیداره؟ مهم ا یتیمگه اهم-

 بود. حاال نگاه کن  مونیاالن پش سایگرفت گ ینم شل

 بشه . خایخواب ش ریتو نوبت که ز سادهی! واکجاست

 کرد . یهم نم هیگر یحت انیدا

 گفت یجمله رو م نیا یبود وقت یخال یخال چشماش

 

 کردي تا منو عاشق خودت  کیتو خودتو به من نزد-

 فرار  سایکجاست. گ سایگ یزبونم بکش ریو از ز یکن

 بودنش . دهیبود. دزد نکرده

 کرد . یولم م کاش

 و خودمو  هیگر ریزد. دوباره زدم ز یم شمیآت سایگ ادی
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 تر کردم . جمع

 باز گفت انیدا

 

 دختر بچه احمقه. عاشق  هی یخودت گفت شیپ-

 گرشا، کاري نداشت.  یکه کار نداره! راست گفت کردنش

 .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-

 چشمام گم شو ! جلو

 

 کارنو داد دستش و  لیکه موبا دمیگوشه چشم د از

 سر تکون داد و درو بست . جدي

 ! انیاز دا نمیا

 از راز سر به مهر من ! نمیا
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 روز هم عشقتو ازردست بدي هیبود تو  ديیجد رکورد

 هم خواهرتو ! و

 تو؟ ريیم یگرشا! چرا نم یطفل

 زنده اي هنوز؟ مديیچه ا به

 

 دختر بد! دم مرگم.  میکردي با زندگ کاریچ نیبب سایگ

 هم من ! ريیمیتو داري م هم

 ؟یآخرش که چ یرفت. ول ینم انیحداقل دا کاش

 

 گفتم هم  یاگه بعدا خودم آروم بهش م یحت واکنشش

 داشتم بغلم کنه  ازیداشتم بهش. ن ازیبود. االن ن نیهم

 . شهیم دایپ سایبده گ نانیبهم اطم و

 شد توي رهیحرف خ یاومد نشست کنارم و ب کارن

 . چشمام
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 زدم لب

 زندست . سایگ-

 

 گرفت توي دستش و گفت موهاشو

 حال  رم،یم یواي گرشا دارم م ؟یچه زنده بودن یول-

 دارم  رمیمیکنه، دارم م یبا حال تو فرق م من

 ...رمیمیم

 و پاندول  دیکش یدستاش و م نیگرفته بود ب موهاشو

 خورد . یتکون م وار

 سمتش و دستاسو مرفتم توي دستام و گفتم دمیدو

 

 خورم . یکنم، قسم م یم داشپی. مرد نباز خودتودینال

 گفته  ديیمگه ند ه؟یراحت نیاخه چجوري؟ مگه به هم-

 اخه کدوم  د؟یکن ینم دامیچون پ دیدنبالم نگرد بود
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 م؟یبر دیکجا با م؟یبگرد دیرو با یاز کشوراي عرب یکی

 نانیدونستم اما براي اطم ینم یچیدونستم، ه ینم

 بهش گفتم دادن

 

 کنم . یم داشیهست. پ یراه هیبالخره -

 . هیگر ریگذاشت روي شونم و مثل بچه ها زد ز سرشو

 ی! با برادرت، با کسسایکردي گ کاریباهامون چ نیبب

 عاشقت بود . که

 حداقل سه ساعت  کی دیدونم چقدر گذشت، شا ینم

 کیهوا اون قدري تار م،ینشسته بود واریکنج د همون

 

 کدوم  چیجا مشخص نبو د و ما هم ه چیبود که ه شده

 . میروشنش کن مینشده بود بلند

 کردم بجز اسم  یسکوت مرگبار خونه داشتم فکر م تو
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 که زنگ در زده  میاي دار گهیچه مدرك د دیرش خیش

 . شد

 شد،  ینم الیخ یخواستم برم بازش کنم اما ب ینم

 کنه . نمینفر ادیخواست ب یبود و م انیدا احتماال

 

 عالمه وقت پا شدم و رفتم درو باز کردم.  هیاز  بعد

 . انیبود، دا خودش

 توي دلم، اسمشو با ناله صدا  دینوري تاب هی دنشید با

 زدم

 ان؟یاومدي دا-

 هم به سمتم ننداخت. بررخالف  ینگاه مین یحت

 کرپ  یبلوز مشک هیحاال  دیپوش یم ریکه حر شهیهم

 

 . موهاشم محکم یخیتنگ  نیبود و شلوار ج دهیپوش
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 سرش گوجه کرده بود . باالي

 زدم . یتنه اي زد و رفت تو، حدس م بهم

 من، با نقشه اي که  کوتیکه کارن زد، با  ییاون حرفا با

 نیبود حق داشت ا دهیبودم براش و فهم دهیکش

 رفتار کنه . جوري

 دادم به چهارچوب در و گفتم هیتک سرمو

 هم از دست دادي، عشقتو! تموم شد انویدا-

 

 لشویبستم و رفتم تو، نشسته بود روي مبل و موبا درو

 بود توي دستش. من که رفتم و نشستم کنار  گرفته

 گفت کارن

 کنم . یم دایرو پ ساگیحال گفت یب کارن

 نکن خودتو، فقط برو خونت. یبرو بابا! قاط-
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 دیو داد کش زیرو م زد

 یاحترام خودتو حفظ کن کارن و دهنتو ببند. وقت-

 منم  سایکردن گ دایواسه پ زتونیدست آو تنها

 کدومتون  چی. من نباشم هنیریخفه خون بگ جفتتون

 . نیبخور نیتون ینم یگه چیه

 که تاحاال  یانیدا تیخشم و عصبان نیشدم از ا متعجب

 بودم . دهیبلندشو نشن صداي

 

 شده بود؟ چش

 نیکلمه خفه شد. اونم مثل من ا یبه معناي واقع کارن

 بود . دهیند انویدا روي

 باز دوباره گفت انیدا

 ! ادیدر نم کتونیبا هر جفتتونم. تا تلفنم تموم نشه ج-

 . دیدیو فقط گوش م دیشیم ساکت
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 شماره اي زنگ  هیکه به  میتو شوك حرفاش بود هنوز

 و گذاشت رو بلند گو . زد

 بگم مردي از اون طرف خط گفت زيیچ هیاومدم  تا

 الو؟-

 

 انیروي گونه دا دیقطره اشک چک هی

 داد جواب

 الو؟ ب... بابا؟-

 گرفت جلوي دهنش تا هق هقشو خفه کنه.  دستشو

 سمت خط هم سکوت شده بود . اون

 زده بود به صدرا؟ زنگ

 واي واي ! واي
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صدام  ی...؟ االن چیخودت ان؟دایو گفت دیکش یقیعم نفس

 دلم؟ زیکردي عز

 گرفتم . ممویخودمم بابا! من تصم-

 قربونت برم؟ یمیچه تصم-

 توي باند . امیب خوامی... مخوامیم-

 

 جا  هیاز  دن،یشدن، از ترس میمن خسته شدم از قا بابا

 و دست رو دست گذاشتن. نشستن

 کنم.  یزندگ خوامیرو بگردم، م ایبرم دور دن خوامیم

 و بپوسم؟ نمیکنج خونه بش دیچند سالمه که با مگه

 ... هنوز... براي من جا هست؟هنوز

 یم کاریمبل. داشت چ یبه پشت دمیچند بار کوب سرمو

 کرد؟

 خگاست کاري که ازش متنفر بودو انجام بده براي یم
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 سا؟ین گکرد دایپ

 

 دونست چقدر خطر ناکه؟ یم

 بود واقعا پاش به خالف باز شه، واقعا براش  ممکن

 شه . لیتشک پرونده

 من ! خداي

 پدر جواب داد ايیآذن

 که  هیکار نی. اايیدونستم بالخره سر عقل م یم-

 ! دهیانجام م یواقع ايیآذرن هیمن،  دختر

 

 رو هم  یاون جا، چندتا از اعضاي اصل امیم گهید هفته

 . یکه باهاشون اشنا بش ارمیم

 سري برگه مرگه  هیداري،  ازین گاردیچندتا باد به

 . ینیو چند نفر از شرکا رو بب یامضا کن دیکه با هست
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 . انیزده ام دا جانیه یلیکارا هست. خ یلیخ اوه

 بخارت  ینشون دادي از تخم و ترکه مامان ب بالخره

 ! یستین

 دمیانجام دادم بهت خبر م کاراشو

 زد . یداشت زار م انیدا

 

 . رمیبم یاله

 به من ! لعنت

 جمع و جور کرد و گفت خودشو

 بدي. همه  ادیاز صفر بهم  زویهمه چ خوامیباشه بابا. م-

 کارو . ازیتاپ ریو فنا، س فوت

 . بهت ستمین یشناسیاون دختر پخمه اي که م من

 کنم  یتو رگامه...ثابت م ایآذرن هیکنم خون  یم ثابت

 . امیصدرا آذرن وختر
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 از  یدون یاصال م ؟یگرفت مویتصم نیاما چطوري ا-

 بابا؟ یبهم نگقفت گهید یسالگ چند

 چقدر دلم تنگ شده بود براي بابا گفتنت؟ یدون یم

 کنم برات . یبابا. جبران م دیببخش-

 عالمه کار  هیخوش حالم کردي.  یلیدلم. خ زیباشه عز-

 تر بهت خبر  عیانجامدبدم. هر چه سر دیکه با هست

 . دمیم

 . خداحافظ

 هقشو خورد، از جاش بلند شد و رو به کارن گفت هق

 

 تو باند.  ادیمن ب گاردیتونه به عنوان باد یم تونیکی-

 فرستم.  یبرات م دویدرخواست بد دیبر دیکه با ییجا

 مرده . انیجوري که انگار دا ن،یایسراغ من ن دبگه
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 اگه نشد جاي ،یچیشد که ه گاردیباد تونیکی اگه

 کنم. یم لیمیرو براتون ا سایگ

 خداحافظ

 دنبالش و گفتم دمیشد و خواست بره که دو بلند

 

 داري یدون یم چیه ري؟ی. کجا مانیصبر کن دا-

 ؟یکن یم کاریچ

 کردم . خینگام کرد. از سرماي نگاهش  سرد

 یلیکه تنها بود خ یدختر توي ابن چند ساعت نیا

 . شویباخته بود، از جمله خود واقع زاشویچ

 بهم گفت ریتر از نگاهش با مکث و تحق سرد

 به تو نداره . یربط-

 

 دمینال
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 درکم کن . کمیجاش  هی. نجوريیتوروخدا 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

 

 کردم؟ چرا به عالقه اي که  یم یچه غلط دیبا حاال

 ادمی تمویداشتم پشت کرده بود و فقط خر بهش

 اورد؟یم

 و گفت ستادیاومد کنارم ا کارن

 رفت؟-

 خودم هم  ریبه نشونه مثبت تکون دادم. اگه تقص سرمو

 گردن کارن  نداختمیم انویدا دنیسردي و بر نیا نبود

 

 کارن اون حرفا  یدر اصل خودم بودك که وقت نیا اما
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 زد سکوت کردم . یبهش م رو

 . میواي پسر! گند زد-

 نگفتم، راه افتادم سمت  یچیدلمو تازه کرد. ه داغ

 بکنم.  یچه غلط دیبا قایدق نمیتا فکر کنم بب سالن

 باز گفت کارن

 

 شغل از یمگهوخاون باند قاچاق دختره، ش شه؟یم یبشه چ باز

 پاش به باند  یدون می نبود؟ متنفر پدرش

 حکمش اعدامه . رنشی. بگستین بردار

 یمدرك داره اما م هشیصدراي کثافت درسته عل اون

 هزار تا راه بود که اگه  دونمیچم ایانکار کنه  تونست

 راه فراري ... گهید نیجوري فراررکنه اما ا هی گرفتنش

 وسط حرفش و گفتم دمیپر
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 نجوريیهم خايیم ای یشینه؟ خفه م ای یکن یبس م-

 ؟یکن ادآوريی تمویخر

 امروز صبح  ادیشد... نشستم روي کاناپه و  ساکت

 افتاد؟ یاالن م دیاتفاق با نیچرا ا ای. خداافتادم

 تر حسش کردم؟ کینزد شهیکه از هم االن

 هم بهش معتاد  یکه جسم ،یکه نه فقط روح یاالن

 شدم؟

 کردم؟ یم کاریچ دیبا

 

 و دم  دمید یعشقمو با چشم م یرونینشستم و و یم

 زدم؟ ینم

 توي گوشم دیچیپ صداي

 . خوادیاومده ثابت کنه چقدر مجنونشو م یلیل-

 جام. نیعواقبش فکر کردم که ا به
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 . ینکن منصرفم کن یسع

 ازت جدا شم  گهیبار د هیاز دستت بدم.  خوامینم

 گرشا ... رمیمیم

 

 حواسش به  یچهار چشم سایگ امکیبعد از پ کارن

 باشه . انیبود که اگه باز خبري شد در جر شیگوش

 و گفت یزد رو گوش زجهیدفعه ش هی

 شدنو برام  گاردیواسه باد میبر دیکه با ییجا انیدا-

 هست . سمیو هی. فرستاده

 باز کرد. صداي خودش بود سویو

 

 آدرس صدرا احتماال تا  نیبه ا دیتر بر عیهر چه سر-

 ممکنه شانس  یول گارداشیاقدام کرده براي باد االن

 .دیاریب
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 یانتخاب کنم ک دیخودم با گمیاالن بهش م من

 تونهیم تونیکی دیباشه اگه دست بجنبون گاردمیباد

 .سایدنبال گ ادیمن ب همراه

 شما رو فرهودي دیجلوي در بگ ديیرس یوقت

 فرستاده

 جور  نیو خدمتکار و ا گاردیکه باد هیکس فرهودي

 کنه . یصدرا جور م اریبراي دست زایچ

 

 فهمن خودتون با اسم و  یزود م یلیخ د،ینکن میگر

 چون در اون صورت ته و  دیخودتون بر یاصل آدرس

 و  نیفهمن دروغ گفت یو م ارنیدر م زویهمه چ توي

 . شهیبد تر م زیچ همه

 فرهودي گفته شما دنبال  دیاون جا بگ دیرفت یوقت

 . نیگرد یم گاردیباد
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 امیمن م گهیروز پنج شنبه هفته د نیاریشانس ب اگه

 کنم . یانتخابتون م هیبق نیجا و از ب اون

 . دیرس یم جهیبهتر به نت دیتر اقدام کن عیچه سر هر

 

 ازيی. اصال نمیکه تموم شد هر دو از جا پاشد سیو

 یشدن اقدام م گاردیبه کارن بگم خودم براي باد نبود

 . کنم

 فدا کرده بود وقتش  ندشویخودش و آ انیکه دا حاال

 از خود  نیمنم دست بجنبونم و حداقل نذارم ا بود

 و پوچ باشه. چیبراي ه شیگذشتگ

 بود جواب زحمتاشو بدم . وقتش

 رفتم تو اتاقم گفتم یکه م همونطور

 

 کن برام . داشیخوام. پ یم فرویشماره سرگرد عل-
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 سر تکون داد و چه نقشه اي تو سرمه.  دیفهم کارن

 گفت

 کنم برات . یم دایبرو جمع و جور کن، پ-

*** 

 

 بود اقتدار از سر و روش  ستادهیکه رو به روم ا مردي

 . دیبار یم

 بود . نیپسر دوست مامان نسر فریعل سرگرد

 تهران مثل مرغ سر کنده  میکه برگشته بود روزید از

 کرد  یراه بهمون کمک نم نیتوي ا سی. اگه پلبودم

 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 یاول م که

 بکنم . یو بعد براش اقدام واقع بشم

 گفت یبخش نانیبا چهره اطم فریعل

 . میکن یم تیباشه ما همه جوره حما یمهم زیاگر چ-

 درز  ییجا دیمسئله تا خودتون نخوا نیا دیباش مطمئن

 کنه . ینم دایپ

 

 کرد  یمتعجب شد. طفلک احتماال فکر م چشماش

 یسطح زايیچ نیا دونمیچم ایدزدي  هیراجب  تینها

 . باشه

 دادم! ادامه گهیمن بود د یزندگ نمیزدم، ا پوزخند
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به اسم صدرا  هیباند کس نای دسته سرگشاد شد و گفت چشماش

 . ایآذرن

 

 سر  ؟یدون یرو از کجا م نایهاشم. شما ا یقمر بن ای-

 که من اطالع دارم  ییتا جا است،یآذرن انیباند دا دسته

 پرونده  هیباند و وجودش خبر نداره،  نیکس از ا چیه

 . محرمانست

 و گفتم دمیکش یآه

 ماه چندشیکرد. من از روي شمارهاي که از قبل از گوش فرار

 از خونه  ستگانیشا سایخواهر من گ شپی

 

 به دختري به  دمیکردم و رس ريیگ یبودم پ برداشته

 ساحل . اسم

 سایاون بفهمم گ قیکردم اغواش کنم تا از طر یسع
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 باند  هیداد عضو  شنهادیکه ساحل بهم پ کجاست

 . بشم

 براي باند  یتونم مهره خوب یخوبه و م افمیق گفت

 . باشم

 ییجا هیکه دخترا رو گول بزنم و بکشونم  نهیا کارمم

 براي فرستنیو م رنیگ یقرار و بعد اونا دختررو م سر

 . خایش

 

 سرش  ییخواهرم چه بال دمیاون موقع بود که فهم تازه

 و  سایاصال درباره گ سینتونستم ساکت بمونم پل اومده

 خودم دست  نیکرد واسه هم یشدنش همکاري نم گم

 باند  یاز مهره هاي اصل یکیکار شدم و به  به

 . برخوردم

 که  دمیزبونش کش ریدادم و از ز ادیز یدنینوش بهش
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 . ایآذرن انیبه اسم دا هیدسته باند کس سر

 که داشتم سخت  یمنبع موثق قیکردنش از طر دایپ

 اجاره کردم . شوی. رفتم به آدرسش و خونه بغلنبود

 

 هیکردم.  ینبود که فکر م یاصال اون ایآذرن انیدا یول

 بود. اصال توي وادي لهیپ لهیش یبچه ساده و ب دختر

 و  دیترس یحرفا نبود. از رعد و برق م نیو ا قاچاق

 کرد . یم یخانواده اي تنها زندگ چیه یبود ب سالها

 رویچند وقت اخ نیخودم که اومدم کل داستان ا به

 کرده بودم. فیتعر براش

 یبعض یحت شه،یکه متعجب تر م دمید یلحظه م هر

 کالفه شد و دستشو مشت کرد . جاها

 

 کرده بود  انیکه با دا ییکه درباره صدرا و کارا ییجاها

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              507 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 نت  اقیبا اشت دمید یکردم م یم فیبراش تعر رو

 کنه . یم برداري

 یم یجزئ یلیسري نکات خ هی یاز چند گاه هر

 دادم جوري چشماش ستاره  یجواب م یو وقت دیپرس

 گفتم؟ یکردم مگه چ یشد که شک م یم بارون

 که شد با چشماي براقش گفت تموم

 

 به ما  یبزرگ یلیخ یلیشما کمک خ ستگانیآقاي شا-

 !دیاز اون چه که فکر کن شتریب یلیخ یلی. خدیکرد

 که صدرا  یخانم شما و پاپوش انیدا هیقض نیا اگر

 گناه  یعمالً ب انیدرست کرده اثبات بشه دا براش

 . شهیم حساب

 شد . دهیبه دلم تاب ديیام نور

 که توشه نجات  یمنجالب نیازرا انویممکن بود دا یعنی
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 بدم؟

 

 نیا ایتونستم بهش کمک کنم؟ خدا یم یعنی

 ه؟یشدن

 گفتم بالفاصله

 اثباتش کرد؟ دیاما چطوري با-

 برداشت و با همون  زیاز روي م لشویو موبا چیسوئ

 گفت یچراغون چشماي

 

 فر مرد با جذبه و  یاداره. مافوق سرگرد عل میهم رفت با

 . ییافتاده اي بود به اسم موال جا

 مطمئن شد  یجلسه محرمانه داد و وقت هی درخواست

 ماجرا  ازیتا پ ریازم خواست س شهیمزاحممون نم یکس

 کنم . فیتعر رو
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 زویهمه چ انیخودم و دا یاز مسائل شخص ریبه غ منم

 رو . اتیجزئ نیتر زیر یگفتم. حت براش

 

 ییرفتارش رو، خوابها زیبه ر زیر ان،یترسهاي دا همه

 که داشت . یاحساس گناه دیدیم که

 با  زویبراشون گفتم و اونا هم همه چ زویچ هممممه

 و نت برداري کردن . دنیشن حوصله

 باهام دست داد و  ییکه شد سرهنگ موال تموم

 انجام  دیکه امروز با ییازم تشکر کرد و کارا مانهیصم

 رو مو به مو برام گفت . بدم

 

 ظهر که شروع کردم سه بعد از ظهر  ازدهیساعت  از

 !رونیکه خسته از اداره زدم ب بود

 بود . دیبودم اما تو دلم پر از ام خسته
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 مکیتونستم  یحاال م میبود دهینقشه اي که کش با

 آروم باشم. حداقل

 چیه یطور ب نیبود من وارد باند بشم اما نه هم قرار

 اي . پشتوانه

 

 جا و  نیا ستمیکه به س بمیشنود کوچولو توي ج هی با

 همکاراش  هیو بق فریو سرگرد عل ییموال سرهنگ

 افراد اون باند . نیبود قرار بود برم ب وصل

 لباس  رويیداده بود که چندتا ن نانیفر بهم اطم یعل

 باشن . انیکه همه جا مراقب من دا فرستهیم یشخص

 اي یگوش ک،یمثل ضبط صوت کوچ زیچندتا چ بهم

 سري از  هیو  یبیج نیدورب هیوصله،  ابیبهش رد  که

 

 شهیباکس بهم داد و گفت هم هیتوي  لیدست وسا نیا
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 خودم . شیرو جاساز کنم پ نایا

 کروات  رهیگ شیکینبود،  عیکدومشون هم ضا چیه

 مشکوك  ریغ زايیبود، چ نیدکمه سر آست شیکی بود،

 . کیکوچ

 بود  دهیشن ینگم، از وقت زيیچ انیگفته بود به دا تازه

 عکس العمل تندي نشون داده احتمال داد قطعا با  چه

 

 زویبه ماجرا موافق نباشه و همه چ سیشدن پاي پل باز

 بده. لو

 نفوذي بودن  انیکس از جر چیبه صالح بود ه یطرف از

 بجز خودم خبر نداشته باشه. من

 طوري هم براي من هم براي اداره خطر کم تري نیا

 . داشت

 زدم به کارن و گفتم زنگ

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              512 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 ندارم اديیالو داداش؟ وقت ز-

 

 از توي دیسف رهنیپ هیمنو با  اهیکت و شلوار س اون

 حتما  دمیسف رهنیو اتو بزن، دقت کن پ اریدر ب کمدم

 داشته باشه. بیج نشیس روي

 بخورم مثل سگ گشنمه . امیهم جور کن ب یکوفت هی

 دیپرس کارن

 . دیترس ی! مامان کلکهیکردي مرت ردی چقدرگفتم تند

 

 ! گمتیم امیمشغول بودم. م دببخشیگفت 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 اي

 نداشت نقشه . خور

 به جا و حساب شده بود که مو ال  زشیهمه چ انقدر

 رفت . ینم درزش

 گاز دادم . دیدل پر از ام با

 سارویهمونجوري که تو قراره گ ان،یدا دمیم نجاتت

 یکن دایپ

 

 به چشماي به قول  نهیو شلوارمو صاف کردم و تو آ کت

 شدم . رهیخ میتونیز دابان

 

 که  یینایدکمه سر آست گاردا،یشده بود مثل باد ظاهرم

 وصل بود رو به خودم وصل کرده بودم  کروفونیم بشه

 موهامو ساده شونه زدم باال . و
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 تنگ بود، دلم براي انیکه چقدر دلم براي دا آخ

 قشنگش،  یانوسیصداي نازش، چشماي اق دنیشن

 و تن ... زهیم زهیر کلیه

 بهت! منو معتاد خودت کردي و ولم کردي. حاال  لعنت

 دو برابر عاشقت شدم منو رها کردي به حال  که

 . خودم

 

 کردم خودمو آروم کنم . یو سع دمیکالفه اي کش 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

 خودمو . معصوم

 دار و دسته پدرش شده بود، احتماال  یاالن قات احتماال

 وارد کاري شده بود که ازش متنفره . االن
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 کنم! یم داشیمن پ یول

 خورم . ی. قسم مانیدا دمیم نجاتت

 نهیخودم توي آ ریباال و به تصو دمیکتمو کش قهی

 کردم . پشت

 تا  میستیا یم گهیروزي بود که من و چند تاي د امروز

 انتخاب کنه . مونویکی نمونیب انیدا

 قرار داد  نیهمکاري، ا نیکه بالخره استارت ا روزي

 شد . یزده زده م نانوشته

 

 و سرهنگ همش  فریحرفاي سرگرد عل نیماش توي

 رويیگوشم زنگ خورد، من االن رسما نفوذي ن توي

 بودم ! سیپل

 گفت  یم فریحساب شده بود، عل یلیمن خ روي
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 دارم . شویبُن

 . چند روز قبل ایجلوي در عمارت بزرگ آذرن دمیرس

 امضا و زهر چشم  یشده بودم و بعد از کل نشیگز

 . امیگذاشته بودن امروز ب گرفتن

 

 دختر قراره مراقبت کنم، گفته بودن  هیبودن از  گفته

 کارمون تمومه. گفته بودن شده  وفتهیروش ب خط

 . میازش محافظت کن دیهم با میریبم

 نیهمه امضا، ا نیهمه آدم، ا نیا دم،یلحظه ترس هی

 کردن  ریچشم زهره گرفتن و داد و قال و تحق همه

 خودم بود؟ انیدا براي

 معصومم؟ انیدا

 

 سیرئ شونیکیده نفر آدم اون جا بودن،  کینزد
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 شونیکیخدمه بود،  سیرئ شونیکیبود  گاردایباد

 تذارکات بود و ... سیرئ شونیکیبود،  زشونیر برنامه

 اومدم، گفته بودن  گاردینگهبانا گفتم به عنوان باد به

 کنن که  یکنه برام کارت صادر م دمییتا انیدا اگه

 ورود و خروجم کارت بزنم ! موقع

 ! یاداره هاي دولت مثل

 ! هه

 

 بودن که مثل خودم  ستادهیتو، چند نفر هم ا رفتم

 ها . چارهیبشن. ب دییو منتظر بودن تا بودن

 لمس کردم تا شنود روشن شه.  نویدکمه سر است آروم

 مردي اومد و بهمون اشاره کرد هی

 آوردن . فیتو! خانم تشر دیایب-
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 تو و چشم گردوندم دور فضا . رفتم

 و  وارایسالن بزرگ و بود با مبلمان خاکستري و د هی

 سالن دلمرده و تا حدي ترسناك . هی د،یسف سقف

 گوشه سالن به حالت آماده باش  اهیسگ س دوتا

 . دنیکش یخرناس م وبودن  نشسته

 نیحق ا گاردینبود. به عنوان باد انیخبري از دا چیه

 چشم بگردونمو نداشتم . که

 با همون ابهت  ایدفعه در اتاق باز شد و صدرا آذن هی

 اومد تو . سابقش

 نبود، فقط رنگ موهاش . انیبه دا هیشب زشیچ چیه

 

 یمرد قد کوتاه شونیکینفر پشت سرش بودن،  چند

 گرد زده بود به چشماش و اون دوتا  نکیع هیکه  بود

 بودن . گارداشیباد
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 پشت  هینشست روي مبل رو به روي ما و بق صدرا

 . ستادنیا سرش

 گفت گاردایباد سیرئ

 . همشون کارکشته هستند و ازشون سیآوردمشون رئ-

 گرفته شده . آزمون

 

 مو شکافانه بهمون نگاه کرد و بعد گفت: ایآذرن

همه  زندگیتار موی هیکنه با  یباهم برابري م یهمگ التون،یفام

 شما، بچه هاتون، مادراتون، زناتون، 

 . دیکه قراره ازش محافظت کن یکس

 حه خودتونو فات دیبا نهیابروهاي دختر من بش 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

 . رونیرفت ب کردو

 احتماال رفت  م،یبود ستادهیصاف و شق و رق ا هممون

 . انیدا دنبال

 که گذشت در باز شد، اول همون مرد و بعد صداي کمی

 توي اتاق . دیچیپ یهاي کس پاشنه

 

 بود و حق نگاه کردن به باالتر از کفشاي نییپا سرمون

 . میتو رو نداشت ادیکه م یکس

 از توي در مشخص  ديیو سف کیدفعه پاهاي بار هی

 . شد

 پاهاي زنو قاب  ییبایبه ز یپاشنه داررمشک کفشاي

 من  انیکه مطمئن بودم مال دا ییبود، پاها گرفته
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 . نبودن

 

 شهیدوست نداشت، هم یمدل نیوقت ا چیه انیدا

 . دیپوش یم ریبلند و حر لباساي

 گفت ایآذرن

 که وقتتو گرفتم.  یرو ببخش ییبابا دیبا انم؟یاومدي دا-

 خواي؟یکدومشو م نایا نیبگو ب فقط

 مشت شد، نتونستم نگاهمو نگه دارم . دستام

 

 که انگار  ییکه با لوندي و قدما یزن نیکه ا نیا باور

 ریباشم برام سخت و غ انیرفت دا یکت واك م داشت

 باور بود . قابل

 محال بود . اصال

 بود کل  کینزد دمیکه د زيیاومد باال و از چ چشمام
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 حرکت لو  هیباره و با  هیرو  هیو کل قض کیها نقشه

 . بدم

 

 داشت،  انویکه رو به روم بود چشماي دا دختري

 باالي کیو خال کوچ دشیهم، تن سف موهاشو

 من نبود ! انیهمون بود! اما دا نشمیس

 یبود، لباس دهیلباس دکلته چرم تا باالي زانو پوش هی

 سخاوتمندانه به  یلیهاي بدنشو خ یتمام برجستگ که

 گذاشته بود . شینما

 حلقه حلقه باز گذاشته بود روي شونه هاش و  موهاشو

 حرفه اي حالت داده بود . یلیخ

 

 روي صورتش بود و اخماش در هم  یرنگ اهیس شیآرا

 . بود
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 یبا کالفگ شویآب یانوسیکرد، چشماي اق 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 یم نگاهش

 

 کالفه گفت دیمن که رس ینفر قبل به

 از سمت راست خوبه. مزاحمم  یصدرا. دوم دونمینم-

 . گهید نشو

 

 از سمت راست من نبودم ! ی! دومهه

 ! یسادگ نیهم به

 منو انتخاب نکرد. اون عوض شده بود.  یحت انیدا
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 . میکرده بود ینیب شیکه پ یاز اون شتریب یلیخ یحت

 اون که برگرده  یدفعه ب هیگرد کرد که بره، که  عقب

 گفت

 

 یلیاز راستو اخراج کن، خ یاز چپ. دوم ینه اول-

 . زهیه

 درو باز کرد و رفت . بعدشم

 و دستاي دمیکش یاز چپ من بودم. نفس راحت یاول

 شدم باز شد . مشت

 من،  انیحال هم غم عالم نشست روي دلم. دا نیع در

 نیکرده بود، ا رییتغ لمیپ لهیش یساده و ب دخترك

 نبود . انیپوش دا یمشک دختر

 

** 
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 بود، قرار بود همه جا همراه  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،یبراش لباس ب بود

 

 بودن و  یکردم، بعد از اون همه زندان یم درکش

 کس حاال دوست داشت باذ همه معاشرت  چیه دنیند

 . نهیو همه جارو بب کنه

 اومد رفت توي اتاقش و من  شیپ قهیپسر چند دق هی

 دم بزنم ! نتونستم

 و طراحه . شگریبودم آرا دهیشن هیزمزمه هاي بق از

 زد حاال  یساده اي که رژ لب هم به زور م دخترربچه

 داشت . شگریو آرا طراح
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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 نیکوتاه نقره اي که پر از سنگ و نگ لباس

 ست لباسش دستش بود . فیک هیو  بود

 و داد زد ستادیدفعه ا هی

 مانتوم؟ ح؟یمس-

 

 در  یمانتوي ب هی رونیبا عجله از توي اتاق اومد ب پسره

 خاکستري رو گرفت جلوش تا بپوشه . کریپ و

 انیروي صورت پسره، دا نهیآماده بود تا بش دستام

 سمت من تا پسره مو هاشو از تو مانتوش در  برگشت

 و مم چشمم افتاد به جلوي لباس . ارهیب

 هاي خوش فرمش به  نهیو پر از سنگ و چاك س دکلته
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 معلوم بود. چشمامو با حرص بستم، کجا داشت  یخوب

 سر و وضع؟ نیرفت با ا یم

 

 با من؟ یکن یکار م یچ داري

 جوري عذابم بدي؟ با به حراج گذاشتن  نیخواي ا یم

 خودت؟

 همونجا؟ یو انگشت گذاشت ديیضعفمو فهم نقطه

 جاي هیکه قرار بود ببرمش  یراه افتادم، آدرس دنبالش

 کاخ بزرگ ! هیوسط تهران بود،  یلوک

 بهم نشون داده بودن . عکسشو

 

 یبزرگ نیکنار ماش نهیتوي دست به س گاردایباد هیبق

 بودن . سادهینداشت وا نیز مویکم از ل که

 پشت فرمون، راننده داشت اما انگار گفته بود  نشستم

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              528 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 یکه منِ ب گاردشیخواد فقط خودش بره و باد یم

 باشم . رتیغ

 

 اسو  یپ یو درو بست. همون ج نیتوي ماش نشست

 کردم و راه افتادم . روشن

 گفتم میکه دور شد کمی

 . یکن یلباستو عوض م-

 

 عکس  چیه ایاخم کنه  یحت ایکه نگاه کنه  نیا بدون

 و  شیوصل کرد به گوش شویاي هنذفر گهید العمل

 توي گوشش . گذاشت

 بهم صبر بده! ایخدا

 خوب  یلیهاي تنشو خ یلباس که برجستگ نیا با

 دیو احتماال من با یرفت پارت یداد داشت م یم نشون
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 زدم . یمردم و دم نم یم

 

 داشتم سقف اون جارو روي تک  زهیکه انگ نیبا ا دیبا

 کنن خراب کنم اما تحمل  یکه نگاهش م ییکسا تک

 کردم. یم

 یتو چونه کس نهیکردم تا نش یمشتمو کنترل م دیبا

 کنه . یبهش نگاه م که

 بستم تا باز نشه و گند نزنه به کل نقشه  یدهنمو م دیبا

 . هامون

 خواستم . یاز خدا صبر م نایمن براي تک تک ا و

 

 خط چشم  و ملیشدم به چشماش که با ر رهیخ نهیآ از

 شده بود . ییدار تماشا دنباله

 یم ییروي لباي خوش فرمش خود نما یلب زرشک رژ
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 . کرد

 که  یاون بعد از ظهري افتادم که بهم گفت اتفاق ادی

 لباي خوش  نیرو فراموش کنم و بعد هم وفتهیب قراره

 بود . دهیگذاشته بود روي لبام و بوس فرمو

 

 بود  ختهیقشنگش باز حلقه حلقه ر ییطال موهاي

 .دورش

 نشد؟ وونهیو د دیرو د ییبایهمه ز نیشد ا یم

 "سایلعنت بهت گ"بار زمزمه کردم نیهزارم براي

 . میشد یو راحت م میکرد یم داشیزود تر پ کاش

 حاضر بود بازم برگرده به من؟ انیدا

 درصد نه ! 11 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 تنهاي

 و نداشتنش بود . هرروزه

 عذاب مسلم ! نیهم

 نیبشه. تحمل ا گاردیباد ادیگفته بودم کارن ب کاش

 کار من نبود . تیوضع

 که کم از کاخ  ديیجلوي عمارت بزرگ و سف دمیرس

 . نداشت

 

 که فقط من که توي ستمیس نیآخر نیعالمه ماش هی

 و تو  متشونهیدونستم چقدر ق یبودم م نیماش کار

 . دمشونید ینم اممیرو

 شد . ادهیپ انیپارك کردم دا نویماش نکهیمحض ا به

 دنبالش باشم. هیتا بهش برسم، قرار بود مثل سا دمیدو
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 یجاش م چیکرد و منو به ه یخاطر من صبر نم به

 . گرفت

 

 از  یکیزنده  کیمحض وارد شدن صداي موز به

 توي گوشم. دیچیهاي معروف پ خواننده

 نره قول  هیکه  ییمثل من بودن. دختر پسرا ایلیخ

 حواسش  یبود و چهار چشم ستادهیسرشون ا پشت

 بود . بهشون

 از پسرا جام مشروبشو  یکیما  دنیدفعه به محض د هی

 باال و گفت گرفت

 

 امپراطوري ابیجاست! ملکه کم  نیا یک دینیبه به! بب-

 ! ایآذرن
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 . دنیجامشونو گرفتن باال و اووووو کش داري کش همه

 و  دیمانتوشو درآورد و شالش رو از سرش کش انیدا

 خدمت . شیبه پ داد

 شد . یلحظه عذاب من شروع م نیا از

 یکم رنگ یاز پسرا که کامل بور بود و چشماي آب یکی

 آروم دستشو گرفت آورد باال  ان،یاومد سمت دا داشت

 و گفت دینرم بوس و

-hel l o beaut y l ady 

 

 گفت یمیدستاشو حلقه کرد دور پسره و صم انیدا

 جان . هانیتولدت مبارك ک-

 چشماشو توي صورتش چرخوند، با  یفتگیبا ش پسره

 زد کنار و گفت: انویموهاي دا دستش

 . دعا کن به آرزوم برسم !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 انیدا داد،

 و گفت دیخند دلبري

 ! ستین بی! آرزو بر جوانان عآخیدیدفعه داد کش هی

 

 . نیتر بود هیپا دمتونیباري که د نیاول د،یوبسیچقدر -

 بذار . کی! خودت موزنویافرا، بفرست بره ا آهاي

* 

 کرد. از بس که فشارش داده  یدستم درد م مشت

 نگاه  ستیو لوندي هاش توي پ انیبه دا گهید بودم،

 شم، رگ گردنم  وونهیشد د یکردم، باعث م ینم

 چشمام از شدت خشم پر از اشک بشه. امشب  بترکه،
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 اندازه تمام عمرم خودخوري کرده بودم، به اندازه  به

 احساس حقارت کرده بودم . میزندگ کل

 بس ناخناي کوتاهمو فرو کرده بودم توي دستم خون  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 نیو ب کرد

 . بود

 

 یدختر چشم و ابرو مشک هیعالم خودم بودم که  تو

 گفت نهیجلوم و دست به س ستادیسمتم، ا اومد

 انیدا نیداره ا گريیج گاردیواي خدا! چه باد-

 ! دهیورپر
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 نگاهشم نکردم. تو قرار داد  یندادم. حت جوابشو

 دنبال  حرکت اضافه اي فقط برم چیه یبود ب نوشته

 و بعد برگردم . انیدا

 

 ریاز رو نرفت، اومد سمتم و دستشو گذاشت ز دختره

 شم . رهیخ اهشیو کاري کرد تو چشماي س چونم

 کج کرد و گفت سرشو

 ؟یبا من برقص شهیم ی! چییاوف! چه چشما-

 

 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 نیجلو تا فرو کنه ب آورد

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              537 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 اول  هیخود جنسه، بخدا از ثان گاردتیاوفففففف باد-

 چقدر موهاش خوش  نیاومدم تو نخشم. بب که

 .... رنگه

 به من گرفت و با  دهینرس نویشمیدست  انیدفعه دا هی

 جدي گفت لحن

 

 ییراسیریقابل شمارشه. گ ریکه اصال غ تمیاجتماع دوستاي

 نداري تو؟ نامزد داري، دوست پسرم داري،

 کنه اخه؟ ینگا م یک نویبنده خدا؟ ا نیبه ا دادي

 تو لفافه بهش داده  انیکه دا یتوجه به فحش یب دختره

 و گفت: دیمستانه خند بود

 توله  نیکدوماشون مثل ا چی! چشماي هگهیدله د-

 . مرخصش کن، من ستیقدر سگ دار ن نیا سگ
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 ! خوامشیم

 

 هی. چقدر احساس حقارت داشتم که دیباال پر ابروهام

 کرد تا تو  یمرخصم م دیبا انیبودم و دا گاردیباد

 بشم . ریاس گهید یکی اسارت

 انداخت باال و گفت فویابرهاي ظر انیدا

 . نیشمی میبر ایب ؟یشیامري؟ فرما گهیاوه جدا؟ د-

 بار  هیمن،  گاردیدادي به باد ریگ ادیخوشم نم چیه

 . شمیم یبندمو مگس یجا چشمامو م نیا ايیب گهید

 بهم ! زمیر یمعامالتمون و کارمون رو م ینیب یم هوی

 

 که  یدون یکه؟ م ديیرو شن ایامپراطوري آذرن فیتعر

 ن؟یما گنده شد هیتو سا کتیو شرکت کوچ تو

 چند قدم ازم دور شد و گفت د،یدختره پر رنگ
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 آقا خوشگله  نیجون. ا انیدا یشیم یحاال چرا عصبان-

 خودت . یارزون

 . انیکه دور شد من موندم و دا نیشمی

 

 نیحداقل ا یشب جهنم نیرفت که تو ا یقنج م دلم

 زد که حالمو خوب کرد . یحرکت هی

 دو نفر پاسکاري بشم! نیمونده بود ب کم

 داد زد: انیدا

 آبهیجام مشروب خودشو  ان،یبرگشت سمت دا هانیک

 هان؟ینداري ک شنگولی

 رفت باال و به گفت کله

 

 که معلومهدمیلبام غر لیحرف بزنم از ب دینبا نکهیتوجه به ا یب

 . مداری
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 قطره از اون زهر  هی. اريیشورشو داري در م گهید-

 من ماست چقدر کره  هیبخور تا بهت بفهمونم  ماري

 . داره

 زد و دوباره گفت پوزخد

 

 . هانیلفتش نده ک-

 خورد از بس مست بود، با دوتا جام  یتلو تلو م پسره

 و  تنیبودن اومد سمت دا ختهیتوش شراب قرمز ر که

 حلقه کرد دورش . دستاشو

 به  ینگاه مین چیه یلوند جامو ازش گرفت و ب انیدا

 برد سمت لباش . من

 

 هیشد. تو  یهمون لحظه از کنارم داشت رد م دختري

 و پسره که خورد  انیهولش تادم سمت دا حرکته
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 هر دوتاشون . اسايیچپه شد رو ب وانایو ل بهشون

 و گفت دیخند دختره

نمه مستم  هی نهمچی من! ساري! اوپسگفت غیج غیبا ج انیدا

! 

 

 سمت .... یکن یگه زدي به لباسم! زهر ماري کوفت م-

 بوداره . کمی هیقض دیدفعه انگار فهم هی بعد

 و پا  دیبه من انداخت و پوف کالفه اي کش ینگاه مین

 ازمون دور شد . کوبون

 بود و اومده بود  دهیمدت کوتاه، مانتوشو پوش هیاز  بعد

 . نییپا

 گفت هانیک به

 . خوش گذشت.رمیمن دارم م-
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 آغوش تو دیتبع در

 111_پارت#

 ඨبخون نجایاول رو ا پارت

 بهشون بر خورده باشه اههههههههه  یانگار کل همه

 غرغر کردن . یاي گفتن و کل دهیکش

 

 قهقهه زد و گفت انیدا

 کمیمن  یجووون! چقدر هواخواه دارم! ساري ول-

 بدم!  یشنبه خودم مهمون کیاحتماال  رم،یدرگ

 ! دییییدعوت هممممتون

 باي رفقا . باي

 کرد و با کفشاي پاشنه بلندش که رو مغزم رژه  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

 ! بدون خودتو حدخودش گفتم مثل

 نه؟ ای یکن یتمومش م-

 

 که باز دستشو گرفتم و  نیبرگشت بره توي ماش دوباره

 زدم تشر

 مینکن، روان وونمی!دااااااااااااااندایدیکش غیسمتم و ج برگشت

 نکن!

 اي؟ سر  کارهیتو چته؟ چه مرگته؟ به تو چه؟ اصال چ-

 تهش؟ ای ازيیپ

 

 آدم بده  نیبازي کردنتو. ا شینما نیتمومش کن ا-
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 بودنتو تموم کن . ییگل دختر بابا نیا بودنتو،

 یم نمتیب یجوري م نیا یخوره وقت یبهم م حالم

 ؟یفهم

 قدر خودتو حراج  نینذار، ا شیجوري خودتو به نما نیا

 .نکن

 همه آدماي هرزه  نیا نیجوري ب نیا یلباس لعنت نیا با

 که خودتم  ؟یثابت کن ویخواي چ ینکن. م ییخودنما

 هر .. نایا مثل

 

 و بعد ... دمیلحظه د هیتو  شوینیانگشتر تزئ برق

 بود تو گوشم ! زده

 لبم شروع کرد به سوختن، احتماال همون  گوشه

 کار دستم داده بود . انگشتر

 زدم و سرمو برگردوندم سمتش و گفتم پوزخند
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 تلخه؟ قتیحق هیچ-

 

 شد بهم، هولم داد که چون انتظارشو  کیقدم نزد هی

 چند قدم رفتم عقب . نداشتم

 شد بهم و محکم گفت رهینفرت خ با

 اره! من هرزه ام !-

 ! یکه اومده بودي اغواشون کن میین زناجنس همو از

 ! میاصل انیهرزه ام! اما دا من

 ! خودمم

 ! ستمیتو دورو و کثافت ن مثل

 

 ايیآذرن هیخود اصل منه،  نیکنم، ا یبازي نم شینما

 ! یواقع

 باشم  یتونم عوض یکه ثابت کنم تا چه حد م نیا براي

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              546 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 کاري نداره لوت بدم به بابا و خودت و کارن و  برام

 برامیخاك! کار  ریجونو بفرستم ز نیو نسر سایگ

 داره . یزنگ بستگ هی نداره،به

 !جیقدر به پر و پام نپ نیا

 گردونم و بعد گورتو  یروز صبر کن، خواهرتو بر م چند

 نفس  رانی! بخدا بفهمم تو اريیم رانی! از ایکن یم گم

 ! رمیگینفستو م یکش یم

 

 نه؟ ای ديیفهم

 شده بودم . خفه

 کرد ! خفم

 خواهر  دیشا نیشناختم دختر رو به رومو. ا ی! نمهه

 بود . انیدا یناتن

 االن توي خونش لب ساحل  یاصل انیبودم دا دواریام
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 تو باد برقصه ! رشیحر رهنیباشه و پ نشسته

 

 . پوزخند نینفرت عقب گرد کرد و نشست توي ماش با

 کرد . یپوزخندي که ترس صورتمو پنهون م زدم،

 بودم . دهیترس من

 دهیکه خودم ساخته بودم ترس ییوالیاز ه ان،یدا از

 . بودم

 

 رد و بدل  نمونیب یحرف چیه گهیبرسونمش خونه، د تا

 .نشد

 یگزارش کل هیگفته بود امشب برم و  ییموال سرهنگ

 چند روز بدم . نیا از

 پدر اومد سراغم ايیبودم برگردم که آذرن آماده

 گفت دهیاخم و چهره رنگ پر با
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 یگوشه لبت؟ کس هی! اون زخم چنمییصبر کن ب یه-

 براش افتاد؟ یحمله کرد؟ اتفاق بهش

 

 شد و  داشیپ هویهودش  انیاومدم جواب بدم دا تا

 گفت

 اومد  نمیدعوام شد،ا نیشمیگندش نکن صدرا! با -

 شد به لبش . دهیانگشترش کوب رهیبگ جلوشو

 شده بهش نگاه کرد و گفت کیبا چشماي بار ایآذرن

 منصوري؟ دختر پاشا؟ نیشمی-

 

 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 . ایگها جلوي من بخوره  نیاز ا تونهیم بازم
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 فشار داد و گفت انویزد و شونه دا شندین صدرا

 راه افتادي! الحق که  یقربون دخترکم بشم. حساب-

 . ییایامپراطوري آذرن ینیجانش قیال

 

 شونه اي باال انداخت، روي پنجه پا بلند شد.  انیدا

 و راه افتاد بره که دوباره طبق  دیصدرا رو بوس گونه

 کرده بود برگشت و  دایپ دایکه جد ديیجد عادت

 گفت

 کهی. مرتدیرش خیش دنیبرم د خوامی! میاهان! راست-

 برم ازش زهر  خوامی! مگذرونهیداره از حد م کالش

 .رمیبگ چشم

 

 دعا کردم کامورا پاي شنود  دیرش خیاسم ش دنیشن با

 گفتگو رو بشنون . نیا قهیبه دق قهیو دق باشن
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 . ششهیپ سایبود که گ یهمون آشغال دیرش خیش

 کرده باشن . کیبه صدرا شل انگار

 تته پته گفت با

 یدون یم چیاون؟ ه شیخواي بري پ یم د؟یرش خیش-

 چرت و پرت نگو ! ه؟یهرزه آشغال چه

 

 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

 

 رفت گفت یعقب گرد کرد و همون طور که م انیدا

 مونم  ی. چند روز مرهیبگ طیبگو برامون بل نیبه شاه-

 بگردم . کممیخوام  یجا، م اون
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 رفت برگشت سمت من و  یکالفه قبول کرد. وقت ایآذرن

 گفت

 

 به نر و ماده رحم  ه،یا یآدم عوض یلیخ دیرش خیش-

 کنه . ینم

 توي یهمه جا حت ،یشیمواظبش م یچشم چهار

 وفته،یب انی. خش رو داريیهم دنبالش م ییدستشو

 دم . یکنه ودمانتو به باد م اخم

 یحت ه،یعوض یلیخ دیرش خیکنم ش یم دیتاک

 بندازه . انینگاه چپ به دا ذاريینم

 کردم و گفتم میاحمقا تعظ مثل

 

 چشم قربان .-

 به زخم لبم مشکوك نگاه کرد و رفت . گهید کمی
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*** 

 شدي؟ یپس راه-

 رو دور کنه . سایتا گ ادیاره. دوستم کارن هم م-

 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-

 . رانیا برگرده

 گفت فریعل

 د؟یوفتیراه م یک-

 

 و گفتم یرو صندل نشستم

 و سومه.  ستیبراي ب 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

 . میدیم انجام

 تکون دادم و گفتم سر

 ندارم، فقط جون شما و جون  سایباشه! من کاري با گ-

 . سایگ

 فر شونمو فشار داد و گفت یعل

 

 مونه گرشا ! یجواب نم ینگران نباش. شجاعتت ب-

 زدم . پورخند

 شجاعت؟

 ؟یمتیچه ق به

 دست دادن عشقم؟ از
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 دست دادن خواهرم؟ از

 که دارم؟ زيیدست دادن همه چ از

 

 ! خوامینم

 خودتون ! یارزون

 دیو با میپا شدم، فردا حرکت داشت یروي صندل از

 کردم . یم استراحت

 بودم. یهم م انیمواظب دا دیبا

 انیبراي دا دیرش خیکردم ش یبودم که فکر م احمق

 نداره . خطري

 

 آشغال براي همه خطر داشت، کثافت  کهیمرت اون

 آشغال

 میو کمربندامونو بست مایهواپ یرو صندل مینشست
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 هه ! میبود انیدا گاردايیچهار نفر من و باد فقط

 طرفش دوتا اون طرفش . نیا دوتا

 یهنذفري گذاشته بود تو گوشش و ب الیخ یب انیدا

 رو پاش ضرب گرفته بود . تیاهم

 مرد من بودم فقط! یکه از استرس داشت م اون

 بلند شد . مایهواپ

 

 به مامورا بدم  دویرش خیبود که من جاي ش نیا نقشه

 رو از اون جا خارج کنن و  سایسر و صدا گ یاونا هم ب و

 به کارن . بدن

 . مشونیریسرشون و بگ میزیاالن بر ودین قرار

 گهیکه به دست آورده بودم چند روز د یاطالعات طبق

 نفري دختر قرار بود پست بشه براي صدیمحموله س هی
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 به اسم ابو محمد صالح و  یو کس دیرش خیش نیهم

 ! گهیتا عرب د چند

 

 تا! صدیس

 با چند  شیکه احتما چند ماه پ ییسایبراي گ رمیبم

 پست شده بود . گهینفر د صد

 نمیقدر آشغاله، ا نیا دیرش خیبودم فقط ش دهیشن

 من بود . سايیگ شانس

 توي میفرود اومد یساعت هم نشد، وقت کی پرواز

 . میبود یخنک دب فرودگاه

 بند و بارا مانتو و شالشو در آورد و  یب نیمثل ا انیدا

 . گاردایاز باد یکیکرد رو شونه  پرت

 

 زد به چشماش شویآفتاب نکیداد پشتش و ع موهاشو
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 ! 

 !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

 

 نیبا ماش گاردایباد هیو بق میسوارش شد انیو دا من

 اومدن . یسرمون م پشت

 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 یخارج از شهر خونه ساخته بود تا کس بود،
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 . نکنه

 

 در بزرگ و که از دو  هیبه  میدیرس قهیاز چهل دق بعد

 و بلند بود . میضخ وارید یتا چشم کار م طرفش

 باعث شد کرك و پرم  دمیکه د زيیبازکردن، چ درو

 . زهیبر

 شهر سر شبز و پر از دار و  هیشهر اون تو بود.  هی

 . ابونیوسط ب درخت

 دونم چطور وسط  ینم ودیو سرو  دیدرختاي ب همش

 اونا رو پرورش داده بودن . ابونیب

 

 . یبه عمارت اصل میتا برس دیربع طول کش هی اصال

 زيیمصنوعس و هر چ اچهیبازي و در نیو زم استخر

 اون جا بود . یبگ که
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 برداشته بود و متعجب نگاه  نکشویهم ع انیدا یحت

 کرد . یم

 براق بود با نماي دیخونه بزرگ سف هی یاصل عمارت

 . یروم

 

 هر ستون دوتا  نیتا ستون داشت و ب ستیب ورودي

 استاده بود . نگهبان

 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

 

 سگ و  ن،یبود، همه جا دورب ادیز یلیخ تشیامن
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 گذاشته بودن . نگهبان

 نفر بدو بدو اومو سمتمون و درو باز  هیو  ستادیا نیماش

 . کرد

 با اون  انیشدم و بعد کمک کردم دا ادهیمن پ اول

 بشه . ادهیهاي بلندش پ پاشنه

 هیصدرا گوش نداده بود،  ایهاي من  هیبه توص اصال

 چسبون تنش بود . یو شلوارك ل اهیس بلوز

 دختر قصد کرده بود منو  نیخورد، ا یخونمو م خون

 . بکشه

 

 و  اهیمردي با کت و شلوار س هیشدن  ادهیمحض پ به

 اومد استقبال . کروات

 ظشیباز کرد و با لحن چاپلوسانه و لحجه غل دستاشو

 گفت
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! یواییییییاز چشماش برداشت و با لحن خودمون نکشویع انیدا

 . ایآذرن انیجاست! دا نیا یک دینیبب

 گفت: اي

 

! دیرش خشیهیشب شتریباشه. ب دیرش خیاومد ش یبهش نم اصال

 بودم . داریمشتاق د

 پدر . یافرون بود ب زك

 تر شدم.  کیقدم بهش نزد هیکه  انیجلوي دا اومد

 داشت سر تا پاي دیرش خیزد، نگاه ش یتند م قلبم

 ! دییپا یمثل اسکنر م انویدا

 کرد و دستشو گرفت  ییبلند باال میجلوش،تعظ دیرس

 دستاش و برد باال . توي

 

 روي دستش زد و  یکیبه لباش و بوسه کوچ رسوندش
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 :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

 پوزخندي زد و گفت: انیدا

 

 استراحت کنم . کمیخوام  یبسه! خستم. م یچاپلوس-

 از رك بودنش خندش گرفته بود . دیرش خیش

 شییو راهنما انیدستشو گذاشت پشت شونه دا هی

 .شیداخل عمارت لعنت کرد

 ت سرشون راه افتادم. با فک به هم فشرده و مش پشت

 کرده همه حواسم به دستش بود که کامل نشسته  گره

 . انیرو کتف دا بود
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 پرستو  هیکتفش که دوست داشت روش  همون

 کنه . یخالکوب

 از اتاقا  یکیمون کرد طبقه دوم و جلوي  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

 

 رفت تو گفت یهمون طور که م انیدا

! خونت از اومده خوشمو به لکنت افتاد دیرنگش پر دیرش خیش

 خوام توش سرك بکشم . می

 کنه . تونینفر همراه هی گمیاممممم! م-

 برگشت سمتش و با ابروي باال انداخته، مشکوك  انیدا
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 گفت

 

کس!  چهیداری ینذاري؟ دخترارو تو خونت نگه م خوايیم نکنه

 دي که؟  یفقط! اجازه م گاردمیخودم و باد

 هست که  شتريیب زیچ دم،یاونا رو که خودمم د نکنه؟

 ویداري چ نم؟یبب دینبا

 حرفش و گفت ونیم دیپر دیرش

! خانه مال خودتونه انیدا دیتون می که بتهالزد و گفت پوزخندي

. 

 

 چرت بخوابم . هیحاال شد! برو که منم -

 رفتم توي ایرفت و من به درخواست آذرن دیرش خیش

 . اتاق

 کیتو نزد انیاز دا شتریگفته بود براي محافظت ب بهم
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 فاصله بهش باشم و توي اتاق باهاش برم . نیتر

 هیگوشه کنار در. هه! مثل  هی سادمیتو و وا رفتم

 . یواقع گاردیباد

 پروا تا بغلش  یدختر ب نیروزي هم هینه انگار  انگار

 شد . یروزش شب نم دمشیبوس یکردم و نم ینم

 

 خواد  یتونستم تا دلم م یبود که م نیا شیخوب حداقل

 کنم . نگاهش

 و  شیآرا زیم یاالن که نشسته بود روي صندل مثل

 کرد . یرو پاك م ششیآرا داشت

eyesخودم،  انیشد دا یتازه م داشت  ocean 

 بود. حشیرژ لب مل ششیآرا تیکه نها معصومم

 زنگ خورد. جواب داد هوی تلفنش

 شده صدرا؟ یباز چ-
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 سگ نهباننتم تا توي اتاق باهام  دم،یرش شیاره پ-

 باال سرم انگار عصا  سادهیو مثل ابوالهول وا اومده

 کیاتاق کش رونیداده. چهار تا گردن گلفتم ب قورت

 جاها  نیعرضم به حضورت که گماشته هاتم ا دن،یم

 چته؟ گهیکنن. د یو گذارش م دنیجولون م یه

 ! سگ نگهبان؟ دستت درد نکنه نفسم !هه

 گفت دوباره

 

 باهام الس  ادیسنگ منه صدرا. نم ریدستش ز دیرش-

 من بچرخه . نییبزنه و چشمش رو باال و پا خشکه

خودش  خواممینراشویخوام کانت یخودت بده، م بشوی. ترتصدرا

 منصوري؟ننیبش اهیو دخترش به خاك س

 هفته بهش  هیمصادره کنه. دخترشم ببر  سیپل
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 من ماست چقدر کره داره . هیبدن تا بفهمه  یگوشمال

 تهش بفهمون که کار من بوده .-

 باي! یصدرا. مزاحم ادیخوابم م-

 

 . دیرو پرت کرد روي تخت و پوف کالفه اي کش یگوش

 یکرد، آدمم اگه م یهر کاري م گهینشدم. د متعجب

 کرده بود . ریتغ انیکردم. دا یتعجب نم کشت

 گرفتم باال و نگاهش کردم . سرمو

 بهم  ینگاه میاون که اصال ن یچشماي من ب جلوي

 هیدستش رو گرفت لبه هاي لباسش و توي  بندازه

 ورد .درش آ حرکت

 

 کردم به روي خودم  یدهنمو قورت دادم و سع آب

 یتند م کشیحرکت کوچ هی نیچقدر قلبم با هم ارمین
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 . زنه

 بدتر شد! کمربند بزرگ شلوارکش هم باز کرد و  اوضاع

 آورد . در

 بود . ستادهیاي جلوم ا روزهیست توري ف هیبا  حاال

 زدم . پوزخند

 

 یکنه؟ من اگه نم کیبود؟ منو تحر یچ هدفش

 گرشا نبودم . گهیکه د رمیجلوي خودمو بگ تونستم

 شد توي چمدونش رو بگرده که منظره بهتري رو  خم

 گذاشت . شیمعرض نما در

 نیجا بود بازم ا نیاي ا گهیجاي من هر احمق د اگر

 کرد؟ یراحت جلوش خودشو حراج م قدر

 رونینازك ب ریربدوشامبر حر هیتوي چمدونش  از

 . دیو روي همون ستش پوش دیکش
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 که کمربندشو ببنده خودشو رها کرد رو  نیا بدون

 . دیو پشتشو کرد به من و دراز کش تخت

 ! هه

 

 نداره، من براي ریروي من تاث زایچ نی! اوونهید دختره

 حرکتاي مکش مرگ ما  نیدنبالت نبودم که با ا جسمت

 پاره کنم . افسار

 منظم شد و مطمئن  دنشیمدت که نفس کش هیاز  بعد

 کم کم رفتم جلو و لبه تخت نشستم دهیخواب شدم

 ییبود، موهاي طال شهیخواب معصوم تر از هم توي

 یکه م یبود توي صورتش و با هر نفس ختهیر براقش

 خورد . یتکون م دیکش
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 یوجب هیگذاشتم کنارش روي بالش و توي  سرمو

 . دمیخواب صورتش

 نیکندم و هم که تاصبحش جون یاون شب ادی به

 شه و بهم بگه  دارینگاش کردم تا ب رهیخ طوري

 .ستین مونیپش

 بردم باال و موهاي توي صورتش رو آروم زدم  دستمو

 . کنار

 به چشماي بستش لب زدم: رهیخ

 

 یروزي م هیکنم چقدر دوستت دارم.  یبهت ثابت م-

 فهمونم به  یدلم. بهت م زیشده عز رید یول یفهم

 رم . یتو تا کجا م خاطر

 بد  کمیکه  ششیکه تموم شد طبق عادت هم حرفم

 بود غلت خورد و اومد تو بغلم . خواب
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 و پاشو انداخت رو پام . نمیگذاشت رو س سرشو

 دورش و روي موهاشو  دمیچیخدا خواسته دستامو پ از

 . دمیبوس

 

 کردم،  یباري بود که داشتم بغلش م نیآخر نیا دیشا

 . دمشیبوس یباري بود که م نیآخر

 خورد . یاز صبح توي سرم وول م فکري

 شد . یم یداد عال یکه اگه جواب م فکري

*** 

 

 که جا به جا شده بود از  کمیهنوز خواب بود،  انیدا

 شد  داریجداش کرده و بلند شده بودم تا اگه ب آغوشم

 نکنه . دادیو ب داد

 شلوارم حس کردم.  بیکم توي ج برهیو هیدفعه  هی
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 که سرهنگ بهم داده بود براي مواقع  یکیکوچ لیموبا

 . اضطراري

 گفته بودن خودم حرف نزنم فقط گوش بدم که  بهم

 متوجه نشه . یکس

 آوردم و گذاشتم دم گوشم: درش

 

 رو  زيیچ هیدونم اگه  یم نیام. بب فریسالم گرشا. عل-

 کوچولو بهت دروغ  هیاما ما  یزن یبگم منو م بهت

 . میگفت

 فر باز گفت: یشده بود؟ عل یاز تنم رفت چ جون

 اگه راستشایکار تموم شده! بخواي  گهیکردي، اما االن د ینم

 باهامون همکاري میگفت یبهت م نوای

 . شهیتا آخر انجام م تیمامور نخواي
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 نره. کاش زود تر خالصم کنه . هیانقدر حاش کاش

 تو منبهش نرسه تا همکاری یبیي آسباهام شرط کرد داري،

 رو دوست  ایآذرن انیچقد دا دمفهمی اول نگاه

 باهامون . یکن

 هیکه به خاطر  ستین زيیناموس کشور چ تیامن اما

 . وفتهیبه خطر ب دختر

 مجازات  انیدا تیمامور نیزدم بگم بعد ازرا زنگ

 . اشد مجازات !شهیم

 

 که توي باند  ییو هم صدرا و همه کسا انیدا هم

 نبود تا  نیقدر جرمش سنگ نیا انی. البته داهستن

 کاراي باندو خودش رسکا داره  میدیکه فهم یوقت

 صدیو حسن ختام کاراش اون محموله س دهیم انجام

 دختره . نفري
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 ؟یفهم یتونه از قانون فرار کنه م یاما نم متأسفم

 ساله که به اسمش معامله هاي کالن دختر  نیچند

 یحت دیابد بخوره شا دیشا ست،ین زيیگر چی. هشهیم

 بشه . اعدام

 

 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 ديیتو د یگرشا. ول دیببخش-

 . وفتهیاتفاق براشون م نیا گهید سايیهزاران ساله

 بردشون، خدمتکارشون و هزار  خا،یش یسوگل شنیم
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 لیاصل یرانیا هیناموس ماست گرشا،  نای. اگهیکار د تا

 پرسته . ناموس

 هیقانون زندگ نیا

 سري نیزنده بمونن و ا هیبشه تا بق یقربان یکی دیبا 

 . انیافتاده به اسم دا قرعه

 خوام . یخوام داداش. واقعا معذرت م یم معذرت

 کرد ! قطع

 ! یسادگ نیهم به

 بود؟ اعدام؟ هه ! یمجازات چ اشد

 

 خورد تو سرم، مردد بودم  یفکري وول م هیصبح  از

 مصمم شدم . ینه! االن ول ایبدم  انجامش

 بره باالي دار انمیمن مرده باشم که سر دا مگه

*** 
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 . میزد یگشت م الیتوي محوطه و میداشت انیدا با

 که تونسته بود سر دوونده بودمون  ییتا جا دیرش خیش

 انیتو خونش. دست آخر دا میوفتیراه ب میپا نش که

 بهش گفت رك

 

 چی هر بسهومدمی! من ندمی. اخطار بهت ممیبزن یچرخ هی میر

 یم گاردامیسر گرممون کردي. من و باد

 !حیاومدم تفر یفوضول

 رو نفرست دنبالم  یاحمق چیمنو نگه دار و ه حرکت

 رو  یهم محافظام هر کس زمیت یلی! هم خودم خکنن

 کنن. پس تمومش  یم ستیمشکوکه سر به ن ننیبب که

 رغمیخوش بگذرونم. اگه بفهمم عل کمیو بذار  کن

 یاصال اتفاقات خوب یبازم برام بپا گذاشت هشدارم

 !وفتهینم برات
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 نظر داشت  گاردمیبه باد یکیچون  شیدو روز پ نیهم

 . یباش انیساقطش کردم. گفتم که در جر ی. هستاز

 چپ چپ نگاه کرد و گفت دیرش خیش

 . انیدا دیکن یم نیبه مهمون نوازي من توه دیدار-

 . دیجا باش نیشب براي شام هم د،یبگذرون خوش

 راه افتاد و ما هم دنبالش . انیدا

 

 دنیجاهاش د یو از بعض میعمارت چرخ زد توي

 رو توي سایگ میدونست یم انیاما هم من هم دا م،یکرد

 داره. یمهموناش نگه نم کینزد عمارت

 برگشت سمت  انیتوي محطه، دا رونیب میکم رفت کم

 و گفت ما

 د،یدقت کت شنیکه رد م ییبه رفتار تک تک آدما-
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 . اگر دیمشکوك بود ناکارش کن شونیکیاگه  یحت

 کنه بهش رحم  یدنبالمون م انهیمخف دیدیرو د یکس

 . دینکن

 

 که بهت دادم دستته . یتو! اون یه

 گفت گاردایاز باد یکی

 بله خانم، تاش کردم و گذاشتم توي کتم که مشخص -

 . نباشه

 سر تکون داد و شروع کرد به راه رفتن . انیدا

 یاتاقکاي مخف میشد یاز عمارت دور م یچ هر

 عالمه  هیبه اسخري که  میدی. رسمیدید یم شتريیب

 

 عده  هیکردن و  یپوش توي شنا م ینیکیب دختر

 خوردن . یلم داده بودن و کوکتل م کنارش
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 از  یکیرفت سمت استخر و خم شد روي  انیدا

 دودي نکیکم داد و به دختري که ع یخال ايیصندل

 گفت: دهیخواب ومدیبود و به تظر م زده

 ! گریتو ج یه-

 دختره . نیتراول سروند گوشه سوت هیبعد  و

 

 زد و گفت: یچشماش برق دختره

 م؟یرانیا ديیاز کجا فهم-

 داد و گفت: یبه چشما تاب انیدا

 نی. ببگهید ديیاز دختراي حرم سراي رش یکیتوام -

 نه؟ ای یکمکم کن یتون یگردم، م ینفر م هیدنبال  من

 طرف و اون طرفو نگاه کرد و گفت: نیا دختر

 

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              580 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 شرمندهگذاشت همون جا و گفت گهیاسکناس د هی انیدا

 دست و بالم ... کمی من! خوشگله

 سایبه اسم گ میعجله دارم! دنبال کس کمی-

 . یدختر چشم عسل هی. ستگانیشا

 و گفت دیکش یچشماش درشت شد، سوت دختره

 

 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 دي؟یرو شن ایاسم آذرن-

 ! ایمقر ب االیکنم!  یگردنتو خورد م یبزن چونه

 زرد کرد! نفسشو حبس کرد و گفت: دختره

 

 ریاالن توي اون اتاقه، ز سایب.... ب... اشه... باشه! گ-
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 . دیرش شی! امشب قرار بوده بره پشگریآرا دست

 کنم!  یمن گفتم، خواهش م دینگ یبه کش توروخدا

 ! شهیدردسر م برام

 گذاشت تو  گهیاسکناس د هیلبخند دلبري زد و  انیدا

 دختره و گفت: لباس

 جات امنه ! گم،یکس نم چیعسلم! من به ه کالیبار-

 

 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-

 . دمیباد م به

 

 راه افتاد سمت  انیرفت سر وقت دختره و دا گاردهیباد

 اي که اون رو به رو بود . خونه
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 به ما گفت: انیدا

 فقط  دیرم تو، شما حواستون باشه. متفرق ش یمن م-

 بمونه . نیا

 

 من بودم . نیاز ا منظورش

 تو بود . نیمن بود که االن ا سايینبود. مهم گ مهم

 بعد از چند ماه  سامویکرده بودم. گ داشیپ بالخره

 کرده بودم . دایپ عذاب

 فرصتشو براي سایمثل قبل نبود. گ یچیه گهید اما

 بره هر  تونستیمن از دست دادخ بود، حاال م  داشتن

 کاري به کارش  گهیخواد بکنه، من د یدلش م یغلط

 . تمنداش

 

 گاردایاز باد یکیکه توش لباس بود رو از  لونینا هی
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 . دمیشنیو رفت تو اما صداشو م گرفت

 ؟ییتو ستگانیشا سایآهاي دختر. گ-

 دردونمو  زیمن بعد از چند ماه صداي خواهر عز و

 دلمو . شهیصداي ر دم،یشن

 اره خودمم...-

 

 من. چقدر سخته برام . سايی! گآخ

 پاشو دختر، یپاشواگه بفهمه م دیرش خیش ن؟یهست یشما ک-

 . رونیب میبر ومدهین کسی تا

 . کشتتون

 لباسارو بپوش  نیگوه خورده. عجله کن، ا دیرش خیش-

 باش . زود

 

 . هیچ نایا-
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 . بپوش و موهاتو پشت سرت سفت هیگاردیلباس باد-

 زود باش زود باش . ببند

 ؟یبراي چ گارديیلباس باد-

 :دیتموم شد انگار چون داد کش انیدا صبر

 

دختره  یهیحماقت خودتو و منو اون آشغال هیتو که سر  دنبال

 امیپا نشدم ب ایاحمق من از اون سر دن

 رو به گا بدي! زود بپوش . سادهیوا رونیب که

 اومد . یخش خش لباس م صداي

 ! هه

 بودم که  یکردم همون آشغال یآخرش هر کاري م من

 ! مهم نبود چقدر دوستش دارم، سادهیوا رونیب اون

 . دید یتوي چشمام نم عشقو

 کردم . یدادم. بهش ثابت م ینشونش م اما
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 زیو بعد از اون دخترك ر انیکه گذشت اول دا کمی

 . رونیعمرم اومد ب شهیمن، ش نقش

 دیکش یفیخف غیج سایکه گ دمینکردم! اما د نگاهش

 . نیزانوهاش شل شد و افتاد زم و

 دیبه گوشم رس شیمباوت و مخلوط با گر صداي

 گـ... گـ... گرشا؟-

 

 که روش حساس  زيیبر نگشتم نگاهش کنم، چ بازم

 . بود

 کردم  ینگاهمو مس گرفتم ازش، اگه باهاش قهر م اگه

 . دیرس یشد. به جنون م یم وونهید

 اي نداشت . دهیفا گهیاماذد

 جاشم که دنبالش اومد  نیمنو فروخته بود.تا هم سایگ
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 براش بس  ادیکه سرم اومد و قراره سرم ب ییاتفاقا و

 . بود

 داداش؟-

 

 گفتم: انیرو به دا سرد

 دویرش خیاز نوچه هاي ش یکیخانم. بچه ها  میبر دیبا-

 االن گرفتن . نیهم

 و بلندش کرد و  سایدست گ ریدست انداخت ز انیدا

 گفت

 هست . ادیزپاشو پاشو. وقت براي هندي بازي -

 

 صاف  گاردایو مثل باد ایفقط سمت راست من راه ب االن

 . رونیب میبرو تا از عمارت بر راه

 یآخر هم حس م قهیرو تا دق ساینگاه گ ینیسنگ
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 . کردم

 که نگاش نکردم و باهاش  نیشده بود از ا وونهید االن

 نزدم . حرف

 

 رفت عطر موهاشو  یزد بغلش کنم، دلم م یپر پر م دلم

 داد بو بکشم اما نه ! یهامو م یبوي بچگ که

 نه ! گهید

 

 جا رسونده بود،  نیکه کارشو به ا یبا انتخاب کس سایگ

 که تا ارنج  یپشت پا زدن به من و گاز گرفتن دست با

 بودم توي عسل و گذاشته بودم دهنش اعتماد  کرده

 طور محبت و حضور  نیاز دست داده بود و هم منو

 .منو

 یم شیهاش دلمو ر هیگر زیر زیحسرت بارش و ر نگاه
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 براش الزم بود . یول کرد

 زدم به کارن و گفتم زنگ

 

 الو داداش .-

 کردي؟ من که نصفه عمر شدم . داشیپ ییکجا-

 می. ارهنشیارینداره ب نیاره داداش، ضلع راست عمارت دورب-

 پشت عمارت؟ ايیب یتون

 جا . اون

 

 به  انیقطع کردم. دا ویاي گفتمو گوش باشه

 دستور داد: گارواشیباد

 دست همون  دیبرسون دیو سالم ببر حیدخترو صح نیا-

 کنم  یم دیکه عکسش رو نشونتون دادم. تاک پسري

 .دمیبه باد م تونویزندگ وفتهیروش ب خش
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 شدن که بره . سایگفتن و منتظر گ یخانوم بله

 سمت  دیو دو ستادیا هویچند قدم رفت و بعد  سایگ

 . من

 

 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 . نهیبلند نشد بش دستام

 دادااااااااااااااااااااااااااش .-

ROMAN_VI چهریآغوش تو پر دیتبع در P@ 

@VI P_ROMAN 

 که  نیشرمنده بودم از ا انیتو هم بود، جلوي دا اخمام

 فروخته بود . اریمنو مثل خ سایگ

 گفت: تیبا عصبان انیدا
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 فهمه ما دستمون تو کار  یاالن م دیشد، رش ریبسه! د-

 . بوده

 با هق هق  دمینشون نم یعکس العمل دید یوقت سایگ

 جدا شد و رفت . ازم

 

 سایگ یحت تیمامور نیبود که بعد از ا نیا شیبدبخت

 شد . یم ذرهی. قطعا دلم براش دمید یهم نم رو

 ما رو  دینگاه کردم، نبا زشویر کلیو از پشت ه برگشتم

 کردي، هم  چارمومیب سا،یکشوندي گ یجا م نیا به

 . لعنت بهت که به انویهم منو، هم کارنو،هم دا خودتو،

 چهار نفر نابود شد . یحماقتت زندگ خاطر

 بدون من راه افتاد بره که دستشو  انیکه رفت دا سایگ

 . گرفتم
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 شد. رهیاز چند وقت با چشماي خوشگلش بهم خ بعد

 که دو رگه شده بود  ییبازوهام و با صدا نیب دمشیکش

 :گفتم

 تا روزي که نفس  رم،یتا آخر عمر، تا روزي که بم-

 . ونتمیمد بکشم

 من نجات  سايیقولت عمل کردي، کمک کردي گ به

 کنه. حاال نوبت منه . دایپ

 

 بوده،  یکه بهت داشتم چ یکنم حس یثابت م بهت

 گرده  یبر م یاعتماد وقت نیبهم اعتماد نداري، ا االن

 شده . رید گهید که

 حس نگام کرد و ازم جدا شد . یسرد و ب انیدا

 رفت. بازم منو تنها  ینگاه یحت ای یحرف چیه بدون

 سر  یهمه چ گهی. اما اشکال نداره، حاال دگذاشت
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 انمیدونم جاش امنه، دا یکارنه و م شیپ سایگ جاشه،

 امنه و حالش خوبه، فقط دل منه که سر جاش  جاش

 ! ستین

 

 دیرش خیتوي عمارت هنوز ش میکه برگشت یوقت

 بود دختري که امشب قراره باهاش باشه در  دهینفهم

 . رفته

 هم  نارویکرده بودن، دورب یاوک زویهمه چ گاردایباد

 هک کرده بودن و  انیهاي صدرا به دستور دا گماشته

 حذف شده بود . سایقسمت فرار گ اون

 زنه و  گاردِ یباد هیدم درم فکر کرده بودن  نگهباناي

 داده بودن بره . اجازه

 

 یاصال نم دیبود جوري که رش یخوب و اوک زیچ همه

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              593 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 از کجا خورده! دیفهم

 نشسته بود روي انیدا سایساعت بعد از فرار گ دو

 یم یدنینوش ییو دوتا دیرو به روي رش کاناپه

 . خوردن

 که روي هم انداخته بود  انیبه پاهاي دا دیرش چشماي

 بود و داشتن درباره محموله اي که قراره چند  رهیخ

 کردن . یصحبت م ادیب دیبراي رش گهید روز

 

 خواست فکشو خورد کنم . یم دلم

 هم  سایجوري روي گ نینگاه آشغال ا نیکه ا نیا تصور

 آورد. یباشه خونمو به جوش م دهیچرخ

 دوون دوون اومد و  دیاز خدمتکاراي رش یکیدفعه  هی

 تو گوشش گفت . زيیچ هی

 کم کم درهم شد و بعد جوري از جاش پا  دیرش اخماي
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 جلوش بودن  زیکه روي م ییزایو چ شیدنیکه نوش شد

 شدن . کهیو هزار ت افتادن

 

 شروع کرد فحش دادن و چند نفرو صدا زد،  یعرب به

 طرف اون  نیداد و دستاشو ا یدستور م مهیسراس

 کرد . یم طرف

 من  سايیدلشو به امشب و گ یلی! معلوم بود خهه

 کرده بود . خوش

 گذاشت تو دهنش و گفت: یالسیخون سرد گ انیدا

 د؟یچرا رم کردي رش-

 

 و کل  دیداد کش انیتوجه به دا یب یعصب دیرش خیش

 . نیانداخت روي زم زویم اتیمحتو

 که  یخوردي بلور بزرگ وهیکه ارضا نشده باشه م انگذر
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 رو  دیاون طرف تر بود رو هم برداشت و کوب زیم هی

 . نیزم

 گرفتم و  انویدست دا شهیاوضاع قاراشم دمید من

 جلوش . ستادمیعقب و خودم ا بردمش

 هم اومدن دور تا دورش حلقه زدن . هیبق

 

 یزد م یخونشو داشت م لیحاال تموم وسا دی! رشهه

 . شکوند

 یو اون یدادم. چنننننند ماه منتظر باش یحق م بهش

 دلبر تره بذاري براي آخر سر و چند ماه به شکمت  که

 طوري بذاره تو کاست  نیو به جاش اونم ا یبزن صابون

 در بره. و

 گفت: شخندیبا ن انیدا

 پرمونو  یگرگ زخم نیباال! االن ترکشاي ا میبر-
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 . رهیگیم

* 

 شد ! تموم

 شهرو گشت و  یکل منطقه و حت یوقت دیرش خیش

 . دینکرد بادش خواب دایپ سایاز گ اثري

 . میبرگشت رهیگ یسگ شده و پاچه م میدیهم د ما

 سوال بپرسه که ما  انینداشت حتس از دا جرعتشو

 انیبهونه باشه براي دا دیترس ینه! م ای میدیرو د سایگ

 نفره رو نفرسته براش ! صدیمحموله س و

 

 االن سالم و سرحال توي خانه  سایشد که گ نیا خالصه

 بود . نینسر مامان

 که مثل من باهاش رفتار کرده بود، سرد و  یکارن شیپ

 . بهیغر هی مثل
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 عشق کارنو نداشت ! اقتیل گهیبود! به نظرم د حقش

 

 به خودم اومدم . مایصداي مهمان دار هواپ با

 بهتون بالش بدم؟ دیخوا یم-

 بود  داریکه ب یعنوان نه سر تکون دادم، تنها کس به

 قهیدق ستیاومد ب یبودم. خواب به چشمام نم من

 نقشمو  دینشست و من فورا با یپروازمون م گهید

 کردم . یم یعمل

 

 که توي خواب  انیگذاشتم روي دست گرم دا دستمو

 پادشاه و بود و لب زدم: هفت

 به دوست داشتن من شک  ريیگیم ادی گهیحاال د-

 که براي نجات جون خواهرم به عمق  می. من کسینکن

 باند خطرناك نفوذ کردم، حاال هم براي نجات جون  هی
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 ... عشقم

 

 بخند خب؟  شهیبعد از من هم ی. ولالشیخی! بیهــ

 بایخنده اي، تو ز قیتو ال گمیگفتم و االنم م شهیهم

 لبخندو داري . نیتر

 یچیحسرت ه گهید زم،یآزادي عز گهیروز د چند

 لذت ببر . یاز زندگ یتون یمونه. تا م یدلت نم روي

 که  نیخورد، حرفمو با ا یکم کم داشت تکون م پلکاش

 دادم  هیعالمه ازش مونده بود قطع کردم و سرمو تک هی

 . یصندل یپشت به

 

 بباره مبادا فکر کنه دارم  ییخواستم از نقشم بو ینم

 . ذارمیمنت م سرش

** 

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              599 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 توي دفترشونن؟ ایآقاي آذرن -

 . دییبله، بفرما-

 

 نشسته بود پشت  ایکردم و رفتم تو. آذرن تشکري

 هم نشده بود که  قهیخوند. نج دق یو روزنامه م زشیم

 . میبود دهیرس

 و گفت: دیترس دیتا منو د ایآذرن

شده؟  یچیلیخوب هستن اما من حرفاي خ ایخانم آذرنبله -

 خوبه؟ انیدا

 . میدارم که تنها باش دیباهاتون دارم و تاک یمهم

 

 هی ایهمراهش بود. آذرن شهیکه هم یکردم به کس نگاه

 چشماي من کرد و براي مرد سر تکون  تیبه جد نگاه

 .رونی. مرد به من چشم غره اي رفت و رفت بداد
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 دفعه اي گفتم: هیمقدمه رفتم سر اصل مطلب و  بدون

 من جاسوسم !-

 آورد  ورشیتا حرفمو بفهمه و بعد  دیطول کش هیثان هی

 و دستامو از پشت  واریو هولم داد سمت د سمتم

 . گرفت

 

 و گفت واریبود کوبوندم به د دیزوري که ازش بع با

 ؟یانیگماشته کدوم باندي کثافت؟ از طرف احمد-

 ؟یالش انیاز طرف اون شا دیشا ای. یعوض آشغال

 تا نکشتمت . ایمقر ب هان؟

 یلی. خستمیخودم دفاع نکردم تا بدونه اهل جنگ ن از

 گفتم ساده

 ! یی. جاسوس سرهنگ موالسمیاز طرف پل-
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 برد و الل شد . ماتش

 نداره . یباهاش شوخ سیدونست خودش که پل یم

 از  ريیتو بم نیا گهیدفعه د نیبود ا دهیفهم قشنگ

 . ستین ایریتو بم اون

 بدم گفتم: شنمیتوي پوز ريییکه تغ نیا بدون

 . برايدیبه حرفاي من گوش بد دیتو خطره. با انیدا-

 راه هست و اون راه منم . هیفقط و فقط  انیدا نجات

 

 خواي نجاتش بدي؟ یچرا... چرا م-

 گفتم: یترس چیه یزل زدم توي چشماش و ب صاف

 چون دوستش دارم .-

 

 برد و ولم کرد . ماتش

 فرصت استفاده کردم و برگشتم سمتش . از
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 دیبار یچشماش خون م از

 تک دخترش و وارثش بود  انیهم نداشت دا یتعجب

 بهش بگه  ییجوري با پررو نیا یکی یوقت قطعا

 . شهیجوري م نیدوست داره هم دخترشو

 

 تر من  کیخواهر کوچ شیشما چند ماه پ ایآقاي آذرن-

 . خایش شیپ دیرو فرستاد ستگانیشا سایگ

 احتماال تا نه ماجرا رو  دیبار یچشماش خون م از

 بود . خونده

 بلند شد و محکم خابوند توي گوشم ! 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 یگوش خودم

 که کارش گول زدن بود. با چند نفرشون  همکاراتون

 دمیو فهم دمیزبونشون حرف کش ریو ازرز دمیخواب

 بانده . سیرئ ایآذرن انیشما، دا دختر

 کرد تو موهاش و گفت دستشو

 کردي؟ کاریواي واي واي! کثافت! تو چ-

 

 یو سع دمیخر انویدا اليیو یبغل اليیرفتم شمال، و-

 زبونش  ریرو از ز سایاغواش کنم تا کم کم جاي گ کردم

 بکشم! احمق  انویخواستم دا یو بعد بُکشمش! م بکشم

 ماهم نشد که  کی یاحمق! حت یلیخ یلیخ بودم،

 چشماش شدم . انوسیاق وونهید

 کرده  فیبراش تعر انویخودم که اومدم کل جر به

 . بودم
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 من  دیفهم یباز اومد بزنه تو گوشم، مخصوصا وقت چند

 . میدخترش با هم رابطه داشت و

 

 که بهم اعتماد کنه الزم بود . نیبراي ا اما

 گفتم تهش

 انویدا گهیتا چند روز د سایگوش کن صدرا. پل-

 . رنیگیم ینکن گمویاگه کاري که من م یعنی رن،یگیم

 کشتمت! یکثافت! کاش م-

 . ديیاز دست م انویدا یاگه منو بکش-

 

 ه؟ینقشت چ-

 بانده رو به  سیرئ انیدا دهیکه نشوو م یتموم مدارک-

 باند بودم،  سیبده، بگو درراصل من رئ رییمن تغ اسم

 کردم . یمن داشتم کار م انیاسم دا ریز بگو
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 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 دونمینشونم بده، چم همکارا

 

 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 جوري

 مهیعروسک خ هی انیدا یبوده، اگه ثابت کن سوخته

 . شهینبوده تبرئه م شتریبازي ب شب

 خوب و  لیوک هیدنبال  وفتی. بدمیاز چند نفر پرس من

 . شهیموفق م یدون یکه م یکشته، کس کار

 در  انیلحظه رو هم از دست نده صدرا، جون دا هی یحت

 . خطره

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              606 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 و متفکر نگاهم کرد و گفت: متعجب

 ممکنه اعدام  یدون یم ؟یکن یکارو م نیا یبراي چ-

 ؟یبش

 لبخند سر تکون دادم و گفتم: با

 اما خودمو بهش  شمیتار موهاش! اعدام م هیفداي -

 . کنمیم ثابت

 

 فهمه فقط براي یبوده، م یفهمه عشقم بهش واقع یم

 نشدم . کشیخودم نزد منافع

 حرفمو باور کرد . انگار

 ادینفر زنگ زد و دستور داد ب هیجدي به  افهیق با

 و به من گفت: دفترش
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 اثر یچندتاتون یکه م ییخودکارو تا جا نیبدي، ا دیبا اامض

 رو چندتا تفنگ بذاري. چندتا  دبای انگشت

 

 جا  نیانجام شده. ا انیبراي دا نایکن، قبال تموم ا لمس

 . هیاصل سیرئ دفتر

 بذار. من  یتونیکه م ییرو هر جا تیو دي ان ا خودت

 پاك انویبسان آثار دا گمیکندتا حرفه اي هم م به

 . کنن

 از اعترافاتت مدرك داره؟ سیپل

 و گفتم زیروي م دمیکش دستمو

 

 نیبراي ا گممینیکنم ا ریدستگ انویکه دا نیبراي ا گمیم کردم،

 کارو  نیکه توجهاتو از خودم دور کنم ا

 ی. چه اهمستارمیبهونه اي م هی دونمیکردم. چم جوري
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 االن صدرا؟ داره

 . شهیاعدام م انیکارو. نکنم دا نیا اگه

 کن، فقط تورو خدا  دایسري بهونه خوب پ هی بگرد

 عیسر

 تکون داد و گفت: سرشو

 

 جا  نیا یتون یکه م ییتو تا جا رون،یب رمیباشه، من م-

 خودت رد بذار . از

 به اسم مجمع فوري ،ینیآماده کن چند نفرو بب خودتو

 یاصل سیتا تورو به عنوان رئ دمیم بیجلسه ترت هی

 کنم و مدرك رو کنم . یمعرف

 سري برگه مرگه رو جا به  هیگفت و  یرو م نایعجله ا با

 کرد . یم جا

 و من موندم و لبخند  رونیاز حرفش با عجله رفت ب بعد
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 لبم . روي

 

 کار انجام نشده  چیه گهیخودمو کرده بودم، حاال د کار

 راحت بود المینداشتم و خ اي

 شم همون  یکنم و بعد دوباره م یروز صبر م چند

 خانمم. تا اون موقع صبر  انیدا یشناختیکه م ییگرشا

 کنم . یم

* 

 ..::)*ــانی*(::..دا 

 

 ! ایآذرن-

 ها نگاهش کردم،  لهیجون بلند شدم و از پشت م یب

 نداشت، کارم تموم بود . تیاهم یچیه گهید

 در  دیداشتم، شا زيیاي چ یمالقات هیدوباره  احتماال
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 .دنمیحماقت مامان اومده بود د کمال

 که فقط نه ماه تو شکمش نگهم  میا هیروس مامان

 بود . داشته

 

 گفت: رتمیکمال تعجب و ح در

 کن جور و جمعامیحد باز شد، هم بند نیتا آخر چشمام

 ! آزادي! خودتو

 که اسمش  شونیکیاي گفتن و  دهیکش اوووووووووووو

 بود گفت: ساغر

 کف قشنگه رو . دیآزاد شد از قفس! بزن مونیقنار-

 

 گفتم: متعجب

 ن؟یکه آزادم؟ مطمئن یچ ینی-

 کرد  یحوصله هم زمان که در بندو باز م یبان ب زندان
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 داد: جواب

 نیهم نیبش خواي؟یحرف نزن! گفتن آزادت کنم، نم-

 ! جا

 

 . رونیو زود رفتم ب دمیترس

 رو بهم  لمیو وسا یکردن و گوش مییراهنما

 . برگردوندن

 باند  یاصل سیکس جواب گو نبود که چجوري رئ چیه

 تا دخترو  صدیس شیهفته پ کی نیدختر که هم قاچاق

 چرخه . یعمارات االن آزاد داره ول م فرستاد

 رونیهفته چشمم خورد به فضاي ب کیبعد از  یوقت

 .دمیکش قینفس عم هیکردم و  زیر چشمامو

 

 اومد، هواي آزاد بود و  یبوي پا و عرق تن نم گهید
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 . میمال مینس

 دم،یفهم زایچ یلیهفته که اون تو بودم خ هی نیا توي

 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

 قهر مونده باشن. که

 خواهرش بود. از  وونهیکلمه د یقیبه معناي حق گرشا

 .نویخوندم ا یم چشماش

 

 که بتونم زنگ بزنم . ییجا هیرسوندم  یخودمو م دیبا

 کارت ! میدلشت و نه س ینه شارژ برق میگوش

 . امایپ یمصادره شده بود براي بررس مشیس

 سوپر مارکت که از دور مشخص  هیافتادم سمت  راه

 . بود
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 هفته  کیزندان؟  فتمویکرد من ب یفکرشو م یک پسر

 ! تمام

 کرد که اگه افتادم اون تو آزاد بشم ! یفکرشو م یک و

 

 یلیبودم خ دهیکه شن ییزایبر عکس چ امیبند هم

 بودن . خوب

 چاك و دهن  یدار بود، رك بودن، ب شین حرفاشون

 به من زور  یکس ذاشتنیبودن. نم یاما زناي خوب بودن،

 . بگه

 کردم نشستن دورم و انقدر  هیگر یاول که کل شب

 و پرت گفتن که خندم گرفت و شب اولم که برام  چرت

 شب اول قبر بود رد شد و گذشت. مثل

 

 :دمیتوي سوپر مارکت و پرس رفتم
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 رم؟یتماس بگ هیمن  شهیم دیآقا ببخش-

 نگام کرد و گفت: عبوس

 بود دو  کینزد ایزندان نیتماساي ا نیخانم من از هم-

 حبس بکشم . سال

 کردم: التماسش

 

 اصال  ذارمیم دم،یشد پولشو م یآقا توروخدا هر چ-

 هم  قهیدق کیبلند گو شما هم بشنو. سر جمع  روي

 . شهینم

 

 ستادیگرفت سمت من و خودش ا شویگوش عبوس

 سرم . باالي

 رو گذاشتم رو بلند  یو گوش انیزدم به شاهد زنگ

 . گو
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 براي یبود که بابا گفته بود اگر اتفاق یکس انیشاهد

 خودش نبود زنگ بزنم به اون . ایافتاد  یکس

 

 بله؟-

 دختر صدرا . انمیدا ان؟یآقاي شاهد-

 وقته منتظر تماستونم، قرار بود هون  یلیواي من خ-

 ن؟ییآزادتون کنن. شما االن کجا شیروز پ دو

 تر از زندان، توي سوپر مارکت . نییمتر پا ستیدو-

 

 ی. من الساعه خودمو بهتون مدیستیهمون جا بأ-

 . دی. لطفا منتظر من بمونرسونم

 یرو قطع کردم. مرد عصب یاي گفتم و گوش باشه

 رو ازم گرفت و عبوس بهم نگاه کرد . یگوش

 دل نازك شده بودم که بغض گلومو گرفت . انقدر
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 زود اومد انیمنتظر بمونم، شاهد رونیدادم ب حیترج

 . میرنگش شدم و راه افتاد دیسف ايیپرش سوار

 بطري آب گرفت به سمتم و گفت: هی

 

 . دیآب بخور کمی دییبفرما-

 و  دیریدوش بگ د،یخونه ما، لباس عوض کن میریم االن

 من  دیداشته باش ی. بعد هر سوالدیاستراحت کن کمی

 خدمتم . در

 بهش گفتم: تیاهم یب

 صدرا کجاست؟-

 

 داد: حیتوض کوتاه

 نیاآلن او ایاعضاي باندو گرفتن. آقاي آذرنتموم -

 . هستن
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 از تهِ ته دلم  یزدم! اصال برام مهم نبود، حت یم حدس

 چینه ه گهیحال بودم که باند جمع شده و د خوش

 رفتن اون ور  یاما حداقل دختراي کم تري م دختري

 بشن . خایخواب ش ریو ز آب

 

 که راجبش  کمیگرشا، اما  شیتونستم برم پ یم کاش

 ! حاال نمشیخواد بب یدبم نم دمید یکردم م یم فکر

 باند  هی سیسابقه دار بودم، هر چند مدت کم اما رئ من

 از دستورا از جمله قاچاق اون  یلیبودم و خ دختر

 تا دخترو من داده بودم . صدیس

 زندان تا بفهمم براي کم کردن  رفتمیحتما م دیبا انگار

 گرفتم و چه  یوحشتناک ماتیگرشا چه تصم روي

 وحشتناك تري دادم. دستورات
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 خواست، خونه  یخواب راحت م هیبودم، دلم  خسته

 خواستم. آرامشش رو، نم نم  یم امویو در ییالیو

 دلم براي خودم تنگ شده  مش،یمال مینس بارونش،

 ! بود

 نبود، فقط  ایکه خانم آذرن یانیدا ان؟یبود دا کجا

 بود!؟ خودش

 که به گرشا ثابت کنم  نیکرده بودم، به خاطر ا گمش

 نزده خودمو گم کرده بودم . بیآس بهم

 گرشا گرشا ! آخ

 

 تا تهِ تهش باهات اومدم رهام کردي؟ یوقت قایدق چرا

 چیسر من آوردي؟ ه یچ یدون یخودت م یعنی

 ازیو نوازشات ن دناتیبه ناز کش یوقت قایدق ديیفهم

 رحمانه کارن با  یاي ببا سردي نگاهت و حرف داشتم
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 کردي؟ کاریچ من

 بخشمت ! یوقت نم چیه

 بخشمت، نه به خاطر گرفتن بکارتم  یخدا قسم نم به

 ! به ستیتوش ن یبودم و بحث یاونو خودمم راض که

 

 ینقشه نم هیگرفتن بکارت قلبم به خاطر  خاطر

 . بخشمت

 جعبه دستمالو گرفت به  یحرف چیه یب انیشاهد

 . سمتم

 اشکام جاري شدن روي دمیاون موقع بود که فهم تازه

 . گونم

 قلبم  دمید یکرد، هر باري که گرشا رو م یدرد م میقل

 دیکش یم ریت
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 نهیو بب نهیمنو توي اون حالتا بب یکردم وقت یم فکر

 که با نقشه بتونه بهم  ستمیکس ن یب نمیهمچ که

 شد ! یاما نم شهیبشه حالم خوب م کینزد

 صدرا بهش  ایدادم  یدفعه اي که بهش دستور م هر

 شدم . یداد من به جاش خورد م یم دستور

 دفعه اي که با اون لباساي نا مناسب جلوي هزار تا  هر

 شدم موذب بودم و حالم از خودم  یهرزه ظاهر م چشم

 خورد . یم بهم

 

 گردن صدرا بود ! رایتقص همه

 که اگه نبود  دیمنو از همون اول به گند کش یزندگ اون

 ساده داشتم . یزندگ هی من

 اگه نبود من وجود نداشتم ! اصال

 تر بود برام . نیریش یلیخ نیا

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              621 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 دختر مهربون  هیخانمش که  ان،یخونه شاهد میدیرس

 ازم استقبال کرد و به اتاق  ییبود با خوش رو فیظر و

 کرد . ییراهنما مهمونشون

 . ایلیپسر بچه هم داشتن به اسم ا هی

 

 نه  ،یدوش درست حساب هیهفته  کیبعد از  یوقت

 بودنم مطمئن  زیو از سر نا چاري گرفتم و از تم ییسرپا

 . رونیاومدم از حموم ب شدم

 بذام حوله و لباس گذاشته بود. لباساي خودش  نازیپر

 . رونیو رفتم ب دمیتنم بود رو پوش تیف که

 رو بغل کرده بود و داشت بچگونه باهاش  ایلیا انیشاهد

 کرد و  یسرخ م ازیهم داشت پ نازیکرد، پر یم صحبت

 یگشت به شوهر و پسرش با لذت نگاه م یبر م یگاه

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              622 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 . کرد

 

 و سالم. یخانواده معمول هی نمونه

 هیخانوده اي باشم، بابا  نیداشتم توي همچ آرزو

 خواهر  هیبانک باشه و مامانم خانه دار.  یمعمول کارمند

 تو سر  میتر از خودمم داشته بام و هر روز بزن کیکوچ

 ! نیروت ،ی! معمولگهیمغز هم د و

 یکه تو چهارچوب با حسرت نگاشون م دیمنو د نازیپر

 لبخندي زد و گفت: کنم،

 

 بخوري حتما  ارمیب زيیچ هی نیبش ایب زم؟یاومدي عز-

 گرسنته . یحساب

 با چشماي درشت و  ایلیکردم و نشستم، ا تشکر

 براش درآوردم که  یکرد، شکلک ینگاهم م اهشیس
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 و صورتشو تو بغل باباش پنهون کرد . دیخند

 گفت: انیشاهد

 در رفت؟ تونیخستگ-

 

 و گفتم: دمیخند خجول

 .رمیممنون. من آماده جواب سواالمو ازتون بگ_

 گازو  ریرو زد لبه قابلمه، ز شیچوب ریکفگ نازیپر

 کرد و گفت: خاموش

 انیدا دیرو بخوابونم. ببخش ایلیبده ببرم ا یحام-

 . جان

 

 دونست دوست  یشعورش زدم، م نیبه ا لبخندي

 خانوادمو جلوش از شوهرش  یاخبار آشوب ندارم

 کشم . یدونست خجالت م ی. مرمیبگ
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 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

 

 االن  دیاعدام، نبا ایابد بخورم  دیمن چرا آزادم؟ با-

 باشم . آزاد

 گفت: قیو با نفس عم زیگذاشت روي م ارنجاشو

 که  نیا لی. شما به دلایورق کامل برگشته خانم اذرن-

 کامال  نیبود ایصدرا آذرن ریو تحت تاث نیشده بود اغوا

 . نیگناه اعالم و تبرئه شد یب

 کردم تو هم و گفتم: اخمامو

 

 ابد؟  دن؟یبانده؟ حکمشو بر سیپس صدرا االن رئ-
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 اعدام؟

 تکون داد و گفت: یبه نشونه منف سرشو

 سیباند. رئ سیابد گرفتن منتها نه به عنوان رئ شونیا-

 . شنیاعدام م گهیفته دتا ه باند

 باند نبود؟ سیرئ صدرا

 

 عنوان گرفتن؟ نیبه ا ویک

 دیمن با گهیکه مال من بود؟ قاعدتاً هفته د یعنوان

 شدم . یم اعدام

 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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 . ستادیقلبم ا ضربان

 دست و  ژنیذره اکس هیتونستم نفس بکشم، براي  ینم

 زدم . یم پا

 طرفم و گفت: دیدو انیشاهد

 ! نــــازینفس بکش دختر.... پر ان؟یدا ا؟یخانم آذرن-

 اري؟یآسمتو م اسپري

 رفت . یم یاهیس چشمام

 گرشا؟

 گرشا چجوري سر از باند باباي من در ورده بود؟ گرشا 

 چجوري خودشو جاي من زده بود؟ قرار بود گرشاي

 ؟یسادگ نیبه هم گه؟یمن اعدام بشه؟ هفته د

 میتوي دهن و مجاري تنفس زيیاسپري شدن چ با

 برگشت . نفسم

 هیبه گر میبه ر ژنیذرات اکس نیاول دنیمحض رس به
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 انقطاع ! یبلند، ب افتادم،

 

 ذاشتمیکردم؟ م یم یچه غلط دی. حاال باایخدا ایخدا

 ؟یسادگ نیاعدام بشه؟ به هم گرشا

 بود مگه؟ یالک

 دونم  یکرد آرومم کنه، نم یبغلم کرد و سع نازیپر

 انیو به شاهد رونیگذشت که از بغلش اومدم ب چقدر

 کرد گفتم: یو نگران نگاهم م یعصب که

 یکه گرشا ب دیدون یشما م. انیتوروخدا آقاي شاهد-

 عالمه مدرك ازش  هی. من از صدرا مدرك دارم گناهه

 

 چند سال تموم  دنیکه نشون م یکردم، مدارک جمع

 باندش . سیو بشم رئ امیشکنجه داده تا ب منو

 ازش مدرك دارم که از اسم من سوء استفاده کرده  من
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 خودش و راه انداختن محموله ها و  یمنافع شخص براي

 . قاچاقاش

 هم  یازش براي قاچاق اعضاي بدن و دختر و گاه من

 مخدر مدرك دارم. مواد

 گرفتم . یکه امضا کرده کپ ییبرگه ها از

 خونم، خونه  دیمنو ببر انیرو خدا آقاي شاهد تو

 . شمالم

 

 برده گذاشته تو گاو  انهیمدارکو دادم به نفر مخف تموم

 خونم . صندوق

 افتاده بود  هیبه گر ایلیگفتم، ا یرو م نایزدم و ا یم هق

 بود . دهیمن ترس کیستریاز عملکرد ه حتما

 ینبود، نم یداشت آرومش کنه اما شدن یناز سع پري

 پسرشو . ایمنو آروم کنه  دونست
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 :دیمشکوك پرس انیشاهد

 

 بوده؟ یمدارك چ نیهدف شما از جمع کردن ا-

 یمیخواستم ثابت کنم که ب یوجدان راحت کنم. م عذاب

 خواستم صدرا رو بندازم زندان و خودمو از شر 

 . گناهم

 که  نیکرد دایقکر کردم همون مدارك منو پ یلعنت من

 آزادم . االن

 رمیخواستم جلوي قاچاق اون دخترا رو بگ یم من

 گهید سايیکه چند صد تا گ نیخواستم از ا یم

 کنم . ريیجلوگ خایپست شن واسه ش یقاچاق

 

 مطمئن شماهست، پنج تا پوشه سبز رنگه تویبله! بخدا همش -

 وجود داره؟ یمدارک نیهمچ دهستی
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 . المیبه و دیصندوق خونم. منو ببر گاو

 از خونه  نمویملش ستیخودتون براتون مقدور ن اگه

 رم. فقط تو رو خدا...  یخودم م دیاریبرام ب صدرا

 کنم زود تر ... یم التماستون

 گناه اعدام بشه .... یگرشا ب دینذار

 

 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

 

 ده  یهاي من؟ از وقت ییاز تنها دیدون یگ یشما چ-
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 شدم،  ضیکردم، مر هیگر دم،یبود تنها بودم، ترس سالم

 یکس نبود به دادم برسه م چیزنده شدم و ه مردم،

 د؟یفهم

 باندم! من  سیگفت من رئ یو م ومدیماه م شیش هر

 عامل  ،یمرگ هزاران دخترم، عامل خودکش عامل

 . خایش یران شهوت

 ؟یچ یعنی دیفهم یم

 

 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 ازیشو اون جا به کمکت ن آماده
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 ناز سري تکون داد و گفت: پري

 میرو بذار ایلیزنم سر راه ا یپس من به مامان زنگ م-

 . ششیپ

 

 خودم  االتیو من تو خ ختنیر یداشتن برنامه م اونا

 بودم . غرق

 کنه دوستم داره،  یبار گرشا بهم گفت ثابت م هی ادمهی

 شده باشه . ریکنه که احتماال د یثابت م روزي

 اتفاق داشتخ باشه؟ نیتونست ا یاي م گهید لیدل چه

 بشه  دیدفعه اي با هی یکاره بود براي چ 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  نمیلحظه خودمو نذاشتم جاي ورشا و بب هی

 که  آوردنیرو سرش م  ییو خواهرمو همون بال داشتم

 دادم؟ ینشون م یاومد چه عکس العمل سایگ سر

 

 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؟ یطدري رفتار م نیدزد خواهذم هم دختر

 شیکردم گرشا پ یاالن فکر م الیخوش خ چه

 و دوباره روزاي خوبشون رو شروع کردن و  خواهرشه
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 سازن . یم زویاز نو همه چ دارن

 بهت گرشا ! لعنت

 

 کنم. ی! صبر نمامیپشت سرت م یاعدام بش اگه

 د؟یشیحاضر نم ا؟یخانم آذرن-

 پري ناز و گفتم: شیتکون دادم و رفتم پ سر

 داري که من بپوشم؟ لباساي زيیچ زمیببخش عز-

 انداختم دور . زندانو

 لمس کرد و گفت: شونمو

 

 تا بهت  سایآوردم برات. وا ی. داشتم مزمیآره عز-

 . بدم

 . میآماده شدم و راه افتاد نازیکمک پر با

 ! ادیز یلیخ یلیمن، خ اليیراه بود تا و یلیخ
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 رو استرس داشتم . شیقدري که من ار ثان اون

 تر  کیبه اعدام گرشا نزد هیکردم هر ثان یم حس

 . میشیم

 

 و در حال  نیوقفه روند. شامو تو ماش یب انیشاهد

 عوض  فتیبار من پري ناز ش م،کندیخورد حرکت

 استراحت و برعکس . انیتا شاهد میکرد

 من . اليیبه و میدیهر جوري که بود رس خالصه

 ماسه  ریشد تو مس یجاده که جدا م چیاز پ دنیچیپ با

 بغض نشست توي گلوم . الیو اي

 میرفته بود م؟یجاده گذشته بود نیبار با گرشا از ا چند

 . میخوش گذرونده بود یو کل میشهر گشته بود تو

 

 و کارن اومده  میاون روزي که از فروشگاه بر گشت ای
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 نیجاده من براي اول نیهم کینزد نهیگرشا رو بب بودن

 . دمشیبوس بار

 از دور دلم خون شد . الیو دنید با

 بار جلوي سر در خونه کنار گلدون نشستم و  چند

 و تب کردم؟ دمیتا صبح از رعد و برق ترس ییتنها

 ! رمیمیکرد مطمئن بودم م دامیکه گرشا پ یشب اون

 

ROMAN_VI چهریآغوش تو پر دیتبع در P@ 

@VI P_ROMAN 

 که تا صبح باالي سرم موند و ازم پرستاري ییشبا

 برد و  یم خوابش یکه از شدت خستگ ییشبا کرد،

 روي تخت . ذاشتیم سرشو

 کردم؟  یشد دوستم داره؟ چرا باور نم یباورم نم چرا

 قدر احمق بودم نیا چرا
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 جان؟ انیدا-

 

 نشستم و  نیاي است تو ماش قهیشدم چند دق متوجه

 . زمیر یم اشک

 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

 اخرسن باري بود که رهاشون کرده بودم دلم خون  مثل

 . شد

 شد . یچشمام اشک دوباره

 

 گهیپنجره باز خونه چشمم افتاد به خونه گرشا و د از

 شهیتحمل کنم، به هق هق افتادم و مثل هم نتونستم

 بود که نجاتم داد و بغلم کرد. نازیپر

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              638 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 که  یکه آروم شدم رفتم طبقه باال توي اتاق کمی

 توش بود . گاوصندوق

 دایتوش پنج تا پوشه مورد نظرمو پ قایزدم و دق رمزشو

 . کردم

 

 تونه بندازه  یکرد م یکور خونده بود اگه فکر م صدرا

 گرشا و خودش از اعدام فرار کنه . گردن

 گناه  یاجازا رو بدم که گرشاي ب نیممکن بود ا محال

 مجازات بشه . خودیب من

 و گفتم: انیها رو دادم به شاهد پوشه

 که هم منو هر گرشا رو تبرعه  نیمدارك براي ا نیا-

 . سیاداره پل میتر بهتره بر عی. هر چه سرهیکاف کنه

 

 کردم.  یم ییرایوگرنه ازتون پذ ستیوقت ن دیببخش
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 خونم . دیایروز حتما ب هی

 ناز بازومو نوازش کرد و گفت: پري

! زمعزیوفتهیب انیبه جر ادیکه تا پرونده دوباره ب میکن عجله

 اما االن بهتره  میشیو مزاحمت م میایحتما م

 کشه. یم طول

 

 چند دست لباس برداشتم و  هیکردم و تو چند ثان دییتا

 . نیتوي ماش میرفت دوباره

 گنج گذاشته بود توي هیمثل  انیها رو شاهد پوشه

 تو بغل پري ناز بود . فشیو ک فشیک

 مدارك چقدر ارزش دارن . نیدونستن ا یم خودشون

 از روي همشون عکس  انیدادم به شاهد شنهادیپ

 اومد  یسر مدارك اصل ییاگر بال انایتا اح میریبگ

 گفت محکمه پسند  انیاما شاهد ادین شیپ یمشکل
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 کنه . یم شونیو خودش توي خونه کپ ستین

 

 گرشا ! اریطاقت ب گهید کمی

 یکارو م نی! شده سر خودم بره باالي دار ادمیم نجاتت

 . ادیسرت ب ییبال ذارمیاما نم کنم

** 

 ! تا ایهستن خانم آذرن یمهم یلیخ یلیمدارك خ نایا-

 د؟یکجا بود حاال

 گرده . یبر م یمدارك ورق به سادگ نیا با

 

 لبخند زدم وگفتم ممیاز تصم یراض

 از زندان آزاد شدم رفتم سراغ  نکهیمن به محض ا-

 . مدارك

 رو به جاي ستگانیبپرسم شما چطوري گرشا شا شهیم
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 خطا رخ داد . نیشد که ا یچ د؟یگرفت صدرا

 مرد پخته و  هیبود و  ییکه اسمش سرهنگ موال یکس

 گفت: دیرسیافتاده اي به نظر م  جا

 ! ایخانم آذرن هیمهم یلیسوال خ نیا-

 

 شدم تا چندتا برگه اي که داشت جمع و جور  منتظر

 کرد رو جا بده و بعد خودش گفت: یم

 شیاومد پ نیگرشا روزي که شما جزء باند شده بود-

 . ما

 براي س؟یپل شیدرشت شد، گرشا اومده بود پ چشمام

 حواست منو لو بده؟ ینکنه م ؟یچ

 زد و گفت: یمیحالت چشمام لبخن. مال از

 

 تونه بهش اعتماد کنه  یگفت اگر م فریبه سرهنگ عل-
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 . گفت تا رهیبگه و ازش کمک بگ زيیچ هیخواد  یم

 . هیاصل ماجرا چ گهیتونه کمکش کنه بهش نم یم نگه

 چیداده بود که به ه نانیبهش اطم فریعل سرهنگ

 و اونم قصه شما رو از اول تا آخرش براب  گهینم یکس

 کرده بود . فیتعر ما

 بود؟ یهدفش چ ؟یبراي چ-

 

 نگاهم کرد و گفت: یشکل جالب به

 که  یبراي نجات شما! اومده بود تا شما رو از منجالب-

 نجات بده . دیگرفتار شد توش

 گلومو گرفت، گرشا به خاطر من تا کجا رفته بود؟  بغض

 س؟یاداره پل تا

 کردم؟ کاریبراش چ من

 باورش نکردم! لعنت به من . یحت
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 دوباره گفت: ییموال

 شما رو کامل تبرئه کرد. بهش شهیم میما بهشو گفت-

 د،یشد یبرو برگشت اعدام م یشما ب م،یگفت دروغ

 و محکمه پسند نبود . یگرشا کاف مدارك

 شد  یشما رو نجات داد راض شهیم دیفهم یوقت گرشا

 تونست  یبندازه و هر جوري که م انیرو به جر پرونده

 کرد . کمکمون

 شد به عنوان نفوذي وارد باند شما بشه، تو  یراض اون

 دایپ ایصدرا آذرن هیبر عل یمدت مدارك محم نیا

 . کرد

 

 تو چشمام حلقه زد و جاري شد روي گونم.  اشک

 دستمال گرفت سمتم و گفت: ییموال

 زایچ یلیبه خ قشیاز طرگرشا وارد باند شما که شد -
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 . میکرد دایپ دست

 دختر و جاي ییتا صدیهمه مهم تر اون محموله س از

 مقامات عربستان هم  ذخودیبود که حت دیرش خیش

 وقت بود دنبالش بودن . یلیخ

 

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 زچی همهفریکه سرهنگ عل نیشده بود تا ا دهیها چ برنامه

 رفت، تمام  یم شیداشت طبق نقشه پ

 قابل توقفه و  ریبرنامه غ گهیزد به گرشا و گفت د زنگ

 باند لو  گهیو تا چند روز د دیشیحتما اعدام م شما

 ... رهیم

 جا بود که گرشا حماقت کرد ... اون

 ... شهیجونش تموم م متیبه ق میکه اگه نجنب یحماقت

 رو نگاه کردم که گفت: ییموال کنجکاو
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 از بعد بود رفتهداده بودن رییشما بود رو تغ هیعل یمداذک تمام

 و با هم  ایصدرا آذرن شپی سفرتون

 

 دونست مامورا  یبه اسم خودش زده بود، م همشونو

 بندازن گردن صدرا به  زویکنن اگه همه چ ینم باور

 خودش داو طلب شد . نیهم خاطر

 هی شونیکیتوي  ز،یگذاشت روي م لونینا چندتا

 بود . زایجور چ نیخودکار مهر و ا شونیکیتوي  تفنگ

 و گفت: دیکش یآه

 تفنگ  نیاثر انگشتش توي تمام دفتر هست، روي ا-

 خودکاري که  نیباهاش چند نفر کشته شدن و ا که

 

 قراردادا رو  هیتا دختر و بق صدیاون قرار داد س باهاش

 کرده بوده . امضا
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 خودش کرده  هیاحمق تک تک مدارك رو بر عل پسره

 . بود

 کارو نکرده بود االن شما به جاي گرشا تو  نیا اگر

 . دیو منتظر اعدام بود زندان

 . یهق هق افتادم. گرشاي لعنت به

 نجوري؟یا ؟یجبران کن یخواست یجوري م نیا

 اعدام شدن خودت؟ با

 

 کشمت ! یخودم م رونیب ايیب

 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
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 سوال من گرفت باال و گفت: نیکرد، سرشو با ا یم

 

 من نظر یبهبررس دیهم نگاه کنن. با یدادستان و قاض میبد دیبا

 . هکافی که

 . خود ما هم تا عصر دیهم نشون بد لتونیبه وک بشه،

 براي میفرستیازشون م یکپ هیو  میکن یم شیبررس

 . شتریهاي ب یبررس

 ستیاما نظر مهم ن هیاز نظر ما کاف نایا ایآذرن خانم

 د؟یمتوجه

 پاي شهیبزرگه، به ما محدود نم یلیمسئله خ نیا

 هاي بزرگ وسطه. یو قاض ییباال مقامات

 

 بشن. گرشا به ما التماس کرد  یکه راض میدعا کن دیبا

 که  نیشما رو و ا هیبر عل میازش داشت یمدارک که
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 .میو ما نداد میها ند ییاعتراف کرده رو به باال خودش

 رو  زيیکنم چ یفکر نم میاگه اونا رو هم بد یحت اما

 ببره . جلو

 گفتم: هی. با گردمیاز حرفاش نفهم یچیه

 ست؟ین یمدارك من کاف دیگیم یعنی-

 

 نگاه معناداري کرد و گفت: ییبه موال فریعل

 . اما ممکنه دادگاه به خرده خرده هیهشتاد درصد کاف-

 و محکمه پسند  رهیبگ رادیبودنشون ا زیو ر بودنشون

 که  زيیاونا دنبال مدارك بزرگن چ د؟یمتوجه ندونه

 گناهه . یاثبات کنه طرف ب کامال

 قدر  نیکه ا یمجرم ا،یخانم آذرن گهیعبارت د به

 بخشن . ینم ایسادگ نیرو به هم نهیسنگ جرمش

 روي گونم . دیچک یامان م یب اشکام
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 گرشامو سپردم به تو . ایخدا

 با ترحم به هق هقاي سوزناکم نگاه  انیناز و شاهد پري

 کردن . یم

 خورد . یبه درد من نم ترحم

 خواستم ... یگرشامو م من

 گرشا رو ... فقط

 روز بعد: چند

 

 که من  ییگرشا، جا یتونیشدم توي چشماي ز رهیخ

 ستادیا یصدرا م دیکه با ییجا ستادم،یا یم دیبا

 بود . ستادهیا

 متهم، توي سالن دادگاه . گاهیجا تو

 زده بودن و لباس زندان تنش  ریدستا و پاهاش زنج به
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 همه  نیکه ا نیدر اومده بود و با ا ششیته ر بود،

 کرد . یشده بود با غرور به همه نگاه م ریتحق

 شد به چشماي من، لبخند زد و من  رهیخ چشماش

 . هیگر ریز زدم

 خودمو ثابت  ديیگفت د یپر از حرف بود، م چشماش

 بالخره باورم کردي . ديیبهت... د کردم

 ... ایخدا ایخدا آخ

 که با چکش زده شد همهمه همه ساکت  ییضربه ها با

 . شد

 در گوشم گفت: انیشاهد

 

 ... ایخانم آذرن دینیلطفا بش-

 با گرشا قطع نکردم، همونطوري که  مویچشم ارتباط

 خشک دادگاه . یکردم نشستم روي صندل یم نگاهش
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 پوش هاي من دستش بود . میکه گرفته بود یلیوک

 یروند دادگاهو دنبال م میریاون که از هم چشم بگ یب

 . میکرد

 شدن بود و چشماي من  میتسل چشماي گرشا تو

 . التماس

 

 لب زد: گرشا

 نکن . هیگر-

 دو برابر شد، دستمو گرفتم جلوي دهنم تا تو  میگر

 دادگاه گند نزنم . سکوت

 یم فیکه افتاده بودو تعر ییتک به تک اتفاقا لیوک

 یکننده م جیو گ یدر پ یسواالي پ یه یو قاض کرد

 . دیپرس
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 آوردم.  یگفتن سر در نم یکه م ییزایاز چ یچیه من

 هیگرشا رو بغل کنم،  گهیبار د هیخواست  یدلم م فقط

 بهش بگم دوستش دارم، بگم حماقت کردم،  گهید بار

 ببخش که با حماقتام تورو هم توي دردسر  بگم

 . انداختم

 وقت استراحت داد تا  یمدارك که شد قاض نوبت

 بشم، فقط  کیبه گرشا نزد ذاشتنیبخونه. نم مدارکو

 . ختمیاش ر همونطوري

 

 کنم؟ کاریچ دینباشه با یمدارك کاف اگه

 ؟یبسته شن چ شهیچشما براي هم نیا اگه

 ؟یاعدام بشه چ اگه

 ! رمی! قطعا پشت سرش مرمیم یم

 گفت: یه صداي چکش ساکتمون کرد. قاض دوبا
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 . دیلطفا بلند ش ا،یآذرن انیدا-

 نکیو بلند شدم، از پشت ع دمیکش یقیعم نفس

 دیپرس کلفتش

 بوده؟ یمدارك چ نیشما از جمع کردن ا زهیانگ-

 با لباس  اینفرت به صدرا که اون طرف روي صندل با

 نشسته بود نگاه کردم و گفتم: زندان

 

 کردن روجوری نیدادن جون صدها دختر که قرار بود ا نجات

 شکنجه داد!  بچگی از منو که مردي دست

 تباه بشه . عمرشون

 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  یشناختم آزار روح اطرافمو

 باند آشغالش و عروسک  سیگفتن رئ یم یسالگ

 از اسم من سوء  یبشم، از هجده سالگ گردانش

 کرد و به اسم من هزاران دخترو مجبور به  استفاده

 کرد. یخودشک

 :دیپرس یقاض

 دادن؟ یچطوري شکنجتون م-

 گفتم: یآه با

 

 ییایکثافت کار ستیخونه من، ل ومدیهر شش ماه م-

 گفت عامل  یداد و بهم م یکرده بود رو نشونم م که

 هیتمومشونه.  ریمن بودم و امضاي من ز همشون

 داد  یکرده بودن بهم م یکه خود کش ییاز کسا ستیل
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 تولدشون . خیعکس و سن و تار با

 رو به  دنی،خندیگرفته بودم جناب قاض یافسردگ من

 بودم و تا  ریس یدونستم، من از زندگ یحروم م خودم

 رفتم . یخود کش مرز

 

 کثافت به تمام  هی دینیب یجا م نیکه ا ییآقا نیا

 ... معناست

 ان؟یدا-

 صدرا بود. رونیمتعجب و ح صداي

 ورقش  هویچرا  شیتعجب کرده بود دختر سوگل حتما

 گشته. بر

 دمیکش داد

 

 ازت متنفر  شهی! ازت متنفر بودم، هکیکش انویمرد! دا-
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 . بودم

 وقت جز براي چیشد تو پدرم بودي، ه یم عارم

 داشتم بهت نگفتم بابا! ازیکه ن یمواقع

 بالخره تو تنمه! مثل خودت  ایآذرن هیمنم خون  آره

 ! میعوض

 نکشونمت باالي دار .... ستمین انیدا

 و گفت: دیخشن چکششو کوب یقاض

 

 ! وگرنه از ایخانم آذرن دیکن تینظم جلسه رو رعا-

 . دیشیاخراج م دادگاه

 بود  ختهیشدم و اشکامو که به خاطر خشم ر ساکت

 گونم پاك کردم . روي

 :دیپرس یقاض
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 شما به روان  دهیهست که نشون م یجا مدارک نیا-

 تونسته  یاي م گهید لی. چه دلدیمراجمعه کرد پزشک

 تونیشما مشکل حادي توي کودک ایباشه؟ آ داشته

 یشما چه نقش یتوي کودک ایصدرا آذرن د؟یداشت

 داشتن؟

 سمیکه من تونستم روي پاي خودم وا یاز وقت شونیا-

 کردن. حق نداشتم  یتوي رامسر زندان الیو هیتوي  منو

 شدم . یم یمیصم دینبا یداشته باشم، با کس دوست

 

 یسال چیمدرسه ثابت نموندم، ه هیتوي  یسال چیه

 تودمو نداشتم . یواقع اسم

 که خوابگاه بمونم. رو نداشتم،  نیدانشگاه حق ا توي

 چیبه خاطر ه دمیترس ینداشتنم چون م یدوست چیه

 بشم. ریپوچ دستگ و

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              658 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 کشت ! یمرد منو توي بچگ نیا

 متفکر نگاهم کرد . یقاض

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 

 ده. محکمه پسند  ینم رییرو تغ زيیمدارك چ نیا-

 . ستین

 دستشو گذاشت روي انیبگم شاهد زيیاومدم چ تا

 و نشوندم سر جام . شونم

 روي سرم خراب شد، اگه بگم جون از تنم رفت  ایدن

 نگفتم. دروغ

 مردم مردم . مردم

 

 گرشاي من قرار بود اعدام بشه . یعنیبد!  یعنی نیا

 لبخندش  ادآوريیقرار بود تا آخر عمر هر روز با  یعنی
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 . رمیبم

 یهر جفتمون م گهیعلناً برگشتم به سمتم، د گرشا

 یقراره چ میدونست یهر دو م ه،یتهش چ میدونست

 ! بشه

 . شیشدم به لباي قلوه ا رهیزد و من خ لبخند

 بودمش؟ دهیبار بوس چند

 

 بار بغلش کرده بودم؟ چند

 وونشیو د دمیکه اون شب با لباي خودم بوس یگردن

 حاال قرار بوده بره باالي دار؟ کردم

 یتونیشد و شد چشماي ز کیشد و کوچ کیکوچ ایدن

 شد لبخندش، شد تکون خوردن لباش و جمله  گرشا،

 :یرحمانه قاض یکه هم زمان شد با حرفاي ب اي

 دوستت دارم !-
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 کنم جناب آقاي گرشا  یاعالم م لهیوس نیبد-

 ،یمتهم به قاچاق دختر به کشور هاي عرب ستگانیشا

 مواد، رشوه، اخالل در نظم واردات و صادرات و  قاچاق

 مجرم شناخته شده و به اعدام  یقانون ریو نقل غ حمل

 خواهند شد . محکوم

 ختم جلسه...-

 

 شد . یچ دمینفهم گهید

 و صداي داد بلند  دیو چرخ دیدور سرم چرخ جهان

 ازم دور و دور تر شد . "ـــانیدا"گفت  یکه م گرشا

 شده بود . تموم

 شده بودم . تموم
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*** 

 . می. وقت نداردیلطفا بلند ش ایخانم آذرن ا؟یخانم آذرن-

 ... مارستانیب ایب نازیپر الو؟

 یآب به گوشم م ریبود که انگار از ز انیشاهد صداي

 . دیرس

 

 منو برد  انیزد؟ چرا وقت نداشت؟ شاهد یصدام م چرا

 خاطراتم افتادم  ادیکردم و  هیخودم، اون جا گر اليیو

 بعد ... و

 جمع کرده  شیوقت پ یلیکه از خ یسراغ مدارک رفتم

 . بودم

 ؟یبراي چ انیرو دادم به شاهد اونا

 نجات جون گرشا؟ براي

 کجا بود؟ گرشا
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 واضح شد برام . ییهوی زیچ همه

 

 . رونیآب آورده باشم ب ریسرمو از ز هویکه  انگار

 شد . یداشت اعدام م گرشا

 بود، من صدرا رو محکوم کردم اما راي دادگاه  دادگاه

 . برنگشت

 محکمه پسند نبود . مدارك

 .... گرشا

 به هر دوتا دستم  دم،یباز کردم و از جا پر چشمامو

 زده بودن . سرم

 

 مارستانیاز اتاق ب دمیاز خودم جدا کردم و دو سرمارو

 . رونیب

 داد  یآدرس م نازیبود و داشت به پر ستادهیا انیشاهد
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 شدم و گفتم زونیازش آو هیگر با

... توروخداانویشاهد نیرفت. دوال شدم و آست یم جیگ سرم

 ... گرشا

 . وفتمیتا ن دمیچسب

 

 گفت انیشاهد

خون مال  نیا ن؟یچرا پا شد اآذرنی خانم بابا ايپرستار خانم

 ه؟یچ

 چشمم رفت گفتم: اهیکه نقطه هاي س کمی

 یمن ب ؟یلعنت مارستانیلباس ب نیشد؟ ا یگرشا چ-

 بودم؟ چند روز؟ هوش

 

 :دمینال یچارگیب با

 توروخدابازومو گرفت و بردم توي اتاق. نشوندم روی انیشاهد

 که گرشاي من هنوز زندست دبگی
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 و گفت: تخت

 . شما مدت نیکار کرد یبا دستتون چ دینینچ! ببنچ -

 کمکمون  دیپنج ساعت. شما با د،ینبود هوشیب اديیز

 . شهیوگرنه گرشا اعدام م دیکن

 و گفتم: رونیمحکم دادم ب قمویعم نفس

 کمکش کنم؟ دیخدارو شکر. چجوري با-

 دم . یانجام م ادیکاري ازم بر ب هر

 گفت: کالفه

 

 آقاي براي یمنچونه زدم تا راض یکردن کل ی. قبول نمگرفتم

 نظر  دیوقت دادگاه تجد ستگانشای

 . شدن

 هم از  ایآقاي آذرن ستیجا بند ن چیبه ه دستمون

 براي ادیزندان دستور دادن هر کاري ازم بر م داخل
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 انجام بدم . ستگانیشا آقاي

 هیاز کجا اما ما  دونمی. نمدیاریفقط مدرك ب دیبا شما

 که رسما ثابت کنه  نیبراي ا میخوایم یعلن مدرك

 گناهه یب ستگانیشا

 آوردم؟ یاز کجا م دی.مدرك بادیخواب بادم

 

 افتادم و گفتم هیبه گر باز

 اي ندارم به خدا. گهیمدرك د چیه-

 چند سال رو کردم. نیداشتم توي ا یچ هر

 گفت: دینا ام انیشاهد

 نیکه شما گرشا رو دوست دار دنیفهم ایآقاي آذرن-

 وقت  چیه نیگفت یمن گفتن اگر زود تر بهش م به

 

 رو گردن  رایهمه تقص ستگانیآقاي شا ذاشتینم
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 . رهیبگ

 خشم گفتم: با

 نگهداره براي خودش ! شویدلسوز-

 لحظه روشن خاموش شد . هیبود.  زیروي م لمیموبا

 هیکه چند ثان نیبده اما براي ا امیکس نبود بهم پ چیه

 بود . یکاف رونیب امیفکرش ب از

 

 . هیغاتیتبل دمیداشتم و د برش

 هیکه چشمم خورد به  رونیو اومدم ب دمیکش یپوف

 بود و تا حاال اصال سراغش  میگوش یکیکه فابر برنامه

 بودم . نرفته

 بازش کردم . کاريیرفع ب براي

 که نفسم تا پاي چوبه دار رفته  نیمحض بود ا حماقت

 گرفته بودم دستم اما چاره اي هم  لیو من موبا بود
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 . نداشتم

 

 هم رفته  انیاومد، شاهد یکاري از دستم بر نم چیه

 دنبال پري ناز . بود

 توش بود  لیفا اديیز یلیهه باز شد، تعداد خ برنامه

 . نیدونستم چ ینم که

 یلیعوض نکرده بودم، خ یاز همون بچگ مویگوش

 یگوش نوع نیبود، اول یمیو داغون و قد کیکوچ

 اي که اومده بود تو بازار . یلمس

 

 ییصدا هی هویکردم که  لیرو روش کل الیاز فا یکی

 شد پخش

 ؟یسالم خوب ان؟یالو دا-

 شما؟ یسالم مرس-
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 . گهید هانمیک-

 ! کارتو بگو .هانیآها ک-

 بهم.  یختیخواستم بگم تولدمو که ر یم یچیه-

 . رونیبا هم ب میبر ایب حداقل

 

 کارا  نیمن آدم ا یفهم یچرا نم. هانیول کن ک-

 ! ستمین

 !ینیبچ یاز کاکتوس توت فرنگ خوايیم تو

 ! گمشو کار دارمستین یشدن شهینم

 نیکه هم فی! حیخانم یکن یبد صحبت م یلیخ-

 دوست دارم . تویسرکش

 کنم . یدوست داشته باش صبح دولتت بدمه! قط م-

 گوش دادم . یصوت لیو مبهوت به فا مات
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 یرو ضبط م یکرد؟ تماساي تلفن 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

 با ارزش گرفتم توي بغلم و اشکام  ءیش هیمثل  ویگوش

 روي گونم . ختیر

 

 و پري ناز اومدن تو . انیشاهد

 ناز نگران نگام کرد و گفت: پري

 دلم؟ االن حالت بهتره . زیعز یخوب-

 زدم و گفتم: لبخند

 وقت . چیخوب تر نبودم، ه نیوقت از ا چیه-
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 فکر  دیمعنا دار بهم نگاه کردن. شا نازیو پر انیشاهد

 شدم . وونهیکردن د یم

 رو گرفتم سمتشون و گفتم: یگوش

 مدرك نمیا د؟یخواست یگرشا مدرك م براي نجات-

 

 نظر فردا بود و من با سري افراشته تمام  دیتجد دادگاه

 فلش و  هیبودم روي  ختهیرو ر یهاي صوت لیفا

 . ییموال زیروي م گذاشتم

 از  یکیو  ستمیباالي سرش بود، زدش بهرس فریعل

 رو باز کرد الیفا

 ان؟یالو؟ دا-

 

 خواي؟یم یچیدلت م دي؟یم رید یجواب تلفن پدرتو براي چ-
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 دستور قتل چند نفرو به اسمت امضا کنم دختر  خواد

 بد؟

 کارتو بگو صدرا؟-

 محموله قراره بره اون  هی گهیبگم هفته د خوامیم-

 و هشتاد تا دختر  ستی. دودیراحم السع شیپ طرف

 براي تک  دیارزن؟ سع یچقدر م یدون یان! م باکره

 که اون  ییتعداد صفرا! ختهیبه حسابت پول ر تکشون

 قابل شمارشه؟ ریداره اصال غ پول

 

 به من زنگ نزن! ازت متنفرم،  زایچ نیبراي ا گهید-

 . ريیبم دوارمیمتنفرم! ام ازت

 که چرا نذاشتم بري هنرستان؟ کور  یه؟داغیچ-

 درس  یرشته درست و حساب هی دی! وارث من باخوندي

 . بخونه
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 از رشتم استفاده کنم؟ ذاريیمگه م-

 کردم برات.  یخال تویصندل ،ینه! آخرش ور دل خودم-

 پا  دیکه خون من تو رگاشه با یکس ایصدرا آذرن دختر

 االنم کل معامالت به اسم  نیپاي من بذاره. هم جاي

 رعنا جون ! توئه

 

 از  ،یفالح سایمتنفرم، از پر یاحقیاز اسم رعنا -

 که هر  ییاز تمام اسما ...یسارا محب ،یوسفی محدثه

 ازت  اد،ی. ازت بدم مادیبدم م یروم گذاشت سال

 . ااااااااااادیم بدممممممم

 من تموم شد . هیو گر غیبا ج یسوت لیفا

 هم کنار  انیروي لبام نقش بشت. شاهد یفاتح لبخند

 ییزد، به چشماي مبهوت و متعجب موال یلبخند م من

 نگاه کردم . فریعل و
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 گفت: جانیبا ه فریعل

 

 ! واي !نیعال نای.... انای! اایخانم آذرن-

 شوق نشست توي چشمام و گفتم: اشک

 شه؟یحاال گرشا آزاد م-

 لبخند زد و گفت: ییموال

 

 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

 که فرستادي برام  ینیصدرا؟ توروخدا بگو اصدرا؟ -

 همه آدمو  نیکردنم بوده. بگو ا تیواسه اذ فقط

 ! توروخدا صدرا!ینکشت

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              674 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 تفنگ  نیمن! همشونو با هم زیهه! دخترکوچولوي عز-

 که به اسم تو مجوزشو  یتفنگ نیکشتم، هم خودم

 کنم . ی! اتفاقا االن دارم خوناي روشو پاك مگرفتم

 ت! کثافت !کثافت! کثاف-

 ودي؟ینچ نچ نچ! با پدرت درست حرف بزن. پر-

 ترسم صدرا.  یزنه، م یآشغال! داره رعد و برق م-

 بذار برم توي شهر، توروخدا صدرا . توروخدا

 قطع کنم، دو  خوامی! مرونیجرعت داري پاتو بذار ب-

 هم آوردن برام . گهید نفر

 رو نکش صدرا! صدرا؟ صدرا؟ ینه! توروخدا کس-

 گرفت و تمامشون رو باهم  یکپ الیاز تمام فا فریعل

 . میداد گوش
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 اشونیافتاده بودم توي بعض هیمن به گر شونیهم توي

 یحت رون،یکرده بودم که بذاره برم از خونه ب التماس

 لیاون اوا یکنارم. حت ادیکرده بودم خودش ب التماس

 رعد و برق تازه اومده بود سراغم هم  ايیفوب که

 یکردم که م یهدمیزدم و گر یبود که زنگ م الشیفا

 ایگفت دختر آذرن یزد و م یو اون فقط قهقهه م ترسم

 بترسه . یچیاز ه دینبا

 بغضم گرفته بود . خودمم

 

 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

* 

 ایکنم جناب آقاي صدرا آذرن یاعالم م لهیوس نیبد-
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 به قتل پنجاه و دو نفر، قاچاق زن و دختر، قاچاق  متهم

 بدن و مواد مخدر، اخالل در نظم صادرات و  اعضاي

 

 مخدر مجرم شناخته  یقانون ریو حمل نقل غ واردات

 و محکوم به اعدام خواهند شد . شده

 از تمام  لهیوس نیبد زین ستگانیگرشا شا آقاي

 شوند . یگناهدمحسوب م یتبرئه شده و ب اتهامات

 ختم جلسه !-

 روي گونم . ختیشوقم ر اشکاي

 بعد از مدتها با آرامش بستم و خودمو تو  چشمامو

 پري ناز رها کردم. بعد از مدتها خنده نشست  آغوش

 

 خنده اي که حاال  هیلبام، خنده اي مخلوط با گر روي

 بود ! حقم
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 از تهددل رو،  دنیخند دمید یبه خودم حروم نم حاال

 در کنار  دنیبرام لذتدبخش بود! خند دنیخند حاال

 . زمیگرشاي عز گرشا،

 و بعد آزاد  دیکش یدو سه روز طول م شیآزاد کاراي

 و دوباره  ادیصبرانه منتظر بودم ب یشد. روزي که ب یم

 تنشو بو بکشم . عطر

 

 صداي قلبشو گوش  و نشیسرمو بذارم روي س دوباره

 . بدم

 برنش، لب زدم: یدارن م دمیباال گرفتم د سرمو

 منتظرتم .-

 زد و سرشو تکون داد. لبخند

****** 
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 ..::)*ســـای*(::..گ

 گذاشتم روي دهنم تا صداي هق هقمو خفه  دستمو

 . کنم

 صحبت کنه . انیرحم رفته بود تا با دا یب کارن

 تازه  یتازه از مرگ برگشته بودم، من از جهنم لعنت من

 . رونیبودم ب اومده

 

 کردم؟  یم کاریچ دیمرد با یگرشا به خاطر من م اگه

 یهم کم بود برام! هر روز خودمو زجر م یخودکش

 مردم . یهر روز توي خودم م دادم،

 . یمرس یکه گرشامو برگردوندي. مرس یمرس ایخدا

 خواد  یباهام درست. ازم متنفره درست. دلش م قهره

 هست! هست! یبه تنم نباشه درست! ول سر

 خنده . یسالمه ،م زندست،
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 شکرت . ایخدا

 

 ! سایپدر گ گور

 داره از ته دل عاشقم؟ یتیاهم چه

 داره عشقم ازم متنفره؟ یتیاهم چه

 داره؟ یتیچه اهم واعقا

 ! یچیه

 

 جون  یي لرزون و ببلند شدم و با قدما یروي صندل از

 رفتم . انیسمت کارن و دا به

 بودن . وستهیهم بهشون پ ییخانم و آقا هی

 رفته بود . ششونیگرشا هم تازه از پ لیوک

 . انیشدم به دا رهیخ
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 دختري که  دم،ید دیرش خیکه توي ملک ش دختري

 اول منو گرفت. هیهمون ثان افتدارش

 ازش  ییبا موهاي طال دشیو پوست سف یآب چشماي

 دزست کرده بود . بایز سیتند هی

 وار دوستش داشت، خوش به حالش ! وانهید گرشا

 که به اسمش تموم کاراي هیدختر کس نیبودم ا دهیشن

 شده . یانجام م باند

 که جاي منو  نیخواسته بعد از ا یبودم گرشا م دهیشن

 کرد بکشتش اما نتونسته . دایپ

 

 یلیبود و خ بایز یلیدادم، اون خ یحق م بهش

 . معصوم

 بهش . دمیرس

 قاٱشد بهم و سکوت کرد. کترن و اون خانم و  رهیخ
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 شدن به من . رهی. همه خهم

 یبودم وقت دهیتوي چشماش بود. شن یدونم چ ینم

 فداکاري یلیبراي نجات من خ دهیگرشا رو فهم نقشه

 . کرده

 

 طفل معصوم هم گند زده  نیا یبه زندگ یحت من

 . بودم

 که تازه خشک شده بود جاري شد روي گونم . اشکام

 ! دمیحرکت خم شدم و دستشو گرفتم و بوس هی توي

 که داداشمو، نفسمو از چوبه دار کشونده بودن  ییدستا

 . نییپا

 کرد و جلومو گرفت و گفت ینیه

 

 ؟یکن یم کاریچ-
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 هق هق گفتم: با

 بغلت کنم؟ شهی... مشهیم-

 خودشم پر از آب شده بود. جوابمو نداد فقط  چشماي

 شد بهم . رهیحرف خ یب

 که عشقش به خاطرش دورش زده  یداشت از کس حق

 متنفر باشه . بود

 

 جلو و محکم بغلش کردم و از ته دل زار زدم و  رفتم

 :گفتم

 . ممنون که داداشمو برگردوندي بهم، انیممنون دا-

 ! رمیبم یکه نذاشت ممنون

 آشغالم که باعث شدم  هی. من انیدا خوامیم معذرت

 منو ببخش  گمیتا پاي چوبه دار بره و پاش. نم داداشم

 تونم خودمو ببخشم، اما  یخودمم نم یحت چون
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 کنم گرشا رو ببخش . یم خواهش

 

 همتونو  یدونم زندگ یلجنم، م هیدونم که  یخدا م به

 یدونم اما به ازت خواهش م یبه خدا م ختمیر بهم

 نکن! هیداداشمو به خاطر من تنب کنم

 دمیاي فهم هیجان. گرشا همون ثان سایآروم باش گ-

 شد . دهیکرده بخش کاریتبرئه من چ براي

 نکن . هیگر

 شونمو گرفت و با نفرت گفت: کارن

 

 . گورتو گم کن !ساینکن گ تشیاذ-

 تکون دادم و گفتم: سر

 . رمیم گهیباشه باشه! من د-

 اي که حس  قیهر موقع هر ساعت و هر دق انیدا
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 برات انجام بدم و از  تونمیهرررر کاري من م کردي

 درنگ نکن و بهم خبر بده. من تا لحظه  ادیبرم دستم

 .ونتمیعمرم مد آخر

 

 لبخندي فقط سرشو تکون  یحت ای یحرف چیه یب

 . داد

 بودم . دهیبه کجا رس نییب ایخدا

 

 هی یکیدل و  زیخانواده بودم. عز هی ینور چشم من

 و محرم راز کارن و دختر  یمیگرشا، دوست صم دونه

 . نینداشته مامان نسر هرگز

 نمیمامان نسر یهمشون ازم متنفر بودن، حت حاال

 سالم و خداحافظ . هیزد، فقط  یحرف نم باهام

 آشغال ! مانیبه خاطر ساحل کثافت و پ ؟یخاطر چ به
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 دور شدم و رفتم . ازشون

 اون جا . گهیمن نبود د جاي

 

 جا جاي من  چیبودم کهذه دهیبه مرحله اي رس کال

 . نبود

** 

 *(::..کـارن..::)*

 و دستامو  رونیکه رفت نفس حبس شدمو دادم ب سایگ

 کردم توي موهام . فرو

 بهم نگاه کرد. بهش گفتم: بیغر بیعج انیدا

 

 باهات  دی. باانیدارم دا. باهات حرف شتیپ امیبعدا م-

 کنم . صحبت

 خونه گرشا در آوردم و گفتم: دیکل
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 . شتیپ امیخونه گرشاست. برو خونش منم م دیکل-

 دلخور تکون داد. سرشو

 

 دادم.  یدونستم از دستم ناراحته و بهش حق م یم

 یلیدختر ظلم کرده بودم. بهش خ نیبه ا یلیخ

 . ونمیمدبهش  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 یاي که از وقت یلعنت سايیگ

 کردم ازش متنفر شدم اما نه ! یم فکر

 تو تنم . دیعشقش شعله کش دنشیمحض د به

 

 تو قلبم خونه نکرده بود  یسادگ نیبه هم سایگ عشق

 بره. نیاتفاق از ب هیزود با  که
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 که با شونه هاي افتاده ده قدم دور تر از من  دمشید

 رفت . یم داشت

 سر راهش بود  یو هر کس واریبه د ودیگرفته  دستشو

 زد . یتنه م بهش

 بهش ... لعنت

 بهش ! لعنت

 

 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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 خواي از جونم؟ یم یتوروخدا ولم کن کارن. چ-

 . دمیغر

 ! جونت  ینکن یکه دوباره هرزگ رمیگی! جلوتو میچیه-

 خودت! مال

 دیکش غیو ج نیتوجه به همه نشست روي زم یب

 

 خوام  ی! مرمیبم خوامیدست از سرم بردار! م-

 . رمممممممممممیبم

 که برگشته بودن سمتمون داد زدم: هیتوجه به بق یب

 کنم!  یباشه خودم کمکت م ري؟یخواي بم یم-

 کشمت ! یخودموم

 

 گرفتم و کشون کشون بردم و پرتش کردم  دستشو

 . نیماش توي
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 نشستم . خودمم

 

 زیر زیتوجه به ر یجلوي چشمامو گرفته بود، ب خون

 شهر . هیهاش روندم سمت حاش هیگر

 اطرافش شد و گفت: متوجه

 م؟یر یم میکجا دار-

 :دمیدندوناي بهم فشردم غر نیب از

 . میدهنتو ببند تا برس-

 

 طوري حرف  نیکه نفسم بود ا یآسون نبود با کس برام

 اما براش الزم بود . بزنم

 اون انتخاب غلطو کرده پاي یوقت دیفهم یم دیبا

 . سهیهم وا عواقبش

 تموم  یآسون نیبه هم زیهمه چ ستیبفهمه قرار ن دیبا

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              690 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 رو از دست داده و در عوضش  زایچ یلیکه خ بشه،

 . اوردهیبدست ن یچیه

 که توش پرنده پر  یجاده فرع هیتوي  چوندمیپ نویماش

 زد . ینم

 

 یفقط به اطرافش نگاه م ده،یمشخص بود ترس سایگ

 گفت . ینم یچیو ه کرد

 شدم . ادهیکردم و پ پارك

 نیرو باز کردم و گکشوندمش از ماش سایسمت گ در

 . رونیب

 طوري نیدلم ا زیبا عز دمید یخوابم نم توي

 دمیکش یشدت م نیقبال اگه دستشو به ا رفتاررکنم،

 زد . یم شیشد و دلمو آت یکبود م جاش
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 بود  نیتا چند روز باهام قهر بود و من کارم ا خودشم

 بکشم . ناز

 دره و رهاش کردم . هیکشون بردمش لبه  کشون

 پاش انداخت و با بغض  ریز یقینگاه به پرتگاه عم هی

 کرد . نگام

 وار گفتم: دیو تهد آروم

 بپر !-

 

 ترس گفت: با

 بپر؟ یچ یعنیکارن؟  یگیم یچ-

 :دمیکش داد

 ! بپر! بپر االیخب د  ؟یخودتو بکش یخواست ینممگه -

 ننگ راحت کن . نیجماعتو ازرا هی. و

 روي گونش و با تعجب بهم نگاه کرد . دیچک اشکاش
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 بهش بگم بپره و  یسادگ نیشد به هم ینم باورش

 بکشه . خودشو

 :دینال هیگر با

 کارن !-

 گذفتم و بردم لبه لبه و هولش دادم و گفتم: دستشو

 ؟یخواست ینم نویبپر! مگه هم مگید م-

 

 کردي من همون کارن سابقم؟ فکر کردي داداشت  فکر

 گرشاست؟ همون

 ؟یاحمق

 به کل خانواده! گه زدي به همه  ديیبا حماقتت ر تو

 ! سایگ زیچ

 نداره ! یکدوم از ما رنگ چیحنات براي ه گهید
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 یخودم برات انجامش م یخواي خودتو بکش یم یبگ

 و خودتو  یکشم که جلب توجه کن ینازتو نم گهی. ددم

 . یکن لوس

 

 شده از بهت و ترسش با تحکم گفتم: دیصورت سف تو

 بگم رك بذاراعدام بشه، نه برای گهیقرار. بود تا چند روز د که

 ! نه براي من، نه براي اون پسريساگی

 یارزش چیکنم ه ی! تاکسد میارزش چیه مامانم،

 ! نداري

 و مارو  یخودتو بکش میشیبخواي خوشحالم م راستشو

 ! یکه رو دامنمونه راحت کن یننگ نیشر ا از

 آخر گفتم: ریعنوان ت به

 

 ! تو براي ما همون دختر سایهزار سال هم بگذره گ-
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 همه رو خراب کرد ! یکه زندگ یاي هست فراري

 شد هم تو قاتلش بودي! یگرشا اعدام م اگه

 

 خنجر فرو کردن  هیروي گونش و انگار  دیچک اشکاش

 قلب من . تو

 شیو اشک یتونستم براي چشماي عسل یاالن م نیهم

 . رمیبم

 زدم به پرتگاه و گفتم: اشاره

 شو . نیسوار ماش ایب ای نییبپر پا ای. ریبگ متویتصم-

 

 ازت  نمیادا اطوارا نب نیاز ا گهیاگه سوار شدي د اما

 نداره . دارینازت خر گهید چون

 قدم به  هی سایکه گ دمیو د نینششتم توي ماش رفتم

 شد . کیپرتگاه نزد لبه
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 پره و فقط  یمطمئن بودم نم ستاد،یاز حرکت ا قلبم

 نیتر از ا نیدختر غمگ نیراه انداخته اما انگار ا شینما

 بود . حرفا

 

 گفت؟ خواهرش  یم یگرشا بهم چ نییپا دیپر یم اگه

 نییپا وفتهیدر امان مونده بود که حاال از دره ب خایش از

 ره؟یبم و

 که  رمشیکه برم بگ رهیرفت سمت دستگ دستم

 با هق هق چند قدم برگشت عقب و اومد  خودش

 . نیماش سمت

 و نشستم سرجام . دمیکش یقیعم نفس

** 

 

 *(::..گــرشــا..::)*
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 . 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

 

 برو بچه پررو !-

 زدم و رفتم عقب. برگشتم نگاه کردم به سردر  لبخند

 . خونه خودم .خونه

 اسن جاست و من  انیگفت از روز دادگاه دا یم کارن

 بند تنم تمناي عطر تنشو داشت . بند

 

 حکم  دنیاز اون روزي که توي دادگاه بعد از شن نگم

 شدم. مثل مرگ  وونهیمن از حال رفت چقدر د اعدام
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 برام ! بود

 کنه هم برام عذاب آور بود چه  یم هیکه گر نیا دنید

 که به خاطر من از حال بره. نیبه ا برسه

 توي قفل چرخوندم . دویپله ها رفتم باال و کل از

 توهم زده  ایداد  یم انویروح من بوي دا یخونه ب کل

 بودم؟

 

 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 یچشماي اشک با

 تنش بود و موهاشو باز گذاشته بود روي شونه  یآب

 . هاش

 و  ییایدارم، همون دختر رو ادیکه به  یانیدا همون
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 باهاش آشنا شدم . ایکه لب در ییبایز

 

 زدم، لبخند روي لباي اونم نشست. کفشامو در  لبخند

 . دمیپوش یرو فرش ییو دمپا آوردم

 و خودشو  دیآروم آروم اومد به سمتم و بعد دو اول

 آغوشم. ونیکرد. م پرت

 خدا ... آخ

 ....شیآخ

 

 حجم از مالحت و  نیآغوشم، با ا ونیدختر م نیا با

 کار داشتم . یلیهنوز خ یدخترونگ

 

 کارا بود  یلیزدم، خ یبهش م دیحرفا بود که با یلیخ

 . میداد یباهم انجام م دیبا که
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 امروز نه، امروز دلم براي خودش تنگ بود . اما

 دیبا زایسري چ هی فیحتما باهاش تکل دیبا یول

 کردم . یم مشخص

 زدم: لب

 . همه جونم کثافته !رمیبذار برم دوش بگ-

 گوشم لب زد: کنار

 

 ! خفه شو !سیه-

 فرو  موینیدو برابر شد و چشمامو بستم. ب لبخندم

 .دمیتوي موهاش و عطرشو بو کش کردم

 . یداد، خودِ خودِ زندگ یم یزندگ بوي

**** 

 *(::..کــــارن..::)*

 دوستش دارم مامان .-
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 کارن، اآلن  دهید بیاالن آس ساینزن! گحرفشم -

 رو نداره . یحس چیه رشیپذ یمادگ

 :دمیموهام و نال نیفرو کردم ب دستمو

 با روش  خوامیخودم دوباره سرپاش کنم. م خوامیم-

 بهش کمک کنم. خودم

 

 ه؟یروش تو چ-

 خواستگاري ! میبر-

 نه! محاله! به اون دختر رحم کن. چند ماه طوالنس تو -

 شب باهات بخوابهذو  خیش هیکه  نیبراي ا یباش صف

 . گهینفر د هیبفروشتت به  بعد

 دهیخواب یکن چقدر هر شب با ترس م تصور

 آمادش  دیبا یاول آرومش کن دیداره گرشا، با گناه

 . یکن
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 . گفتم:دیفهم یکالم بود. منو نم هیحرفش  مامان

 یکس نیگفت اول یمامان. گرشا م رهیاز دستم داره م-

 کنه. یخواستگاري قبول م ادیب که

 دستاشو گذاشت دو طرف صورتم و گفت: مامان

 قربونهیبشه،  هیتنب دیبا یزخم خورده. از طرف ده،ید بیآس

 سای. گزمعزی بشم عاشقت و مهربون دل اون

 

 جور خاص رفتار بشه که فکر نکنه  هیباهاش  دیبا مدت

 شده . دهیبرگشته سر جاش و بخش زیچ دوبارهذهمه

 . تو هم شهیدرست م زیداشته باش کارنم، همه چ صبر

 .یرس یمراد دلت م به

 خواستگار اومد  سایاگه براي گ گمیبه گرشا م من

 نگه داره خوبه؟ دست
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 :دمیدرد نال با

 

 من خودمو شناختم عشقم بوده مامان.  یاز وقت سایگ-

 بشه . گهید یازش دور باشم، نخواه مال کس نخواه

 دست گذاشت رو شونم و گفت: مامان

نقشه  هی منکاریچ دیبا گمینگه دار تا به موقعش بهت م دست

 کارن. فعال  یبه حرفم گوش کن دیدارم. با

 ... یکن

 

 یبه نشونه باشه براش تکون دادم، مامان وقت سرمو

 یکامل به حرفش اعتماد م دیگفت نقشه دارم با یم

 . کردم

 

 ومدیکه از پله ها م یلحظه صداي قدماي کس همون
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 بلند شد . نییپا

 آروم گفت: مامان

 کن . دییگفتم تا ی. هرچساستی! گسیه-

 نگاهش کردم که بلند گفت: جیگ

 

 از همه لحاظ  دم،یمن خودم دختر خانم افتخاري رو د-

 موفق! درس خونده  ر،یسر به ز ب،یمنه. نج دییتا مورد

 . رهیگیداره ارشدشو م و

 خواد  یدختر آدم دلش م نیکه پشت کار داره ا انقدر

 نگاه کنه . تاشیبه موفق نهیبش نطوریهم

 دختري که براي تو در نظر گرفتم، از لحاظ سطح  نیا

 مناسبته . قایدق التیتحص

 انیخوشگله کارن، مثل دا یلینگاره خ اسمش

 . دهیو پوستش سف یآب چشماش
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 کردم ! یو مات به مامان نگاه م جیگ

 بافت؟ یبهم م سایبود جلوي گ یچرتو پرتا چ نیا

 کرد؟ یحساسش م چرا

 روي پله ها متوقف شد و سر جاش  سایقدماي گ دمید

 . ستادیا

 دل به دلش  یعنیزد که  یچشمک نامحسوس مامان

 . بدم

 و گفتم: دمیکش یپوف

 

 براي من نداره مامان . یتیاهم نیکوچک تر یخوشگل-

 به  یو سطح اجتماع یلیخوام از لحاظ تحص یم فقط

 زن خونه دار که کل وقتشو جلوي هیبخوره من  من

 . خوامیبگذرونه نم نهیآ
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 مرد پا به پاي من  هیکه قاطع و مثل  خوادیم یزن دلم

 کنه و بتونه دفاع کنه از خودش. کار

 بد ترش کردم ! زدم

 و ثابت کن همش چرت و پرته ! ایب حاال

 

 ! فقط خوامیرو م سایشد رك بگم مامان من گ یم کاش

 رو . سایگ

 با لبخند گفت: یول مامان

 یلیهر روز توي دادگاهه و خ له،یخودشه! نگار وک-

 قرار مالقات بذارم؟ هیشغلش موفقه... براتون  توي

 شد . میو پشت ستون قا نییاومد از پله ها پا سایگ

 دواریدختر قرار بذارم؟ ام هیمهم بود که من با  براش

 شدم و گفتم: تر
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بده. از  بشوترتی آرهو رفت توی رونیاز پشت ستون اومد ب سایگ

 خسته شدم. ییپا در هوا نیا

 . آشپزخونه

 آوردم . ینقشه مامان سر در نم از

 بود؟ یچ منظورش

 خواست به کجا  یدختر انتخاب کردنا براي من م نیا با

 برسه؟

 

 از طرف مامان  قایدق شنهادیپ نیا شناختم،یم نگارو

 برو برگرد رد  یمطرح شده بود و من ب شیروز پ چند

 خالفکارا سر و کله  نیکه ب لیبودم چون از زن وک کرده

 ! ومدیبدم م بزنه

 مامان قرار بود مارو به کجا برسونه ا... اعلم ! حاال
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 ..::)*ســــای*(::..گ 

 . نیشپزخونه آوار شدم روي زم توي

 کارو باهام نکن . نیا ایخدا

 

 بودم فقط به عشق  دیرش خیش شیکه پ یمدت تموم

 زنده موندم و خودمو نکشتم . کارن

 دونستم با کاري که  یم ست،یدونستم سهم من ن یم

 بهش فکر کنم اما  دینبا یو حت ادهیاز سرم ز کردم

 خودم نبود ! دست

 قلبم، تمام وجودم تمناي کارنو داشت . دلم،

 گفتن قرار مالقات بذاره  یراحت داشتن م یلیخ حاال

 دختر؟ هی با

 

 گفت  یکه م یرحم بود، مامان یچقدر ب نینسر مامان
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 وونهیبود د دهیخونه چطوري نفهم یتا ته م نگاهمو

 پسرشم؟ تک

 دختر  هیزد؟ با  یمن از ازدواج کارن حرف م جلوي

 !دیو سف ی! دختري به اسم نگار، چشم آبلیوک

 بود؟ من  ندشیاستاندارداي کارن براي زن آ نیا

 باهاش فاصله داشتم . فرسنگها

 که خودش بهم گفته بود . زيیبودم، چ یشرق من

 

 بود؟ یچ ندشیزن آ ارايیمع 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 . فراري

 به من لعنت
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 کردم که لعنت بر خودم باد . خودم

 

 چینبودم، به ه کینزد اراشیکدوم از مع چیه به

 ! کدوم

 داره  دمید ینشستم و با چشماي خودم م یم دیبا فقط

 شهیم داماد

 رفتم خواستگاري، یخودم براش م دیبا دیشا هه

 شدم ! یساقدوشش م خودم

 یحجلشم خودم م دیبا دی... شاگهیداماد بودم د خواهر

 !دمیچ

 

 ینم گهیروي گونم، د دیچک یدونه دونه م اشکام

 جا بمونم اما چارهذاي هم نداشتم . نیا خواستم

 جا زندونم بود . نیا
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 که قرار بود توش کارنوو داماد کنم . ییجا

 هیمثل  نیخواست و مامان نسر یمنو نم گهید گرشا

 کرد و کارن رك بهم گفته بود لکه ننگ  ینگام م سربار

 ام و خاك بر سر من! خانواده

 کردم؟ یم یچه غلط دیبا

 

 فرار؟ دوباره

 آشغال باهام  هیاگه مثل  یدونستم، حت یم ویزیچ هی

 بازم  رونیاگه از خونه پرتم کنن ب یکنن حت رفتار

 شم . یجدا نم ازشون

 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

 

 دادم . یمنش لیمو پر کروم و فرمارو تحو رزومه

 و  یدنبال کار، شرکتاي مهندس ییبودم چندجا اومده

 کدوم  چیه نمی. به استادامونم زنگ زده بودم ببیعمران

 حاضر بودم اول به عنوان کار  یحت خوان،ینم کارمند

 برم . آموز

 تفاوت بهم انداخت و گفت: ینگاه سرد و ب هی یمنش

 کنم یآقاي اباذري بود خبرتون م دییاگه مورد تا-
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 از شرکتا  یلیخ رون،یون دادم و اومدم بسر تک کالفه

 بشو نبودم. یخواستن اما من منش یم یمنش

 تموم درس نخونده بودم و خودمو پاره نکرده  چهارسال

 انتظار  یحت سایرئ یکه بعض یکه حاال بشم منش بودم

 بهشون خدمت بدن ! دارن

 گري یتن به منش ومد،ینم رمینداشت اگه کار گ اشکال

 دادم . ینم

 

 و رفتم سراغ آدرس بعدي، به  رونیشرکتشون زدم ب از

 داشتم . دیکم تر از همه ام یکی نیا

 از استاداي دانشگاهم بود که از قضا  یکیمال  شرکت

 و لج بود باهام ! ریسخت گ یلیخ

 شد افتادم دنبال  یفکر کردم که چ نیبه ا نیماش توي

 کار؟
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 ! سکوت !چیه

 کرد،  یبود و مثل مرد کار م لیکارن وک یاحتمال زن

 فراري بودم ! هی من

 

 خواست فراري بمونه! یفراري که نم هی

 استادا بود؟ یکه سوگل ییسایرفت اون گ کجا

 من  ندهیکه به آ ديیرفت اون نمره ها؟ اون همه ام کجا

 استادا؟ داشتن

 شد ! حروم

 دوتا دوستت دارم و عاشقتم و آزادي هاي حروم

 . یحباب

 سر هم به انقالب بزنم . هیباشه حتماً  ادمی

 

 نشستن و راکد  گرفتم،یکتاباي کنکور ارشد م  دیبا
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 نداشت . دهیفا موندن

 یموندن از آب زالل مرداب ساخته بود و من نم راکد

 مرداب باشم ! خواستم

 بودم . سایگ من

 ! ستگانیشا سایگ

* 

 ..::) *ـــانی* (::..دا

 

 کردم به تابه تا تفت خورد شده رو اضافه  جاتیسبز

 . بدم

 . شگاهیبعد از مدت ها رفته بود نما گرشا

 زدم که صداي زنگ نمونیروت یزندگ نیبه ا لبخندي

 بلند شد . در

 کرد یوقت بود صداي زنگ در مضطربم نم یلیخ
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 کارنه . دمید فونیآ از

 

 هفته از آزاد شدن  کیاز دستش دلخور بودم،  هنوز

 گذشته بود و اون برخالف حرفش ازم  گرشا

 بود . ذنکردهیعذرخواه

 چیپسر موبور! ه نیبهم بدهکار بود ا یعذر خواه هی

 که بورن ! ییاز پسرا ومدینم خوشم

 تو . ادیزدم و منتظر شدم ب درو

 

 بلند کرم و  نینگاه به خودم انداختم، بلوز آست هی

 یتنم بود. موهامو پشت سرم دم اسب ییگردو شلوار

 بستم

 

 تو. ادیشدم ب منتظر
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 بهم  یو سالم گرم دیپوش ارویرو فرش ییو دمپا اومد

 که سرد جوابشو دادم. داد

 رفت به سمتم و گفت: ديیگل رز سف دسته

 برايزدم و گالرو گرفتم ازش و گذاشتم توی یخشک لبخند

 دلخوره از من. یدونم حساب یبانو که م اندای

 پر از آب . گلدون

 گل مورد عالقم بود. دیود که رز سفآورده ب شانس

 

 مقدمه گفت: ینشست رو به روم و ب اومد

 کنم. هر  یم ی. هر کاري بگیکنم که منو ببخش کاریچ-

 که باشه. یچ

 اي انداختم باال و گفتم: شونه

 ! مونهیسري از حرفا خوب هم بشن جاشون م هیکارن -

 به من  ایرفته بذار بازگو کنم برات که چ ادتی اگه
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 .یگفت

 

 صورتشو لمس کرد و گفت: کالفه

 بدي تی. بخدا اون روز توي وضعانیننداز دا ادمی-

 که  نیرو دوست دارم و فکر ا سایمن... من گ بودم،

 کرده  وونمید ییکه اون بال رو سرش اورده تو یکس

 .بود

 رو  سایبا تعجب نشست توي چشماش، کارن گ چشمام

 داشت؟ دوست

 

 دوستش خواهرشو  نیتر یمیدونست صم یم گرشا

 داره؟ دوست

 :دمیازش پرس نویهم

 دونه؟ یگرشا م-
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 کالفه اي زد و گفت: لبخند

 . من از اعتماد یکن یفکر م یدونم داري به چ یم-

 دونه.  یوقته که م یلیسوء استفاده نکردم. خ گرشا

 

 ومدمین یمن فقط براي عذر خواه انیدا راستش

 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-

 توي چه  یو درکم کن یمنو ببخش دوارمیو ام خوامیم

 بدي بودم. تیوضع

 

 مادرش به فکرش  یحت یبا نجات دادن داداشم وقت تو

 به  ایدن کیرو  ساینه فقط منو، که مامانم و گ نبود
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 کردي. ونیمد خودت

 خوايیکه م یهر چ ت،یاشتباه کردم، حماقت، خر من

 بذار . اسمشو

 . منو ببخش!خوامیازت معذرت م اما

 زدم و گفتم: لبخند

 

 رو  سایگ یکنم کارن. حاال که گفت یمن درکت م-

 .ديیکش یفهمم اون لحظه ها چ یداري م دوست

 اگه خار به پاي گرشا  نمیبیجاي تو م ذارمیم خودمو

 .رمیگیم شهیکه باعث و بان یمن جون آدم بره

 نگران نباش. پس

 زد و گفت: لبخند

 

 عمق سپاس گذاري من از تو  یدون ی. نمانیممنون دا-
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 و چقدر ممنونتم. تو داداشمو از مرگ  قهیعم چقدر

 نجات دادي. یحتم

 م:جام جا به جا شدم و گفت تو

 یمنت چیکارن. من گرشا رو دوست داشتم ه الشیخیب-

 کار  هی یاون حکم بودم. گفت ی. خودم باعث و بانستین

 ه؟یهم باهام داري. اون کار چ گهید

 

 افتاده باشه. دستاشو کالفه  ادشیتلخ  زیچ هی انگار

 موهاش و گفت: نیکرد ب فرو

 

! سامگی نگران. تنهایستین ششیکس هم پ چیو ه گذرونهیم رو

 بدي طینگرانشم. اون شرا یلیخ یلیخ

 .تنهاست

 بزنم که گفت: یحرف هی اومدم
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! اندای ینهدونم الزمه که حتما باهاش کم محل یبشه، م باهاش

 دیکه حتما با هیرفتار نیدونم ا یخودم م

 مثل سابقه. اما ... زیتا فکر نکنه همه چ بشه

 

 تنهاست.  یلیخ نمیب یبه جاش م ذارمیخودمو م من

 روشه . یفشار روح یلیخ

 نتونه  گهیبشه تا د دهیخوام کشش انقدر کش ینم من

 کنه و ببره. تحمل

 که تو گرشا  یبه همون شدت ان،یدوستش دارم دا من

 دوست داري دوستش دارم. رو

 دستشو گرفتم و گفتم: دوستانه

 

 ینم غیباشه در یهر چ اد؟یاز من بر م یچه کمک-

 . کنم
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 تر نگاهم کرد و گفت: کالفه

 به من گفت  سایمامان جلوي گ شیچند وقت پ-

 دختر براي ازدواج. هیبرام با  ذارهیم قرارذمالقات

 کرد و گفت درس  فیاز محسنات دختره تعر یکل

 کنه . یو کار م خوندست

 

 که  یمته به خشخاش گذاشتم و گفتم آره از زن منم

 زنم پا به پاي من  خوادیدار باشه متنفرم و دلم م خانه

 حرفا! نیکنه و ا کار

 کرد تو چشمام و گفت نگاه

 خوامیرو م سایگفتم! من فقط گ یمثل سگ دروغ م-

 . ذارهیمامان نم اما

 صبر کنم. اگه  گهیازدواج نداره، م یآمادگ سایگ گهیم

 االن برم سراغش و  نیخواد هم یمن باشه دلم م به

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              723 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 االن  نیخواد هم یبگم دوستش دارم. دلم م بهش

 راحت بشه ! المیکنم تا خ عقدش

 خواستگار ... نیکه گرشا گفته به اول یدونیم

 حرفاش  نیب دمی. لبخند زدم و پرهیدردش چ دمیفهم

 گفتم: و

 جلوتو گرفته ! نیواقعاً خدا رو شکر که مامان نسر-

 نگام کرد و گفت: متعجب

 

 ره،یداره از دستم م سایگ گمیمن م ان؟یدا یگیم یچ-

 از  یکیداره با  دمیحرفاش شن نیب شیوقت پ چند

 کنه براي کار ... یصحبت م استاداش

 حرفش و گفتم: نیب دمیپر دوباره

 نقشه مامانت گرفته... یعنی نی! اهیعال یلیخ-
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 نگاهم کرد که گفتم: یسوال

 

صادق  اییبیسایگ ای د،یرش خیو هر شب ترس داره از ش هیفرار

 رو دوست داري که  ییسایکارن. گ میباش

 خونه و براي یدوست داري که فعاله، درس م رو

 داره؟ ینقشه هاي خوب ندشیآ

 جواب داد: مصمم

 . نه برايخوامیکه موفقه رو م ییسایخب معلومه! گ-

 روح و روان خودش . یبراي سالمت خودم،

 

 زدم و گفتم: لبخندي

 که مانانت داره  هیهمون کار نی! اایپس با مادرت راه ب-

 کنه . یم سایحق گ در
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 که  دمیخند یکردم و م یبا کارن صحبت م داشتم

 اومد تو و صدا زد: گرشا

 خانم من کجاست؟ انیدا-

 لبخند نشست رو لبش و  د،یبلند کرد و مارو د سرشو

 :گفت

 

 می! به بهلشویو موبا چیجا بلند شدم و رفتم استقبالش. سوئ از

 که جمعتون جمعه ! نمیب

 توجه به نگاه کارن جا کردم تو  یو خودمو ب گرفتم

 . بغلش

 کردم االن  ینم دایرو پ سایاگر اون و نکهیا ادآوريی با

 یدستش داده بودم محکم تر بغلش کردم و سع از

 چشمامو بخشکونم. یسیخ کردم
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 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

 باهاش دست داد و زد روي شونش . شد

 گفت: گرشا

 

 یم بتیبهم؟ پشت سر من غ دیگفت یم یحاال چ-

 د؟یکرد

 که خورد خورد وسط بحثام با  ییغذا ریکه ز همونطور

 درست کرده بودمو خاموش کردم و گفتم: کارن

 .نه! راجع به خواهرت بود -

 :دیخشکش زد، اخماش رفت توهم و پرس گرشا
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 سا؟یگ-

 گفت: یبا لودگ کارن

 بازم خواهر داري مگه؟ رو نکرده بودي !-

 کرد  یهاشو باز م نیهمونطور که دکمه سر آست گرشا

 :گفت

 

 شده؟ یکارن. چ زیمزه نر-

 و گفتم: زیروي م دمیرو چ بشقابا

 رو  سایبود. بهم نگفته بودي کارن گ ینه موضوع عشق-

 داره. دوست

 رفت سمت کارن و  یاخماش رفت توهم. عصب بدتر

 :گفت
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 مگه هنوزم دوستش داري؟-

 گفت: الیخیب کارن

 با قبلش کرده؟ یمگه چه فرق-

 ! ستین سایبار بحث سر گ نیکارن! ا هیخواهر من فرار-

 ! عشق مسخرتو تموم کن .ییتو موضوع

 از جا بلند شد و گفت: کارن

 

 باند قاچاق دختر بود و تو قبل  هیهم سردسته  انایدا-

 همش توطئه پدرشه عاشقش شدي! یکه بدون نیا از

 گفت: یموهاش و عصب نیدستاشو فرو کرد ب گرشا

 ذارمینم گهیدفعه د نیبهم! ا زوینکن همه چ یقاط-

 .ستیکردن ن یآدم زندگ سایکارن! گ یش بدبخت

 

 گفت: لکسیر کارن
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 یم یکه زنو زن زندگ یاوناونش به خودم مربوطه. -

 شوهرشه. دخالت نکن . کنه

 

 بحث کردم و گفتم: خودموارد

 االن بهت خبر  نی. اگه همزمیعز هیمنطق ریحرفت غ-

 نقشه  زیمن واقعا سردسته اون باند بودم و همه چ بدم

 یتا صدرا رو بکشونم پاي چوبه دار تو ازم دست م بود

 ؟یکش

 گفت: مصمم

 

 یازت دست نم یتو االن جلوي من آدمم بکش انیدا-

 فه،یح سای. ما بحثمون جداست کارن براي گکشم

 که  خوادینفرو م هی سایبهتر براي کارن هست. و هزارتا

 و آدمش کنه، کارن عاشقشه  شهیبکنه تو ش خونشو
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 توروخدا ! دیبفهم رهیتونه بهش سخت بگ ینم

 و دادم دستش . ختمیآب براش ر وانیل هی

 آروم شد گفتم کمیو  دینفس سر کش هی

 

 شما یاگهرو زن زندگ سایگ میدیکه اومد ما قول م یکس نیاول

 جونو شوهرش ندي به  ساگی و بدي اجازه

 . زمی. نگران نباش عزمیبکن هم

 شد توي چشمام و گفت: رهیخ

 طرف خواهرمه و اون  هیآخه چطور نگران نباشم؟ از -

 . قمیرف نیبهتر طرف

 ناهار و گفتم: زیکردم سمت م شییراهنما

 

 داره و ما به همکاري تو  ینقشه خوب هی نیمامان نسر-

 . میدار ازین
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 صداي بلند گفتم: ای ز،یپشت م نشست

 ناهار ! ایکارن ب-

 پشت سرم گفت: از

 

 ! داد نکش .نجامیهم-

 نگاه کردم که  ییتوي بشقابا و به گرشا دمیکش ناهارو

 کرد . ینگاه م قشیبه رف نگران

 یو بهش حق م شهیزندگ زايیدونستم نگران عز یم

 . دادم

 داشتم؟ ساینسبت به گ یچه حس من

 بودمش؟ دهیبخش

 باهاش آره ! هیرفتار بف دنیاز د بعد

 

 خواستم  یبدي داشت، نم تیطفلک االن وضع اون
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 دردي اضافه کنه رو درداش . هیمنم  نهیک

 چینبود من ه سایکنم که اگه گ ینگاه م هیزاو نیا از

 شدم . یبا گرشا آشنا نم وقت

 ذاشتینم یبرام باق سایاي از گ نهینه تنها ک هیزاو نیا

 ديیشد ینسبت بهش احساس قدر دان یحت بلکه

 . کردمیم

 

 دمیدور غذام گذاشتم و بشقابارو چ یخوشگل نیدورچ

 . زیم روي

 :دیپرس کارن

 صدات کنم؟ زن داداش؟ یچ دیاالن با-

 

 به جاي من جواب داد گرشا

 نینداره ا تیداداش منتها هنوز رسم یراحت یهر چ-
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 . لقب

 :دیتو هوا موند پرس چگالش

 

 دیپس؟ من فکر کردم رفت دیکن شیقراره رسم یک-

 ! محضر

 افتاد فرداي روزي که  ادمیزود و من  یلیگفت خ گرشا

 آزاد شد نشست باهام جدي صحبت کرد . گرشا

 اما  میبا هم باش نطوريیندارم که هم یمن مشکل گفت

 .رهیگیدلم آروم نم ته

 داري؟ یگفتم چه راه حل بهش

 

 جعبه سورمه اي هیقدم رفت عقب و جلوم زانو زد،  هی

 داخلش  نیباز کرد و چشمم به حلقه تک نگ رنگو

 .افتاد
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 حلقه زد تو چشمام و گفتم: اشکام

 خداي من گرشا...تو... تو ...-

 زده بود و گفته بود: لبخند

 

 ؟یکن یمن! بامن ازدواج م یتمام زندگ ان،یدا-

 و با اشک  باشیرنگ ز یتونیشدم تو چشماي ز رهیخ

 :گفتم

 بله !-

 دور  نیحلقه رو دستم کرده بود و چند وونهید پسره

 بودم . چرخونده

 

 رهیگیهم بهش گفته بودم نکن کمرت درد م یچ هر

 بدهکار نبود . گوشش

 زندان ! میباهم رفت فرداش
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 کارش اما براي ازدواجمون الزم  نیمتنفر بودم از ا من

 . بود

 مودبانه ازش  یلیمالقات صدرا و گرشا خ میرفت

 خولشتگاري کرده بود . دخترشو

 

 چون و چراي صدرا  یتر از همه اجازه دادن ب بیعج

 . بود

 یسنگ هیکردم حتما  یدونم چرا اما فکر م ینم

 جلوي پام . ندازهیم

 گفت: میرفت یم میداشت یوقت اما

 اجازهتونهیقدر راحت هم م نیهم شهیمرگ تو م شیپ راحت

 قدر  نیپسر که ا نیچون ا کنی ازدواج دادم

 کنه نیتضم ندتویباشه و آ تیزندگ پشتوانه
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 براي دو هفته بعد، جشن  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-

 . میکن ازدواج

 ! دیدعوت همتونم

 

 از جا بلند شد و رفت طرف گرشا، گرشا هم پاشد  کارن

 مردونه بغل کردن . گرویهم د و

 دوستش  نیبودم به همسرم و بهتر رهیبا لبخند خ من

 دوست خودمم بود . نیحاال بهتر که

 شکرت! ایخدا
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 ..::)*ســــای*(::..گ 

 خودمو  نشیاسترس رفتم توي اسانسور و توي آ با

 کردم . برانداز

 با چشماي فراري ! دهیو رنگ پر دهیترس دختري

 

 سا؟یمن بود؟ گ نه؟یدختر توي آ نیبود ا یک

 بدون  افهیبودم و ق دهیپوش یسر تا پا مشک لباساي

 که  ییایرستانیدختر دب هیشب قایشده بود دق شمیآرا

 سر قرار ! رنیباره م نیاول

 فضاي بزرگ و پر از  دنیاسانسور باز شد و من با د در

 رو به روم ترس برم داشت . ازدحام

 

 و مبلمان اداري ییطال کايیسالن بزرگ بود با سرام هی
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 ! ستالیو لوستراي کر 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  شلواري

 ! دستش

 بود!  یخط کش ت هی میسالگ ستیتولد ب کیک ادمی

 برام گرفته  ینفر دعوت ستیکه گرشا با صد و ب تولدي

 ! بود

 

 آرزو داشتم خودم  دیکه شا ییجا جا نیا خالصه

 باشم . صاحبش

 که گرشا بهم قول داده بود با سپرده اي که از  ییجا

 جمع کرده برام راه بندازه . یبچگ

 و گفتم: یمنش زیسمت م رفتم
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 ! خوامیعذر م-

 

 . وترشینکرد و همچنان مشغول بود توي کامپ نگاهم

 گفتم: دوباره

 خانم؟ دیببخش-

 مگس مزاحم نگاهم کرد . هیکرد و مثل  اخم

 سایگ یبکش دیکردم اما حقم بود. حاال حاالها با بغض

 . خانم

 گفت: دختره

 

 د؟ییبفرما-

 دهنمو قورت دادم و گفتم: آب

 براي... براي مصاحبه اومدم .-

 بلند گفت: مهیباشه با صداي ن دهیانگار جن د دختره
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 مصاحبه؟ هه !-

 

 گفتم: مظلومانه

 ... استاد دانشگاهم بهم گفت یعنی... گانیشااستاد -

 جا براي م .... نیا امیب

 دفترم . ایب ستگان؟یخانم شا-

 بود. اسطوره دوران دانشگاهم . گانیاستاد شا صداي

 نداشت  یو با عشق نگاهش کردم. اگه مشکل برگشتم

 کردم! یهمه بغلش م جلوي

 زد و غت: لبخندي

 دنبالم . ایب-

 

 یکه با حسادت و تعجب نگاهم م یکردم به منش نگاه

 هیشرکت مطرح و به نام  نی. انتظار نداشت واقعا اکرد
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 استخدام کنه . دیجد کارمند

 بعد اگر خواستن  امیمن اول به عنوان کار آموز م البته

 . یکنن براي کار دائم قبولم

 . متهیبه هر حال همونشم غن اما

 از  شتريیبود اما نور ب رونیهم مثل فضاي ب دفترش

 اي شهیکال ش واراشیاز د یکیگرفت چون  یم سالن

 . بود

 

 و گفت: زشیپشت م نشست

 خجول بودن و مودب بودنتو تو  نیبچه. ا نیبش-

 کردي ! یاستفاده م دیبا دانشگاه

 اون  گهیکه د نیا ادآوريیاول باز شد و بعد با  شمین

 وجود نداره کال بستمش . طونیش سايیگ

 یپاره اي بودم براي خودم! ول شیتوي دانشگاه آت من
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 یبهم نم زيیچ یمعدل الف کالس بودم کس چون

 . گفت

 

 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

 . یبراي من کار آموزي کن ايیکار بگردي و ب دنبال

 چهرم درهم شد و کوتاه گفتم: دوباره

 

 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: سري
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 ستگانیثابت نکردي به من که همون شا یتا وقت-

 جا  نیا. شهیکاري بهت سپرده نم چیجا ه نیا یسابق

 ؟یمتوجه میکه ما پرسنل اضافه کن ستین ییجا

 حرفه اي یهمه جا افتاده ان و حساب له،یتکم کارمندا

 خبره . و

 شدم و گفتم: سرخ

 خودمو بهتون ثابت کنم؟ دیپس چطوري با-

 

 و گفت: دیبه چونش کش یدست متفکر

 که تا  یتمام نکات تینقشه حساب شده بارعا هیبکش! -

 بده. مشخصاتش رو همه رو  لمیتحو یگرفت ادی االن

 . سمینو یبرات م االن

 که که  دمید یم یساعت بعد خودمو وسط منجالب چند
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 و خط کشاي بزرگ و محاسبات . hبود از مداداي  پر

 شد ! یهم لبخند روي لبم پاك نم هیثان کی

 

 هیمن و  اریدفترشو گذاشته بود در اخت گانیشا

 ملو با ولوم کم و آروم تو بک گراند در حال  کیموز

 بود. پخش

 که براي معماري و  یستگانیشا سایمن بودم! گ نیا

 اومده بود . ایبخ دن فیو کاراي ظر یکش نقشه

 رو توي اتاق حس کردم . یباز شد و حضور کس در

 هیبود و مثل دو دفعه قبل اومده بود  گانیشا احتماال

 برگه مرگه ببره. شري

 

 سرمو گرفتم  ینگاه ینیکه گذشت با حس سنگ کمی

 . باال
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 بود اما ... گانیشا آره

 نبود! تنها

 بودم، پسري که داشت به زودي وونشیکه د پسري

 روزي عاشق چشماي هیشد، پسري که.  یم متاهل

 . اون تگرشیشده بودم و بعد اخالق خاص و حما شیآب

 جا بود . نیاالن ا پسر

 

 !کارن

 و با چشماي رهیبود و خ ستادهیا گانیاستاد شا کنار

 کرد. یزده نگام م رگ

 

 برگه  هیو  زشیتوجه به ما رفت پشت م یب گانیشا

 درآورد و گفت: بزرگ

 . تو کارتو میکارن، زود باش! بجنب پسر وقت ندار ایب-
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 . ستگانیبده شا انجام

 اومدم سالم بدم کارن نگاه از من گرفت، سري به  تا

 . گانیشا شیفت پتکون داد و ر تاسف

 

 جوري برام سر تکون  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

 

 ستم؟یگفت من خوب ن یم یعنی د،یچک اشکم
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 روزي بهم. نگفته بود از نوابق رشتمم؟ هیخودش  مگه

 نکرده بود؟ قمیتشو مگه

 خودش استعدادم رو  ییمگه تو دوران راهنما اصال

 فینکرده بود و نگفته بود اگه نرم معماري ح کشف

 شم؟یم

 مرگش بود االن؟ چه

 

 بهم؟ نداختیم کهیت چرا

 به من انداخت و گفت: ینگاه مین گانیشا

دخترو  نایاریدست شهیم قایدق ادیبتونه خودشو ثابت کنه م اگه

 !نیجوري نب نیا

 ! من

 صدا داري زد و گفت: پوزخند

 همش چرت و پرته ! نایسر بحثمون. ا میبرگرد ایب-
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 پامو هم تو شرکتت  گهیمن د میرو که ببر مزائده

 رنگ و  ارايیکه چشمم تو چشم خودتو دست ذارمینم

 . وفتهیب وارنگت

 ! واي

 کارن بود؟ بیرق استاد

 خنده صداداري زد و گفت: گانیشا

 هم خوشحال  یلیتنده کارن! من خ یلیخ شتیآت-

 !یتو دفترم ستمین

 

 اشکال داره! ن،یپالنو بب نیا ایب

 پاك کردم . اشکمو

 که اومده  نیکارن چه مرگش بود، از ا دمیفهم حاال

 مشغول کار شده  بشیتو مقر دشمن و تو دفتر رق بودم
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 شده بود . یعصبان بودم

 ! بهتر

 خداروشکر ! واقعا

 

 برم که شبانه روز اسم کارن  ییقرار بود من جا اگه

 شدم . یم وونهید وفتهیو چشمم تو چشمش ب باشه

 به  دیفکر کردم که با نیگرفتم دستم و به ا مدادو

 خونمو از کارن جدا کنم . زودي

 چجوري؟

 دونم ! ینم

 بذارن من  نیممکنه کارن و گرشا و مامان نسر محال

 مجردي داشته باشم . خونه

 

 شد خرج  یدادم، روم نم ینم شنهادیخودمم پ اصال
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 بندازم رو دوش داداشم . اضافه

 بود ! زیچ هیراهش  تنها

 ! یدردناك و لعنت زیچ هی

 مخالف آرزوها و هدفام بود . ریکه مس زيیچ

 سا؟ی!؟ گستگانیشا-

 

 زنه. سرمو گرفتم  یشدم استاد داره صدام م متوجه

 و گفتم: باال

 جان؟-

 

 یسر بلند کرد و با با چنان اخم هویپشت سرش  کارن

 . دمیلحظه ترس هیمن نگاه کرد که  به

 با لبخند گفت: استاد

 ! نجایا ایجانت سالمت! ب-
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 لرزون رفتم به  رشونینگاه خ ریجا بلند شدم و ز از

 داري که داشتن روش نقشه  بیبزرگ و ش زیم سمت

 کردن . یم یبرس رو

 

 به  رهیتوجه به نگاه ترسناك کارن خ یو ب دمیرس

 گفتم: استاد

 شده؟ یچ-

 اشاره کرد به نقشه و گفت: استاد

 ه؟یبگو اشکالش چ-

 ه؟یبه چ یتا بفهمم چ دیطول کش قهیدق چند

 

 هینقشه حرفه اي که  هی راداتیخواستن ا یم ازم

 رم؟یبودو بگ دهیکش ماهر کش نقشه

 از من داشتن . یانتظارات چه
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 تته پته گفتم: با

 استاد من... من ...-

 پوزخند زد و گفت: کارن

 

 ! کارش رد خور نیحس ریام یماهري گرفت اریچه دست-

 ! نداره

 کرد ! خوردم

 که ازش ساخته بودم رو  یبُت یسادگ نیهم به

 . شکست

 ! سامیجمع شد توي چشمام اما من گ اشک

 ! ستگانیشا سایگ

 آقا کارن ! ريیگیکارتو م نیا جواب

 

 شدم خودم . یم دیخم شدم روي نقشه. با تیجد با
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 با  ا،یکار زهیخطا و محاسبات و ر ايیشدم تو دن غرق

 تک تک محاسباتشو دوباره خودم انجام دادم و  اتد

 میداشت کردم و دست آخر بعد از ن ادیهاشو  اندازه

 که تک تکشون زوم کرده بودن روم لبخند زدم  ساعت

 . ستادمیصاف ا و

 سرفه اي کرم تا صدام صاف شه و گفتم: تک

 

نقشه تو  نیا رادایخونه! اندازه های یهاي استاندارد نم اندازه

 . قسمت ورودي با هیپالن شمال

 ... استاندارد

 دادم باال و شروع  نامویاعتماد به نفس کامل است با

 دادن . حیبه توض کردم

 آوري ادی یکی یکیتک نکاتو گفتم و اندازه ها رو  تک

 . کردم
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 سري هیمداد روي نقشه چاپ شده  هیآخر با  دست

 انجام دادم و تموم اندازه هارو نوشتم . اصالحات

 تموم شد نگاهمو با اعتماد به نفس دوختم به  یوقت

 .کردیاستاد که با لبخند نگاهم م چشماي

 نگاهم کرد و دستاشو  کمیبود،  نیپر از تحس نگاهش

 بهم و گفت: دیکوب

 ! شناختمیکه م یاحسنت! هنوزم همون دختري هست-

 . ریدخترو دست کم نگ نیکارن! گفتم ا ديید

 

 بار نگاه کردم تو چشماي کارن، توي نگاه  نیاول براي

 کرد ! ینگاهم م یبوو، با دقت و شگفت نیتحس اونم

 شايیگ هیمعمار توي ذهنش رو  سايیجاس گ انگار

 سايیاجتماع فراري گرفته بود و حاال برگشتن گ انگل
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 قبول کنه . تونستتینم معمارو

 دفعه اي گفت: هی استاد

 . ستگانیشا خانم گمیم کی! تبریتو استخدام-

 

 باال و گفتم: دمیتوحه به نگاه کارن و استاد پر یب

 ! هورا هورا هور ...سسسسسسسی-

 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  نیچشماش از هک نکنم

 . کردیم

 گفت: استاد

 

 هیا هیکرده بودي؟ روح مشیکجا قا ستگانویشا نیا-
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 . نهیخوام هم یمن سر کار م که

 زدم و گفتم: لبخند

 یهست ول ستگانیشا نی. اشنیاستاد آدما بزرگ م-

 ! خستست

 نگاهم کرد و گفت: متفکر

 

 چرا خسته؟-

 توجه به نگاه کارن گفتم: یب

 بزرگ سن با آدمابدی اتیتجرب ستادمیکه جلوتون ا ی. منشنیم

 بزرگ  اتشونیاستاد با تجرب شننمی

 منو ده سال بزرگ کرده. وبه  اتیاون تجرب داشتم،

 و خورده اي ساله ام  ستیدختر ملوس شاد ب هی ظاهر

 کنه . یم یساله داره زندگ 11زن  هیتو باطنم  اما
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 شد و گفت: نهیدست به س استاد

 . یشود گاه یم ریحرفت درسته. جوان به حادثه اي پ-

 . میکن یبعدا دربارش صحبت م حاال

 نگاه به کارن انداخت که بهم بفهمونه عالقه اي مین هی

 بگم . امیجلوي کارن از بدبخت نداره

 پوزخند بزنم و بگم تمیخوا یم

 

 ايیپسر تو قلب بدبخت نیهه...استاد کجاي کاري؟ ا-

 . منه

 اصال! امهیاز بدبخت یکی خودش

 گذاشت پشت کمرم و گفت: دست

 کجاست.  اطیو بپرس خانم پور خ نییبرو طبقه پااالن -

 جا ادرس دادن برو و کاراي استخدامت رو کامل  هر

 . کن
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 . انقدر شیشدم تو چماي قهوه ا رهیتکون دادم و خ سر

 نگاهش کردم و  یقدردان ایدن هیبودم که با  ممنونش

 :گفتم

 ممنون استاد. جبران  یلیخ یلیخ یلیخ یلیخ یلیخ-

 ون .کنم برات یم

 گفت: یلمس کرد و به شوخ شونمو

 ! ادیحرفاي بزرگونه اصال بهت نم نیبرو بچه! ا-

 

 جا باش . نیصبح ا شیسر ساعت ش فردا

 درهم شد و گفتم چهرم

 استااااااااااااااااااااااد!پادگانه مگه؟-

 نگاهم کرد و گفت: جدي

 که اخالق منو فراموش کردي . نیمثل ا-
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 زشیبار بعد از مدتها آنال نیکردم بهش و براي اول نگاه

 . کردم

 یو چشماي مشک یسن کارن بود، موهاي مشک هم

 رو فرم که امروز با لباساي سدري رنگ  کلیو ه داشت

 کاملش کرده بود . یحساب

 بود . لشیاستا مهیهم ضم اهیکروات س هی

 هیوقت به عنوان  چیبود اما من ه یمرد جذاب درکل

 کوه علم و  هیجذاب بهش نگاه نکردم. براي من  مرد

 بود . تجربه

 

 از نظر من استاد بود . واقعا

 . تک سرفه ايدیهم طول نکش هیثان هی زمیانال کل

 و گفتم: کردم
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 . دیسابق تلریفراموش کنم شما همون ه دیباشه! نبا-

 تلر؟یه-

 

 بود که تو دوران دانشگاه روتون  یاسم نی! اتلریبله! ه-

 بودن! گذاشته

 

 *(::..کـارن..::)* 

 ! ومدیواي خونم داشت به جوش م واي

 نقشه هاش گند زده بود . نیبا ا مامان

 نیکه عمال داشت با امسر حس سایشدم به گ رهیخ

 زد . یم الس

 بود که دوران دانشگاه روتون  ی! اسمتلریبله ه-

 بودن . گذاشته
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 ه بود؟زد یصدا زدن منو ک تلریاون وقت استاذت ه-

 لبخند زد و اداي فکر کردن در آورد و گفت: سایگ

 گ اسمش اول دخترهابرو انداخت باال و گفت نیحس ریام

 ادینم ادمیاااااا! چرا داشت

 

 یخانمیجا افتاده همه م تلر؟یه گنیکه هنوزه به من م هنوز

 بچه ها  یدونست یکه اول اسمت ش داره م

 !دونن

 باز شد و گفت: ششین سایگ

 .ستگانیشا سایگ راثیاست م نیا !ولیا-

 شرم با  یتحمل نداشتم، جلوي من دختره ب گهید

 زد . یالس م همکارم

 

 سرفه اي کردم و گفتم: تک
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 انتخاب  ارتویدست ن؟یحس ریام یبس کن خوايیم-

 سر کارمون؟ میحاال برگرو شهیم کردي

 افتاد منم هستم ! ادشیخانم تازه  سایکه گفتم گ نویا

 شد و گفت: سرخ

 نیاون نقشه اي که صبح گفت فیاممممم استاد تکل-

 شه؟یم یچ بکشم

 

 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 .-

 

 توجه به صدا زدناي پشت سر  یعجله از دفترش ب با

 . رونیزدم ب همش

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              763 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 یزد مشک یجوري حرف م نیاگه ا یهر احمق با

 منتها اون دختر عشق اول. و آخرم بود . نداشتم

 یو زنگ زدم به مامان کارد م نیتوي ماش نشستم

 . ومدیخونم در نم زدي

 الو کارن؟-

 

 گفتم: هویگذاشتم نه برداشتم  نه

 نقشت گند زدي مامان. نیا با

 خبر از همه جا گقت یب مامان

 ؟یگینقشه رو م جانم؟ کدوم-

 کردم داد نکشم. تند گفتم: یسع یشدن ول یعصب-

 

 شده  گانی! اومده تو شرکت شاسایمامان! گ سایگ-

 استاد  گانی. شانیحس ریام یشخص اریدست
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 زدن . یبوده. داشتن جلوي من الس م دانشگاهش

 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

 

 فکري هیخونه با هم  ایکار احمقانه اي نکن کارن. ب-

 .میکن یم

 به فرمون و گفتم: دمیگوب سرمو

نه  گهدیهی بمیتو شرکت خودم تو شرکت رق استیجاي ر به

 سایمامان. به حرف شما گوش دادم که االن گ

 تموم شد ! گم،یروز بهش مسادست. ام اریدست

 و تحکم دستور داد: تیبارربا جد نیبراي اول مامان
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 فکر  نیشدم و روندم سمت خونه. تو راه بهذا میتسل

 نیحس ریاگه ام رن،یرو ازم بگ سایکه اگر گ کردم

 اد؟یسرم م ییمن باشه چه بال سايیدنبال گ چشمش

 نداشت . دهیفا نایا

 که فورا جواب: انیزدم به دا زنگ

 جانم کارن؟-

 گرشا خوبه؟ ؟یسالم زن داداش خوب-

 

 حال ما زنگ  دنی. مطمئنم به خاطر پرسمیما خوب-

 ساست؟ی. بذار حدس بزنم، بحث سر گنزدي

 امرگزو براش  ازیتا پ ریو س دمیکالفه اي کش پوف

 کردم . فیتعر

 با خنده بعد از تمومدشدن حرفام گفت: انیدا

 یفکر م ؟یکن یحسادت م گانیشا نیحس ریبه ام-
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 که  یدرصورت بتیبره سراغ رق دیبا سایچرا گ یکن

 

 مقام باال داشته  هیتونست  یشرکت خودت م توي

 باشه؟

! قادقیادیکه چم و خم رشتش رو بهش  یکس م،یباش گهید

 سر کار مکمل هم  میتونست یو من م سایگ

 ادهیپ بمیشگرداي منو واسه رق خوادیمنم حاال م داده

 . کنه

 بعد از چند لحظه مکث گفت: انیدا

 

 زن  هیخواد  ی. کارن مییسایتو گ میتصور کن ایخب ب-

 مستقله. تو چطوري خودتو  یلیکه شاغله و خ رهیبگ

 ري سر کاري که مستقل باشه و  ینم ایآ ؟یکن یم ثابت

 وابسته نباشه . یکیآدم نزد چیه به
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 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

 

 خواهان  یارزش و ب یب نیکارن نشون بدي همچ جلوي

 ؟یستین

 گفت، گفتم: یدرست م متاسفانه

 کردم. یکارو م نیهم چرا

 گفت: انیدا

 

 که با همه  یدختري هست یبه خودت بگ شهیحاال م-

 زنه و دنبال حلب توجهه؟ یم الس

 که پرده ها از جلوي چشمم رفته باشن کنار  انگار

 :گفتم
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 داره خودشو به همه  ینه من دختري هستم که سع-

 داره از غالب دختر فراري بودن  یسع سایکنه. گ ثابت

 و تو اجتماع آدم ارزشمندي بشه . رونیب ادیب

 

 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-

** 

 ..::)*ســای*(::..گ 

 شرکت اومدم خونه و خسته و کوفته راه اتاقمو در  از

 گرفتم. شیپ

 بدي بود . یروز خوب ول امروز
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 اخم و تخم کنه و  یحاال کارن قراره کل دونستمیم

 فراري بودنمو تو سرم بکوبه  شهیو مثل همبندازه  کهیت

 . حداقل براي امروز بسم گهینداشتم د تیمن ظرف اما

 .بود

 رو  یکس النیکس توي خونه نبود حداقل توي  چیه

 . دمید ینم

 

 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 توي

 شدم به چشماش که  رهیکم کم باز کردم و خ چشمامو

 بود . ستادهیازم ا یکم یلیفاصله خ توي

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              770 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 یم وونمیخورد به گونم و داشت د یگرمش م نفساي

 . کرد

 زدم: لب

 کارن؟ یکن یم کاریچ-

 و لمس  رونیموي فرم رو که از مقنعه اومده بود ب تار

 نگفت. فقط از  یچیدور انگشتش و ه دیچیو پ کرد

 راست به چشم چپم نگاه کرد . چشم

 

 و گرماي دستش کنار  کردیم وونمیداشت د عطرش

 و گرماي نفساش روي گونه و لبام کم کم داشت  صورتم

 کرد . یدگرگون م حالمو

 صداي لرزون دوباره گفتم: با

 . یبرو عقب کارن. برو لعنت-
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 و  نییدفعه مژه هاش اومد پا هیکرد به چشمام و  نگاه

 کنه . یداره به لبام نگاه م دمیفهم

 شده بود؟ وونهید

 

 لب زد: آروم

 نیکرده بودي ا نیتمر یالس زدنم بلد بودي تو؟ با ک-

 حرفه اي؟ قدر

 روي گونم و گفتم: دیچک اشکم

 کدوم الس زدن؟ ؟یگیرا مزخرف مچ-

 

 از روي گونم تا چونه لرزونم و  دیاشارشو کش انگشت

 :گفت

 رامی یبام دیاون جا؟ با ومديیمن خار داشت که ن شرکت

 ؟یخواي بري کار کن ی! نگفته بودي منیحس
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 بود؟ یهدفت چ بم؟یرق شیحتما پ یرفت

 ورتم؟ خودتو حراج زدي هیمن به  یمثال ثابت کن که

 ؟یثابت کن ویچ که

 اورد ! یداشت شورشو در م گهید

 

 حراج زدن.؟ کدوم

 گفتم: معترض

 کارن! برو کنار  یگیداري به من م یحواست باشه چ-

 ام . خسته

 انگشت اشارش لبامو لمس کرد، انقدر لطف و اروم  با

 چشمام بسته شد . که

 زد: لب

 

 کردي که خسته اي؟ چرا رژ لبت کم رنگ  کاریچ-
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 سرخ و پر رنگ  یلیکه من برم که خ نیقبل از ا شده؟

 . بود

 روي گونم و گفتم: دیچک اشکم

 ؟یلعنت یزن یبه من م ویداري تهمت چ-

 ه؟یحرفا چ نیاز ا هدفت

 مقنعم و  ریجلو تر و دستشو آروم فرو کرد ز اومد

 لمس کرد و گفت: گردنمو

داده  یچ گمیمیلیخ گانیبه منم بده! شرکت من از شا همونو

 که استخدامت کرد؟  گانیبودي به شا

 باال تره . تشیفیک

 زدم: لب

 کارن ... یپست یلیخ-

 

 شدن صورتش به صورتم  کیبسته بود اما نزد چشمام

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              774 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 حس کردم . رو

 بسته بود اما ... چشمام

 لباشو روي لبام لمس کردم . یسیو خ یگرم

 ! دیبوس یداشت منو م کارن

 ! منو

 قیلباي خوش فرمش و عم نیگرفته بود ب نموییپا لب

 . دیبوس یآروم م یول

 لباش غرق بودم . ايیرو تو

 

 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
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 ! دمیبوس

 بود ! دیرش خیش

 باز  یدفعه چشمامو توي تاکس هیو  دمیکش غیج

 . کردم

 

 زد روي ترمز و گفت: یتاکس راننده

 شد خانم؟ یچ-

 روي گونم، با  ختیر یزدم و اشکام م ینفس م نفس

 حال گفتم: همون

 . دینبود. ببخش زيیچ-

 

 به صورتم انداخت و دوباره  نهیاز آ یچپ چپ نگاه

 روشن کرد . نویماش

 و بدبخت بودم! چارهیب چقدر
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 چشمامو باز نکرده بودم، کاش داشتم توي خواب  کاش

 . دمیبوس یکارنو م هنوزم

 کارمو به کجا رسوندي؟ نیبب ایخدا

 لباي ايیشدم که توي خواب رو چارهیچقدر ب نییب

 . نمیب یم عشقمو

 ندارم . شیتو خوابم آسا یحت نیبب

 

 که بالخره  نیو استرس ا دیرش خیترس ش نیبب خدا

 تو خوابم  یحت رهیگیازم م زمویسراغم و همه چ ادیم

 کنه . ینم رهام

 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 دايیکل

 خونه بمونم . نیتوي ا خواست

 و  فمیپرت کردم توي ک دارویکل یحرکت آن هی توي

 . شدیاي که داشت دور م یسمت تاکس دمیدو

 زدم: داد

 آقا نگه دار! نگه دار !-

 

 سمند زرد زد روي ترمز با دو خودمو رسوندم  راننده

 و گفتم: نیو نشستم توي ماش بهش

 ****؟ 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 رونی! انداختم بنخواست

 .بودم

 به جلوي خونشون . 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 ینگاهم م مبهوت

 . خوامیم یشب تو خونش چ موقع

 جلوش و گفتم: سادمیسمتش، وا دمیدو هیگر با

 

 رم،یتوروخدا پسم نزن گرشا! بذار بغلت کنم، بعدش م-

 .رمیم بخدا

 تیبه موهاش زد و من به نشونه رضا یچنگ کالفه

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              779 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 کارشو . نیکردم ا برداشت

 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 ! هیبعد از چند ثان و

 

 خواستم . یاز خدا نم یچیه گهید حاال

 بغلم کرده بود ! داداشم

 سال گرشا بغلم کرده بود! کیاز  بعد

 

 *(::..گــرشــا..::)* 

 باز کردم و خشک و جدي گفتم: سایاز دور گ دستامو

 تو . ایب-

 روي بود واسه  ادهیبغلم ز نیزود بود براش ، ا هنوز

 کرد . سایکه گ کاري
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 توي ادیاشکاشو پاك کرد و پشت سرم راه افتاد که ب

 . 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

 

 نشده اشک  زيیجان؟ چ انیدا یتو خوب یمرس-

 .شوقه

 رو ازش گرفت و  سایمانتو و شال گ انیو دا مینشست

 : دیپرس

 شام خوردي؟-

 کارنه . دمیزنگ زد. نگاه کردم د میموقع گوش همون

 جواب دادم و گفتم: ویگوش
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 جانم داداش؟-

 گفت: ادیبه فر کیصداي آشفته و نزد هیدفعه با  هی

 خونه گرشا. من تو  ومدهیهنوز ن سایخونه! گ ومدهین-

 تار مو از سرش ... هیبخدا اگه  نمیحس ریشرکت ام راه

 تیجا نیا سایگ-گفت رهیتند م یلیداره خ دسدم

 خونه منه . سای. نگران نشو گکارن

 

 اومد و صداي تق تق  نیدفعه صداي ترمز ماش 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

 خواهرتمنیکردنش ا رید اعتی میلعنت به من کخ با ن خب؟

  جفتتون به لعنت! گرشا هاره خودت مثل

 .شمیو زنده م رمیم یم جوري

 کردم و گفتم: سایبه گ یاخم

 

 شد؟ یچ ؟یخوب-

 گفت: یعصب

 بگو  سایگردم خونه، به گ ی. من خوبم. بر میچیه-

 خونه . ادیحا خونش حالله! بگو بهتره اصال ن نیا اومد

 کرد که گفتم: یقطع م داشت
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 نیحس ریخونه من شرکت ام ایصبر کن کارن. برون ب-

 تره . کیجا نزد نیا به

 کرد . یکرد و زود خداحافظ قبول

 و گفتم: سایسمت گ برگشتم

 ؟یباش ریپذ تیمسئول ريیبگ ادی خوايیم گهید یک-

 به  ستهیچند نفر دم هستن که وا یبفهم دیبا یک گهید

 شن؟یو نگرانت م توان

 

 خبر به کارن  هی دیتو نبا سا؟یگ یقدر احمق نیا چرا

 یبگ نیبه مامان نسر دیکه اومدي خونه من؟ نبا بدي

 حداقل؟

 داري؟ عقل داري اصال؟ شعور

 اومد جلوم و گفت: انیدا

 نشده که؟ زيیآروم باش! چ زمی!عزششششششیه-
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 داره وقت  ینشده؟ کارن خودش کار و زندگ زيیچ-

 دنبال تو و لَـ لِه تو باشه . وفتهیب نداره

 

 . نیینگفت و شرمنده سرشو انداخت پا یچیه

 براي عوض کردن جَو گفت: انیدا

 جشن ازدواج  هیکه فردا ما  یدون یجان م سایگ-

 م؟یریگیم کوچولو

 کرد و گفت: نییسرشو باال پا سایگ

 نیبودم. خوش بخت بش دهیشن نیآره از مامان نسر-

 . زمیعز

 

 بگه خبر ازدواج  انیچقدر سخته به دا دمید یم

 . دهیاز برادرش شن ریغ یاز کس برادرشو
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 گفت: انیدا

 ! یدوست دارم تو ساقدوشم باش-

 از گلش شکفت و گفت: گل

 تونم توي جشنتون باشم؟ یمنم م یگیم یعنیمن؟ -

 

 نوازش کرد و گفت: بازوشو

 حتما  دیبا ،یی. تو خواهر گرشایتون یالبته که م-

 ،یدر ضمن تو ساقدوش منم هست ،یباش ششیپ

 . شمیپ ايیب شگاهیتوي آرا خوامیم

 قنج رفت براي اون لحظه، لحظه اي که برم دنبال  دلم

 بپوشه و  یپف دیو اون لباس سف شگاهیتوي آرا انیدا

 باشه . منتظرم

 

 ام؟یب ديیاجازه م ینینگاه بهم کرد که  هی سایگ
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 بود؟ وونهید

 به من چه فکري کرده بود؟ که مذارم تو مراسم  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 ايیچون اگه ن ایب-

 .یکن یم کاریچ و

 

 از گلش شکفت و گفت: گل

داداش،  مرسیشهیکردي گرشا؟ م یخودت طراح ونشویدکوراس

 د؟یریگی! کجا میانیممنون دا

 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 یبود، با اخماي درهم و اخالق برزخ کارن

 در بهش گفتم: دم

 سرش داد کشبدم تو  یمن به اندازه کاف ؟یسالم. خوب-

 . هیکنه خبر ی! فکر ماینکن کارس

 کرد صداش بلند نشه گفت: یسع یعصب

 

 ! اون دختر که اون تو هیگرشا! خبر هیخه خبرد آ-

 حالمو  یکن یدرك م ؟یفهم یمنه م زیهمه چ نشسته

 کرده چه  ریو د دهیجواب نم شویگوش دمید یوقت

 شدم؟ یحال

 گداشتم جلوي دهنش و گفتم: دستامو

 ؟یتو همه چ یگند بزن خوايی! مششششیه-
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 کارن، خواهر من تا آدم نشه  یصبر داشته باش دیبا

 !دمشیکس نم چیه دست

 یتونیتو، نم ایب یخودتو کنترل کن یتون یاگه م حاال

 کنم. یبهونه براي رفتنت جور م هی خودم

 

 و گفت دیکش قینفس عم هی

 برو باشهسایشدم به گ رهیسر راهش رفتم کنار و برگشتم خ از

 . کنار

 کرد . یبه کاذن نگاه م یبا نگران که

 و با خنده رفت تو و گفت: لکسیر یلینامرد خ کارنم

 . انیدا یبه به! سالم عروس خانم. چطوري ابج-

 

 سایشده و ناراجت گ زیباهم جلوي چشماي ر مانهیصم

 دادن و نشستن . دست
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 عادي داد و  یلیرو خ سایجواب سالم آروم گ کارن

 و گفت: نشست

 . یسرت عروس ریشما خ یآبج-

 رو  اریماسک خ دیاالن مگه نبا ؟یگرفت یمهمون

 چشمات پف داره؟ یباشه و غز بزن صورتت

 

 زد و گفت: شخندین انیدا

 یداداش. من حت میستینه ما از اون عروساش ن-

 گرشا خودش  هیلباس عروسم چه شکل دونمینم

 داده . سفارش

 اي که براش انتخاب  یو پف دیلباس سف ادآوريی با

 نشون خودش نداده بودم  یبودم اما با بدجنس کرده

 نشست رو لبام . لبخند

 بشه . زیداشتم سورپرا دوست
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 :دیپرس انیدا

 . ريیگیجشن م یاز حاج حانم شما چه خبر؟ تو ک-

 عادي گفت: یلینامردي نکرد و خ کارنم

 سالم یخوبه. حاج خانم هنوز آمادگمیکن یکاراشو م گهید ماه

 شیپنج ش هیداره خدمتت. ما هم تا  ژهوی

 . نداره

 

 بشر ! نیگفت ا یدروغاي شاخداري م چه

 ها بردارم پرت کنم  وهیاز م بیس هیخواستم  یم

 و بگم طرفش

 نکن ملعون! تیقدر خواهر منو اذ نیا-

 قدر مظلوم و فلک زده شده بود که  نیا ساینگاه گ بخوا

 . نگو
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 کرد  یکرد نگاه م یحلقه م ارشویباور به کاذن که خ نا

 بود . هیدم گر و

 

 گفت: دید تویکه وضع انیدا

 تو خرج پسر مونیلباس بخرم! انداخت دیبه به! پس با-

 و گفت: سایرو کرد به گ بعد

 کمک براي تدارك شام؟ ايی. مزمیعز-

 

 انیاز خداخواسته از جا بلند شد و دنبال دا سایگ

 . رفت

 از من  تشیخودش وضع دمیخواستم بتوپم بهش د یم

 !بدتره

 یم قیگرفته بود توي دستش و نفساي عم موهاشو

 . دیکش
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 کنارش نشستم و گفتم: رفتم

 داداش. غصه نخور ! شهیتموم م-

 غم گفت: با

 کشه تا تموم بشه. یمنو م-

 نگفتم که باز گفت: یچیه

 کنم. حالت صورتشو  تشیجوري اذ نیبرام سخته ا-

 به من عالقه داره؟ یکن یفکر م دي؟ید

 یخواد و نم یکارنو م سایآره مطمئن بودم گ قتشیحق

 ! یبراي چ دونستم

 

 خواست پس چرا با اون پسر فرار کرد و  یکارنو م اگه

 . دمیپرس یازش م دیبا د؟یعرب کش خايیبه ش کارش

 کنم. ادن  دوارشیخواستم به کارن بگم و ام ینم یول

 شد  یسخت م یلیبراش ه یفعل تیتحمل وضع طوري
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 هیشد  یهم دوستش داره باعث م سایکه بدونه گ نیا

 گفتم: نیبه خاطر هم زیوا بده و گند برنه به همه چ جا

 ساگی ینهزدي ول یبودي و همه حرفاتو اول به اون م داداشش

 مثل  یزمان هیکنه بهت. تو  یففط حسادت م

 

 نیو هم ريیگیبدون مشورت باهاش داري زن م االن

 شده حسادت کنه . باعث

 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

 

 یکرد، چپ چپ نگااش کردم و عصب یو نولم قاط فاز

 :گفتم
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 ريیکه تو تو افکارت تا نا کجاها باهاش م نیا کهیمرت_

 منه. حداقل چلو من چاك دهنتو ببند . خواهر

 حوصله نگام کرد و گفت: یب

 

 ولم کن گرشا! برو ذهنتو بشور! نا کجا از نظر تو -

 فردا و شب  راتیقدر؟ تاث نیا یچرا منحرف کجاست؟

 حرفاست؟ نیو ا زفاف

 ینثارش کردم. راست م ییتو شونش و برو بابا زدم

 حساس شده بودم . کمیمن  دیشا گفت

 با صداي لرزون و گرفته گفت: سایگ

 شام . دیایبچها ب-

 

 دستاش و گفت: نیسرشو گرفت ب کارن

 صدا رو  نیکرده. من ا هیتمام مدت تو آشپزخونه گر-
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 .. شناسمیم

 جوري بود که انگار  سایگفت صداي گ یم راست

 کرده . هیهاست گر ساعت

 کارن اون قدري عاشقش بود که هر لحن و هر  یعنی

 دونست؟ یم حالتشو

 

 یم یاز دور هم حس م انویمن که ضربان قلب دا مثل

 کردم؟

 جا بلند شدم و اونو هم بلند کردم . از

 سخت  یلیبراي من خ نیگرفته بود و ا یلیخ حالش

 . بود

 لهیش یب قیرف یشوخ و بذله گو بود وقت شهیهم کارن

 شد ! یحالم گرفته م دمید یطوري م نیو خُلمو ا لهیپ

 یزبانیدرحال م انیدا دنیتوي آشپزخونه و با د میرفت
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 توجه  یرفت. لبخندي بهش زدم و ب ادمی زیچ همه

 اون دوتا از پشت بغلش کردم روي سرشو  حضور

 و در گوشش آروم گفتم: دمیبوس

 کدبانوي من .-

 قاشفشو انداخت تو بشقاب و معترض گفت: کارن

 گرشا ! میکن یشام کوفت م میاه! دار-

 

 کرد . ینگاهمون م نیبا لبخند غمگ سایگ

*** 

 ..::)*ســای*(::..گ 

 به خودم انداختم . نهیتوي  ینگاه

 بود . نهیاي که توي آ ییو تماشا بایدختر ز به

 

 شب ازدواج برادرم بود . امشب
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 خوابش برده  ستیکوریو مان شگریدست آرا ریز انیدا

 دهیو منم تازه کارم تموم شده بود و لباس پوش بود

 .بودم

 

 بود.  یدخترونه ساده و مشک رهنیپ هی لباسم

 یبود و از کمر کلوش م پوریگ نهیتا روي س ناشیآست

 تا روي زانو . شد

 دختراي چهارده  هیکم کرده بود و شب یلیخ سنمو

 شده بودم . ساله

 

 روي صورتش لبخند زدم.  حیمل شیبا آرا بایدختر ز به

 باري که  نیبودم آخر دهیوقت بود به خودم نرس یلیخ

 خواستم با اون  یبود که م یبشم وقت بایمهم بود ز برام

 برم شمال . پسر
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 دمیدفعه جلوي د هی انیزدم که دا نهیتوي آ یچرخ

 گرفت . قرار

 رو باور نداشتم . دمید یکه م زيیمن چ خداي

 شده بود. لباس پف  ایعروس دن نیخوشگل تر انیدا

 و  ییپر از سنگ و دکلتش با موهاي طال قهیو  دار

 

 محشر ترش  شیو آرا ونیحالتش که حاال با شن خوش

 پري زنده ساخته بود . هیبود ازش  کرده

 قدري که دستامو بذارم روي گونه هام و بگم اون

 ! مثل فرشته ها شدي .انیخداي من! دا-

 که دختر بودم نتونستم تحمل کنم رفتم جلو و  من

 کردم و گفتم: بغلش

 

 اما خدا به داد  هیاي و تکراري ا شهیدونم جمله کل یم-
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 . هیلینشه خ وونهیبرسه امشب! د داشمدا

 نوازش کرد و گفت: شونمو

 . سایشدي گ بایز یلیخ یلیتوام خ-

 از جفتمون گرفتم و  یسلف هیدرآوردم و  مویگوش

 :گفتم

 

 هست منتظره عروس  یربع ساعت هیکه داداشم  میبر-

 . نهیبب قشنگشو

 گفت: ینگران با

 ! سایواي استرس دارم گ-

 گرفتم و گفتم: دستشو

 

 که  یفکر کن که کس نیدلم! فقط به ا زیآروم باش عز-

 منتظره . رونیاون ب یعاشقش
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 گفت: شگریآرا

 وقته  یلیبردار خ لمیعروس خانم، داماد و ف-

 هستن . منتظرتون

 و گفتم: یسمت خروج دمیگرفتم و کش دستشو

 

 نکن . تیداداشمو اذ نیاز ا شتری. بانیدا ایب-

 سر من اومد . پشت

 گرشا پشتش به ما بود و سرشو  نییپا میرفت یوقت

 نییبود پا انداخته

 گرفت . یمنتظر بود م یکه وقت یژست

 پشت  مینگه و رفت یچیاشاره کردم ه سایبه گ آروم

 . سرش

 

 ادیم رشیصحنه ناب گ هیدونست  یبردار که م لمیف
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 لحظه رو هم از دست نداد و شروع کرد با لبخند به  هی

 برداري کردن . لمیف

 پشت گرشا به خاطر جنس پارکتا پاشنه هاي میدیرس

 داد . یصدا نم کفشامون

 نفس  هیدفعه گرشا انگار به خودش اومده باشه  هی

 . انیو فوري برگشت سمت دا دیکش قیعم

 که عطر تنشو حس کرده باشه . انگار

 

 زل زد تو چشماي گرشا.  شییایبا چشماي در انیدا

 قشنگ بود. یلیالعمل گرشا خ عکس

 یشکستن ءیش هیآورد باال و گونشو مثل  دستشو

 "من  یزندگ"لب آروم زمزمه کرد  ریکرد و ز لمس

 جوري پر از عشق و صداش انقدري پر از  نگاهش

 روي گونم . دیگرفت و اشکم چک میبود که گر احساس
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 زمزمه کرد.  یـ "جانم"با صداي لرزونش  انیدا

 شده. حال اآلنشونو  یاحساسات یلیبود خ مشخص

 بودم . داریخر

 

 توب بغلش و توي گوشش  دشیآن گرشا کش هی توي

 . میدیگفت که ما نشن یم ییزایچ

 و  شگرهیگرفت و آرا یم لمیبردار ازشون ف لمیف

 اومده بودن توي سالن و داشتن در گوش  اراشیدست

 کردن . یپچ پچ م هم

 

 جدا شدن شنلو دادم به گرشا و خودم کمک  یوقت

 بپوشونه . انیبه دا کردم

 بردارم . فمویتوي سالن تا مانتو و ک برگشتم
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 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

 

 . با یعکس کارن افتاده روي گوش دمیکردم د نگاه

 برداشتم و گفتم: دیترد

 جا... بله؟-

 حوصله گفت: یب

 ن؟ییپا ايیچرا نم-

 شاخم دراومد با تعجب کفتم: گهیدفعه د نیا
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 شگاهآرای یاونهر چ یول یباش شگاهیتوي را دیقائدتا با االن

 کجا؟ ؟چینبودی انی. مگه تو ساقدوش دایکوفت

 . یستین ستادمیا

 فرار کردي نکنه؟ باز

 قدر منو  نیتونست ا یتونست زخم نزنه؟ نم ینم

 نکنه؟ وونهید

 

 بغض گفتم: با

 . نییایپ امیاالن م-

 دنبال من وگر نه  ادیدونستم گرشا بهش گفته ب یم

 . ادیممکن بود ب محال

 داده  هیکه تک دمشید ن،ییبرداشتم و رفتم پا لمویوسا

 . نهییو سرش پا نیماش به

 شد براي مرد ! یم
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 رو تحمل کردن سختش نبود؟ تیحجم از جذاب نیا

 بودن  ختهیبورشو داده بود باال و چندتا تارش ر موهاي

 . شیشونیپ روي

 تنش کرده  یمات مشک رهنیو پ یو شلوار مشک کت

 کرده بود . شیاستا مهیهم ضم اهیکروات س هیو  بود

 و خاص! رینفس گ یلیخ

 که خواست  شهیخواستم اما... هم یمردو م نیا من

 نبود ! توانستن

 

 شد حسرت ! یوقتا خواستن م یگاه

 . نیچشم گرفتم و راه افتادم سمت ماش ازش

 سرشو گرفت باال  امیدارم م دیصداي پاشنه هام فهم از

 من سر بلند نکردم تو چشماش نگاه کنم . اما
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 از حسرت  شیشدم به چشماي عسل یم رهیخ اگه

 شدم . یم وونهید نداشتنش

 سالم کوچولو کردم و نشستم توي هیسمتش و  رفتم

 . نیماش

 

 گهیکردم اما د یم ینگاهش روي صورتمو ح ینیسنگ

 نداشت برام . دهذايیفا

 ینگار م ادیخولستم نگاهش کنم  یدفعه که م هر

 که قراره باهاش ازدواج کنه و اون نگاه کوفتم  افتادم

 .شهیم

 هم که  ی. وقتمینزد یحرف چیکدوم ه چیخود تاالر ه تا

 یو هر ک میشد ادهیمحل به هم دسگه پ یب میدیرس

 دنبال کار خودش . رفت
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 . بهیدوتا غر مثل

 بودم . بهیغر هیبراي عشقم  من

 ام . بهیغر هیکردم  یبراي عشقم وانمود م دیبا

 

 خودم تشر زدم شب عروس برادرته حق نداري به

 ! یکن هیگر

 حق ناراحت شدنم  یبغض کردن نداري، حت حق

 . نداري

 لبخند بزرگ  هیاما با  یشد که هر چند مصنوع نیا

 باغ شدم . وارد

 

 مختلط بود، تموم دوستاي گرشا حضور داشتم،  عروس

 المونمیتموم فام ونقمیهمکارا و بر خالف عال تموم

 بودن . دعوت
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 نیکدوم از ا چیسوخت چون ه یم انیبه حال دا دلم

 بودن . ومدهیبراي اون ن مهمونا

 اليیفام ایدوستاي مشترك گرشا و کارن  همشون

 و دورمون بودن . کینرد

 توي اتاق پرو و مانتومو در آوردم . رفتم

 

 یدورم و تاج پرنسس ختمیحلقه حلقه شدمو ر موهاي

 که از سنگاي درشت درست شده بود  اهمیفانتزي س و

 گذاشتم روي سرم . رو

 یزرشک یاي داشتم و رژ لبمم حت رهیت بایتقر کاپیم

 بود. رهیت

 اهیپاشنه تختم رو با کفشاي پاشنه بلند س کفشاي

 کردم و رفتم با نگاه آخر به خودم رفتم توي عوض

 .سالن
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 و  گاهشونینشسته بودن توي جا انیو دا گرشا

 دادن . یرو جواب م هیبق کاتیتبر

 نشست روي گرشا ! نگاهم

 داداشم برم. بالخره بعد از اون همه اتفاقاي بد  قربون

 بود . دهیمسبب همشون من بودم به مراد دلش رس که

 و خوش  یو خوشحال دیخند یجذابم لباش م برادر

 شد از چشماش خوند . یرو م یبخت

 .براي امشب برنامه داشتم  چقدر

 

 ! انینکن دا بغض

 کن! حال بهم زن نباش ! بس

 رهیاز اون طرفم کارن داره م دمیبه سمتشون و د رفتم

 طرفشون . به
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 شکل مسخره اي با کارن ست شده بودم . به

 و قدمامو تند تر کردم تا زود تر اون به  دمیکش یآه

 برسم . نایا گرشا

 من خشکش  دنیکه کارن با د دمیگوشه چشم د از

 . زد

 پا تند کردم و مثل سابق لوس و نازنازي تیاهم یب

 کردم گردن گرشا و گفتم: زونیآو خودمو

 نمیروزو بب نی! چقدر آرزوم بود ایقربونت برم داداش-

 از امروز تا  دوارمیام ،یاله نیشم! خوشبخت بش فدات

 و منو زود  نهیغصه اي رو دلتون نش چیه کمیابد و  روز

 ! نیعمه کن زود

 

 شد و گفت: طونیش انیدا

 فحش خورت ملسه ها !-
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 بغل  انویبار نرم دا نیو ا رونیگردن گرشا اومدم ب از

 و گفتم: کردم

 کرد پري قصه ها.  دایچقدر خوشحالم که گرشا تورو پ-

 . یبخندي و شاد باش شهیکنار گرشا هم دوارمیام

 

 در گوشم گفت: آروم

 ! تو اگه نبودي من تو زندون سایتوام گ ونیهمشو مد-

 از دستت شکار باشن من  دیشا هیمره بودم. بق خودم

 یعشقمو، شادي اآلنم و لبخند ب زمو،یهمه چ یول

 توام ! ونیرو مد دغدغم

 و لب زدم: رونیو از بغلش اومد ب دمیخند تلخ

 

 یدردي خوردم تو رندگ هیخوش حالم حداقل به -

 . داداشم

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              812 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 ت:زد و گف یطونیش شخندین

 رهیکنه! چند ساعته خ یاومممممم! کارن داره دق م-

 بهت بال گرفته ! شده

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 ؟یوا! اخه برا چ-

 زد و گفت: لبخندي

 

 قدر دلبر شدي امشب! باهمم  نیتوعه که ا ریتقص-

 نکنه؟ هی! خبرطونایش نیمرد ست

 و گفتم: دمیخند تلخ

 نجوريیباز هم گهی. چند ماه دانینکن دا مییهوا-

 بار براي عروس کارن و نگار ! نیبشم ا خوشگل

 کمیزدم  یحرف م انیفاصله که من داشتم با دا نیا تو

 کردن. یطرف تر کارن و گرشا صحبت م اون
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 :دمیپرس

 نگار خانمم دعوته امشب؟-

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

 یدختر خوب؟ حت میدعوت کن دیبا یاخه اونو براي چ-

 فقط شنا شدن باهم . ستیکارنم ن ینامزد رسم االن

 

 که  نیکشت، هم یداشت منو م شونییشنا نیهم

 که کنارمه و منتهاي آرزومه به قصد  یمرد جذاب بدونم

 آشنا شده . گهیزن د هیبا  ازدواج

 زن و شوهر از دوستاي مشترك گرشا و  هیاومدن  با

 عقب . میدیما کش کارن

 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

 چشم اشنا و خشکم زد . جفت

 شدم! مات

 ! یلعنت یلعنت یلعنت

 

 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

 خشکش زد. اونم
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 کرد؟ یکار م یجا چ نیا اون

 اومده بود؟ یوقت نبود االن براي چ چیکه ه یکس

 خواست اعصاب گرشا  یکرد فقط م یکارو م نیا چرا

 زه؟یبهم بر رو

 

 اشک نشست توي چشمام . شیآور ادی با

 از همه کمش داشتم و  شتریب میکه توي زندگ یکس

 فقط فکر منافع خودش بود ! اون

 چسبوند. یآمپر م دشید یاگر م گرشا

 به چشماي هیشب یلیکه اون جا بود چشماش خ یکس

 بود . من

 چشماي گرشا ... و

 جا بود . نیا مامان
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 برگشته بود . اون

 

 عروس و داماد. گاهیفوت وقت برگشتم سمت جا یب

 میرفت ییو هم از جا بلند شد و دوتا نینسر مامان

 گرشا . سمت

 راه  زيیبشه و باز آبرو ر یبودم گرشا عصب نگران

 . میمثل تولد هجده سالگ بندازه

 هویبراي تولدم که  رانیروزم مامان اومده بود ا اون

 هیتوجه به مهمونا و دوستاي من  یو ب دشید گرشا

 شد . یخیاي راه انداخت که تار زيیر آبرو

 

 مامان ! یکیگفت  یگرشا م یکی

 حرف جانانه بهش زد و مامان جلوي هیگرشا  آخرشم

 تو  دیکه دورمون حلقه زده بودم محکم کوب جمع
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 و رفت ! صورتش

 تا اآلن . دمیمامانو ند گهیاون روز د از

 ؟یاومده بود عروس یچه حق به

 پسرشه؟ یخواست بگه عروس یم

 اي براش کرد؟ گهیپسرش چه کار د دنییزا بجز

 ! یچی! هیچیه

 

 چی. هستادیرو پاي خودش ا شهیمن هم چارهیب داداش

 هیپشتوانه اي نداشت و منم اومدم و شدم  چیه وقت

 بزرگ روي درداش . درد

 رو گرفتم و نگران صداش  دشیبهش و جلوي د دمیرس

 زدم

 گرشا جان؟-
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 نگام کرد که  یبود. سوال دهیهنوز مامانو ند انگار

 گذاشتم دو دو طرف صورتش و آروم گفتم: دستامو

 قول  سایفقط توروخدا جون گ گمیبهت م زيیچ هی-

 اري؟یجوش ن بده

 داداشم؟ هوم؟ باشه

 اومد کنارمون و گفت: انیدا

 ه؟ییچه رنگ و رو نیا سا؟یشده گ یچ-

 

 گفت: نینسر مامان

 . زمیعز ستین زيیچ

 گفت. زيیچ هیخم شد در گوشش  بعد

 یسع دیجاست و با نیکه مامان االن ا نیا احتماال

 نشه . زيیآبرو ر میریجلوي گرشا رو بگ میکن
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 که  یحالت هیبا  ستادیکارن هم اومد کنار ما ا دمید

 از طرف گرشا باشه . یهر عکس العمل آماده

 ! ستیبردار ن یشوخ میدونست یم هممون

 به چشمام نگاه کرد و گفت: جیگ گرشا

 آروم باشم؟ دیبا ینه؟ براي چ ای یگیشده؟ م یچ-

 بغض گفتم: با

 

 راه ننداز بذار امشب  زيی. فقط توروخدا آبرورگمیم-

 بشه . تموم

 خودتو خراب نکن قربونت برم. باشه؟ مراسم

 نگفت . یچینگاهم کرد و ه مشکوك

 بهش فهمونده بود اوضاع  نیکه حاال مامان نسر انیدا

 و دستشو  ستادیچه قراره خودشم اومد کنار گرشا ا از

 و گفت: گرفت
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 کنه یرو خراب نم زيیجان. گرشا چ ساینترس گ-

 

 تاحاال  دیکرد شا یم نیبهش تلق ییجورا هی داشت

 بشه  یاومده بود که گرشا اگه عصب شیپ براش

 بود . دهیو خودشم ترس شهیم چجوري

 تر شده  دهیاز قبل هم رنگ پر یحت شیمهتاب صورت

 . بود

 جوش آورد و دستاي منو از گونش زد کنار  گهید گرشا

 گفت: و

 

 نه؟ ایشده  یچ دیگیاه! م-

 دونستم همه سکوت کردن تا  یم دمیکش یقیعم نفس

 بگم چون من خواهرش بودم و خبر اومدن مامان  من

 دادم . یبهش م دیهم خودم با رو
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 بستم و گفتم: چشمامو

 جاست! نی... االن ارانیاومده ا دهیماما... ش-

 

 پلک زد و بعد چشماشو با خشم بست و  کمی گرشا

 منو پس زد . دست

 حدا ! ای

 بود . دهیافسار بر دگباره

 

 دندوناش گفت نیلب از ب ریز

 جا! غلط کرده! هر وقت پسرش  نیگه خورده اومده ا-

 اسمش .مر ادیپاشه ب مرد

 بدنش کرد که جلوي هر عکس  لیخودشو حا کارن

 و گفت: رهیازش رو بگ یالعمل

 اصال  یکن ی! بعد باهاش صحبت مایداداش به خودت ب-
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 کمکت . میایو مامانم م من

 

 پس زد و چشماشو باز کرد . مارو

 گشت دنبالش . یداشت م تیجمع نیب

 جلوش و نذاشتم نگاه کنه.با بغض گفتم: استادم

 آره داداش؟ مثل  ؟یکن زيیخواي دوباره برو ر مس-

 من؟ تولد

 و تا  یاز دهنت در اومد به مامانت بگ یخواي هر چ یم

 سر زبونا؟ مونیماه دوباره بنداز چند

 بخوري؟ یلیخواي دوباره س مس

 

 شد توي چشمام . چشماش رهیخ گرشا

 دندوناش  نیو سرت بود. از ب یاز رگه هاي خون پر

 :گفت
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 رو  یلیفقط خفه شو! فقط ببند دهنتو تا س سایگ-

 االن نخوردي ! نیهم

 ! یاون هیشب توام

 

 بار اومدي که پشت پا زدي به من  ارهیمثل اون پت توام

 یدنبال خوش گذرون یو رفت یکه داشت یهر کس و

 . خودت

 سر راهم برو کنار تا نکشتمت . از

 وارد عمل شد و  نیروي گونم. مامان نسر دیچک اشکام

 :گفت

 با خواهرت درست حرف بزن گرشا .-

 

 خواي هنوز من  یجاست و اگه م نیاالن ا مادرت

 یانتران یکه جلوي جمع بهش ب نیباشم حق ا مادرت
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 نداري ! ؟یفهم یرو نداري م یکن

 ! االی ارمیخواي تا آخر عمر استمو ن یم اگه

 جنگ و گند بزن  دونیکن به م لیتبد نوییو اون پا برو

 . تیعروس مراسم به

 ! دهیچقدر ترس نیبب انیکن به دا نگاه

 که قولشو داده بودي؟ ییایرو یبود اون عروس نیا

 

 انداخت و دستشو فرو کرد  انیبه دا ینگاه مین گرشا

 موهاي حالت داده شدش . 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

 گرفتم و تموم . عزاشم

 روي گونم و گفتم: دیچک اشکم
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 تو فقط  گمیبهش م رمیباشه قربونت برم من االن م-

 باش . آروم

 داداش. من بهش .. میدشمن شاد ش نذار

 رو به  ساینفرست گرشا! مثل مرد وا غامیبراي من پ-

 و باهام حرف بزن . روم

 جا سکوت شد . همه

 چشمامو با درد بستم . من

 تر شد . کیتو جاش جا به جا شد و به گرشا نرد کارن

 

 لباي رژ خوردشو با استرس گاز گرفت . انیدا

 تک سرفه اي کرد و گرشا... نفسشو تو  نینسر مامان

 حبس کرد . نشیس

 داد یبود انجام م یعصبان یلیخ یکه وقت کاري
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 دلم شروع کردم به شمارش . تو

 گرشا منفجر شد و با صداي خفه جوري دهیسه نکش به

 دیتوي آهنگ گم بشه غر که

 

 یجا که چ نیاصال اومدي ا ؟یهان؟ که چ ؟یکه چ-

 بشه؟

 پسرت؟ یمراسم عروس اومدي

 یکدوم ب ؟یمن باش یمثال تو مراسم عروس اومدي

 من تو مراسم عزا و خاك  اي؟یبه تو گفته ب شعوري

 . یتو باش خوامینم ممیسپار

 ! نمیبب ختویر خوامینم

 بدون  سایمن و گ ده،یبذار رو کولت و برو ش دمتو

 کمبودي هم  نی. با وجود مامان نسرمیخوشبخت یلیخ

 . میکن ینم حس
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 امشب با رفتنت خوشحالم کن چون فقط  نیهم

 گند بزنم به  یکن یبهم و داري کاري م یختیر اعصابمو

 خودم. گورتو گم کن یعروس مراسم

 تشر رفت: نینسر مامان

 با بزذگ ترت درست صحبت کن کارن. حق نداري به -

 . یکن یاحترام یکس ب چیه

 

 به  دیدوباره توپ نیبه مامان نسر تیاهم یب گرشا

 و گفت: دهیش

 برم توله  یگفت یسر بزن هی رانتویاومدي شعبه ا هیچ-

 نم؟یکه پس انداختمو بب ییها

 برات  میستیاصال ما مهم ن ومديیکه ن سایمن و گ براي

 شرکتو  هیرفته. احتماال اومدي سهام  ادتیمارو  اصال
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 بوده . نیهم شهی. آره همبخري

 یممنگن که منو نه ماه تو شکمت نگه داشت ده،یش برو

 بزرگم کردي . و

 

 ابروهاي خوش حالت بورشو انداخت باال و  دهیش

 زد و گفت: پوزخند

 شدي گرشا . تیخوب ترب یلیهه! خ-

 دفعه من نتونستم تحمل کنم . نیا

 حرفا خونم به جوش  نیخواهر گرشا بودم و با ا منم

 .ومدیم

 بگه گفتم: زيیکه گرشا چ نیجلو و قبل از ا رفتم

 

 باال ماماننیداد کالهو از سر ا یم ادیفقط بهمون  مامانمون

 ! میش تتربی درست که نبوده سرمون
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 سر اون . میبذار میبردار

 برو! رانیو از ا ده،برداریش متیخواینم

 که تا االن نبودي از االن به بعدم نباش . همونجوري

 و گفت : دیخند دهیش

 

 بچه دادي گرشا! خوب پرش  نیا ادیخوب حرف -

 . کردي

 بردم باال تر و گفتم: صدامو

 که دودوتا چهارتا کنم و  نیا خواستیپر کردن نم-

 دوست داري. شتریتو شرکتتو از بچه هات ب بفهمم

 یدارن نگاهتون م هی! بقسسسسسسسسسسیه-

 ! کنن

 

 به تشر کارن گفت: تیاهم یب گرشا
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 یجو غرور داشته باش هی! متیخوایاالن برو! نم نیهم-

 . ايیطرف ما نم گهید

 بار مداخله  نیا نیاومد حرف بزنه که مامان نسر دهیش

 و گفت: کرد

 

 واقعا زشته جلوي نیبسه با همتونم. خجالت بکش-

 و تا تموم  دهیخونه من ش ريیاالن م نی. تو هممردم

 ! یمون یمراسم اون جا م شدن

 جونو ببر خونه. دهیش کارن؟

 پوزخند زد و گفت: دهیش

 هی! گوش کن گرشا، تو اگه لجباز و نینداشت اقتیل-

 و مغروري من مادرتم! از تو صد پله بدترم ! دنده

 . منتظرتونم
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 بعد عقب گرد کرد و با قدماي شمرده شمرده ازمون  و

 شد . دور

 اشاره زد به کارن و کارنم رفت دنبال  نینسر مامان

 دهیش

 کم کمتوجهشون به ما جلب شده بود . مردم

 گرفتم  مویشونیو پ انیاعصاب داغون نشستم کنار دا با

 دستام . توي

 طبق ذات رهبر و جذبه اي که داشت به  نینسر مامان

 دستور داد: انیو دا کارن

 

 . دیخودتونو جمع کن-

 و  دیرقص یم دیر یخوام بگم آهنگ تانگو بذارن. م یم

 . نیبر یامشبتون لذت م از

 مثال . تونهیعروس شب
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 رو کرد به من. و گفت: بعد

 به خودت  عیضا افهیقدر ق نی. اسایتوام بلند شو گ-

 . رینگ

 

 جا  نیا دهیش دنیهمه فهم تیمادري و پدر اليیفام

 . ارنیپاشو که حرف در ن بوده

 گفت. رفتم طرفش و  یجا بلند شدم، مامان راست م از

 کردم و گفتم: بغلش

 مامان!  یی. تو مامان ماگهیم یچ یک ستیمهم ن-

 . یکه هست یمرس

 کرد و گفت: بغلم

 

 نی. با کارنم فرق ندارنیشما مثل دختر و پسر خودم-

 . برام
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 تونستم ظاهر  یگذشت، اعصابن داغون بود فقط م کمی

 دفعه  هینباشه که  عیکنم و اخم نکنم که ضا سازي

 میآهنگ مال هیبه قولش عمل کرد و  نینسر مامان

 تانگو پخش شد . براي

 

 رفتن وسط و شروع کردن به تانگو  انیو دا گرشا

 کنه  یداره باهاش صحبت م انیوا دمید ی. مدنیرقص

 زد تا توي مسائل  ینم یکنه. حرف آرومش

 االن جزء  انیدحالت نکنه اما دا مونیخانوادگ

 بود و به همون اندازه محق بود . خانوادمون

 رفتن براي رقص . یهم م گهی.کم کم زوحاي د 

 دلبر کرده بود. منم  شتویپ یکم شده بود و حساب نور

 خري نبود باهاش برقصم . چیداشتم برم اما ه دوست
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 جلوم . ستادیا اهیجسم س هیدفعه  هی

 . گل از گلم گانهیاستاد شا دمیگرفتم باال د سرمو

 و گفتم: شکفت

 بودمتون؟ دهیچرا ند ن؟یواي استاد! شما هم بود-

 کرد و گفت: یجذاب اخم

 . سایسالمه گ کیو  یفقط سمن -

 کنم هفتاد سالمه . یحس م گانیاستاد شا یگیم

 

 دستشو گرفت طرفم و گفت: هویکه  دمیخند

 با؟یز ديیل نیدیافتخار رقص م-

 لبخند قبول کردم و گفتم: با

 البته آقاي جنتلمن.-

 

 دیچی. دستاشو پتیوسط جمع میگرفتم و رفت دستشو
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 کمرم و دست راستمو گرفت توي دستش، منم  دور

 دستمو گذاشتم روي شونش و دستشو گرفتم و  معذب

 . دنیبه رقص میشروع کرد روم

 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

 به چشمام . شیشده بود با چشماي عسل رهیخ

 

 کرد. معذب شدم و  ینگام م یبیعج یلیجور خ هی

 :دیکه پرس نییانداختم پا سرمو

 تونم بپرسم  ی. میگفت یحماقت م هیتوي شرکت از -

 بوده؟ یحماقت چ اون
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 و گفتم: دمیچشمام پر شد، لبمو گز یآن به

 که با گفتنش خودمو از چشم  ستمیاون قدري احمق ن-

 . دیبفهم زيیشما چ ستیبندازم استاد. قرار ن شما

 

 نگاهم کرد و گفت: کنجکاو

 یم یچ یعنیریمن بره ز شیشاگرد محبوب من پ ستگانیشا

 سایتونه باشه که باعث بشه اعتبار گ

 . سوال

 شدم، تا حاال نگفته بود شاگرد محبوبشم، تا حاال  سرخ

 بودم . دهیازش نشن زيیچ یمسائل درس بجز

 به چپ و راست تکون دادم و گفتم: سرمو

 

 . منو از چشم برادر و... برادر و ستین یجالب زیچ-

 . دیانداخته... شما که جاي خود دار عشقم
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 :دی. متعجب پرسستادیخورد و ا یسخت تکون

 ییعشقت؟صدا هینشست روي شونم و  یلحظه دست همون

 :گفت

 

 یگردون یفنچ کوچولوي مارو بر م نیا نیحس ریام-

 بهمون؟

 نگاه کردم  گانیکارن بود. معنا دار به استاد شا صداي

 . دیزود معناي نگاهمو فهم یلیخ که

 نگاه به من و دست کارن روي هینگاه به کارن کرد  هی

 و بعد به زور لبخندي زد و گفت: شونم

 

 کردم. فنچ  یجانو خسته م سایالبته! داشتم گ-

 به شما . میتقد کوچولوتون

 رفت  ستیقدم عقب رفت و بعد برگشت و از پ هی
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 . رونیب

 که برادر من گرشاست و  نیدو دوتا چهارتاي ا احتماال

 که منظور من  نیهستن و ا یمیصم یلیو کارن خ گرشا

 عشقم کارنه براش سخت نبود . از

 و برگشتم سمت کارن . دمیگز لبمو

 

 گانیدور کمرم و گرماي دست شا دیچیدستشو پ کارن

 دست گرم کارن پر شد . با

 دستمو گرفت توي دستش و گفت: یکی اون

 انگار مزاحمت شدم .-

 و دستمو گذاشتم روي شونش . دمیکش یقیعم نفس

 زد. یجوري بهش زخم م نیا ومدیم رشیگ یچ

 گفتم: کالفه
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 دهنتو  یتون یم قهیچند دق نیفقط ولم کن کارن! تو ا-

 تموم شه ! یرقص کوفت تیتا ا ببندي

 و گفت: دیپوف کالفه اي کش خودشم

 کمی! اوفففففففففففففففف!مامانت دمیآره بهت حق م-

 ! رهیگ

 نگاهش کردم و گفتم: خسته

 

 گفت؟ یم یچ-

 زد و گفت: شخندین

 دادم فقط هوم و بله و شما  ی. اصال گوش نمدونمینم-

 شد  یگفتم تموم شه بره! تمومم نم یم دیگیم درست

 تا خود خونه حرف زد ! المصب

 رو دست به سر کرده قهقهه زدم  دهیکه ش نیتصور ا از

 . نشیسرمو گذاشتم روي س و
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 همون جا گفتم: از

! کارن واي وايکه توی یدور کمرم محکم تر شد و دست دستش

 ! گرم دمت

 بودو فشرد . دستش

 دفعه به خودم اومدم و با تک سرفه اي خواستم  هی

 بر دارم که مانع شد و گفت: سرمو

 بمون سر جات دختر بد.-

 

 و به صداي نشیخدا خواسته سرمو گذاشتم روي س از

 و بلند قلبش گوش دادم . محکم

 رفتم بغلش  یهر وفت م یبود! لعنت نیهم کارن

 قدر بلند و محکم بود . نیصداي قلبش هم شهیهم

 ! دمیشنیقدر بلند م نیمن صداي قلب عشقمو ا دیشا
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 اعجاز عشق باعث شده بود واضح تر از هر  دیشا

 بشنوم و بشناسمش . ییصدا

 :دمیاز بغ نال پر

 

 کارن !-

 خودشم دو رگه شده بود: صداي

 اون کارتو  لی! دلسایتونم درکت کنم گ یوقت نم چیه-

 فهمم . ینم

 کردي؟ کاریرشا چکردي تو با من؟ هوم؟ با گ کاریچ

 

 که بغلت کردم هم  یاالن یکردي که دلم حت کاریچ

 سايیسابق. گ سايیتنگ شده. براي اون گ برات

 ! پاك

 شد و داداش داداش از  یم دیکه سرخ و سف دختري
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 کردي؟ شیافتاد کجا رفته؟ کجا مخف ینم زبونش

 روي گونم. دیچک اشکم

 نکنم. با صداي لرزون از  هیقرار بود امشب گر یلعنت

 اون که نگاهش کنم گفتم: یب میگر

 

 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 سايیگ

 هق کردم و گفتم: هق

 

 ریزد ز یکردم! خوش تیمن اشتباه کردم! خرکارن -

 قدر زخم نزن بهم . نیا یلعنت مونمی! پشدلم
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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 زمیبود. که عز مهربون

 یزد م یگالبتون صدام م سیاون موقعا که کارن گ ادی

 ! رمیخواد بم یدلم م افتم

 

 دونم چرا اون حرفو زدم ! ینم

 کردم فقط خدا  یداشتم آغوششو به خودم زهر م چرا

 دونست . یم

 از... از نگار برام بگو ...-
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 گفت: یمحکم تر فشار داد و با آه کمرمو

 بگم؟ یچ-

 

 :دمی! مردم اما پرسمردم

 دوستش داري؟-

 اون همه  نیب دونمیجون بود. نم یصدام کم و ب ولوم

 اما گفت: دیو صداي بلند آهنگ چطور شن صدا

 ؟یخواي بدون یچرا م-

 

 دور گردنش. حاال رسما تو  دمیچیول کردم و پ دستشو

 بودم ! آغوشش

 لحظات آخر از بغلش لذت ببرم . نیا بذار

 شنوم  یدفعه اي که صداي قلبشو م نیاز آخر بذار

 . کنمیاستفاده رو  تینها
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 باري که کارن خودم بود، کارن من ! 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

 

 ! مهم کارن گنیم یچ میپدر یمذهب اليینبود فام مهم

 فقط ! بود

 بغض لب زدم: با

شدي باهام! قبال  بهغریدوستت بودم کارن نیها من بهتر قبال

 ! یگفت یبهم م زتویهمه چ

 . دیسرمو بوس روي

 

 قدر خوبه. منو  نیکه باهام ا هیبار نیدونستم آر یم

 کنه . یخاطره م دیبخشه فقط داره تجد ینم
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 یم یخاطراتشو زندگ دیتجد نیبدبخت دارم هم منِ

 . کنم

 بمونه!  ینذاشت زيیپالي پشت سرتو خراب کردي! چ-

 و نه خواهر برادري ! یدوست نه

 شد ! یخفه م کاش

 

 کلمه آلرژي نیروي گونم. به ا 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! دقهیدختر خوبنگار؟ -

 مستقله ! موفقه،

 . 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 یادم من

 

 هام و دوباره سر گذاشتم  هیتوي ر دمیتنشو کش عطر

 و گفتم: نشیس روي

 برده ! هی! مثل میحس لعنت نیا ریاس یمن ول-

 کارن. خوش به حالت که ادم  یبه حالت که سنگ خوش

 ! خوادیکردي و اونم تورو م داینظرتو پ مورد

 که متاستاز کرده  هیطرفه مثل سمه! سرطان هی عشق
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 کرده. ریکل بدن و همه جارو درگ توي

 تو آغوشش فشرده شدم، به حدي که دردم  محکم

 :دینگفتم. پرس زيیچ یول گرفت

 

 یچقدرم ندجوريیا دیچقدر دوستم داري! شا یبپرس بهتره

 داري؟ دوستش

 ابتو بدم. به جاش گفتم:راحت تر جو تونستم

 ! حاضرم به خاطرش خودمو بندازم یلیچقدر؟ خ-

 حد دوستش دارم! نی! در انیماش جلوي

 اون... اون... ازم متنفره! اون... منو.... ببخش  منتها

 برم! دیمن... با کارن

 

 که خودمو لو  نیقبل از ا رونیاموبیاز آغوشش ب اومدم

 اما اجازه نداد . وونشمیو بگم د بدم

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              849 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 شد، دستمو گرفت و گفت: زیکارن ر چشماي

 ه؟یاون ک ؟یچ... چ-

 زدم و گفتم: هق

 ولم کن کارن !-

 بود  دهیفهم دی. محکم تر فشار داد شادستمو

 ! خودشه

 بجز خودش و گرشا از من متنفره؟  ی! کگهید آره

 ! گند زدم .یلعنت

 گفت: کارن

 ...زمیاالن بهم. بگو.... بگو عز نی! همسایگ هیاون ک-

 

 اومد باال و نشست روي گونه و رد  میمال انگشتت

 . اشکم

 دوستت  یبگ یدوستش دارم. به هر ک دیفهم یم دینبا
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 ! رهیم دارم

 اگر راه  دنیخواستم از دستش بدم براي من د ینم

 هم خوب بود . دورش

 که اومد به ذهنم  یکس نیشدم تو چشماش و اول رهیخ

 اسمشو تکرار کردم: رو

 ! حاال راحت شدي؟نیحس ریام-

 بود؟ یتو چشماش شکست. چ زيیچ هیکه  دمید

 شد کارن؟ چت

 تورو دوست داشته باشم و خوردم  یداشت دوست

 نگار  یزن داري؟ بگ یبگ ستمیدر حدت ن یبگ ؟یکن

 چون مثل اون  چمیو در مقابل نگار من ه هست

 ستم؟یو خوشگل و قوي ن مستقل

 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 یبزن پسم

 ! وفتهیچشمم تو چشمت ب قراره

 هم  سایهه! گ یو بگ یتا آخر عمرت پوزخند بزن قراره

 دوست داشت ! منو

 برادرانه منو استباه برداشت کرده بود و دل  احساس

 م .بود به باخته

 

 گفتم: هیبود. با گر محال

 و راه به راه  یکن تمیبندازي و اذ کهیت خوايیاالن م-

 ! یزخم بزن بهم

 خفه  دیموندم کارن! با یخفه م یذاشتیم دیبا

 !شديیم

 خودمو رسوندم به  تیجمع نیزدم و از ب پسش
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 و اونو همونطور مات و مبهوت توي یبهداشت سیسرو

 رقص جا گذاشتم . ستیپ

 

 روي صورتم. تا به  ختیر البیاشکام مثل س بالفاصله

 . دیطول نکش ادیهق افتادنم ز هق

 جا کنارش دور از  هینرفتم،  سمیتوي خود سرو یحت

 و صداي بلند آهنگ خم شدم و نشستم روي تیجمع

 کردم. هیو گر نیزم

 

 گرفت و من تا  ی! کارن زن میچیشد؟ ه یم یچ حاال

 مجرد  دمیکش یکه نفس م یروز عمرم، تا وقت نیآخر

 موندم ! یتنها م و

 بود ! نیمن هم شانس

 نیخودمم از ا یخواست. حت یرو نم سایگ نیا کارن
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 بودم. یناراض سایگ

 جفت کفش رو کنارم حس کردم . هی حضور

 یم هیخورد شدم و دارم گر نهیبود؟ اومده بود بب کارن

 کنم؟

 

 دوستش دارم، اگه  گمیخدا اگه کارن باشه بهش م به

 کنم . یاالم اعتراف م نیباشه هم اون

 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: دهیو بلند بود که ترس امان

 جان؟ سایگ سا؟یچت شد گ-

 

 جور  هیبه الي هق هقم نگاهش کردم، نگاهش  ال
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 شد و بعد ناگهان ... یبیعج

 توي آغوشش بودم ! من

 نیآن منو گرفت توي آغوشش و ب هیو توي  محکم

 فشرد . دستاش

 نیدونست کارنو دوست دارم به خاطر هم یم اون

 گفتم: هیحلقه کردم دورش و با گر دستامو

 ... ـن !ـی... ـر حسـیام-

 

 موهام و گفت: نینشست ب دستش

 نیبهت گفت که ا یکارن چ زم؟یشده عز یجانم؟ چ-

 بهم...؟ یختیر جوري

 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 . هی عشق

 رو زد که خودم به کارن گفته  یحرف قایکه دق نیا از

 روي گونم . ختیتر اشکام ر دیشد بودم

 گرشا رو  نیحس ریکه گرفتم باال پشت سر ام سرمو

 و کنار گرشا کارن رو . دمید

 

 زد. با ترس گفتم: خشکم

 استاد ...-

 کرد و گفت: ینچ

 استاد مثل فحش ... یاستاد؟ لعنت بهت االن تو بغلم-

 و گفتم: رونیاز بغلش کشونم ب خودمو
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 گرشا و کارن ...-

 گرشا بلند  یاومدم حرفمو ادامه بدم صداي عصب تا

 :شد

 بدي حیتوض شهیم ؟یکن یم یداري چه غلط سایگ-

 ؟یکن یم یداري چه غلط قایدق

 که بترسه برگشت سمتشون و  نیبدون ا گانیشا

 :گفت

 

 حتوضی منریوسط حرفش. اومد جلو و ام دیپر یعصب گرشا

 گرشا جا ... دمیم

 قدم رفت عقب و گفت: هیهول داد که  حسنو

 نکرده یالزممنو خط بکش حت یبکش! دور خواهر لعنت خط

 . دور خواهر منو نیحس ریبدي ام حتوضی

 یرد بش شمیقدم هینکن از  فکرشم
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 کرواتشو صاف کرد و با اخم گفت: نیرحسیام

 

 برات هرچندمیکه تصم ینداره گرشا! اون یبه تو ربط نیا حال

 اومده اما بازم به هر  شپی تفاهم سوء

 . ساستیخود گ رهیگیم

 که با مشت زد توي صورتش  یشد اما اون یعصب گرشا

 نبود! کارن بود . گرشا

 که تلو تلو  ینیحس ریجلوي ام سایو وا دمیکش غیج

 بود و رفته بود عقب و رو به کارن گفتم: خورده

 ؟یکن یم یمعلومه داري چه غلط چیه-

 

 ریانگشت اشارشو گرفت سمت ام تیبا عصبان کارن

 توجه به من که خودمو انداخته بودم  یو ب نیحس

 گرفت: وسطشون
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زدم که  نوایچکسیو ه یکن شیدستمال نجوريیکه هم ستین

 صاحب  یسر و صاحب داره ب سایگ یبدون

 نگه ! یچیه

 

 و  دمیکش ینی؟هیچهارتا شد! صاحب؟ دستمال چشمام

 نیحس ریبذارم توي کاسش که ام زيیچ هی خواستم

 :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 نیا باشه

 ! یچسبون

 

 دوباره حمله کنه سمتش که با من رو به رو شد  اومد

 بودم . ستادهیجلوش ا که
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 :دیکش داد

 ستگانیشا سای! خواهري به اسم گستمیمن برادرش ن-

 و ندارم! نداشتم

 که چشماش رگ زده  یبه کارن نگاه کردم. کارن شوکه

 و شورتش سرخ شده بود . بود

 بود بهم؟ ختهیقدر ر نیا یچش بود؟ براي چ آخه

 

 دیدوست دارم پس نبا نویحس ریکه گفته بودم ام من

 شد. درباره خواهرو برادر بودنم....  یقدر شوکه م ابن

 یم یبود که خودش دوست داشت! خودش ه زيیچ

 خواهر خواهر ! گفت

 پوزخند صداداري زد و گفت: 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

 گردي یاالن بر م نیکنم هم یم دیاآلن! تاک نیهم-

 که چوب خطت پر شده  یدون ی! منیمامان نسر شیپ

 !سایگ

 باعث  یکنم چ اداوريی نیحس ریام شیکه پ خوايینم

 چوب خطط پر بشه؟ شده

 

 بگه؟ نیحس ریخواست قصه فرارمو براي ام یم

 که  ییزد. گرشا یگرشا هم زخم م یکردم، حت بغض

 پشتم بود. با صداي لرزون گفتم: شهیهم

 برات  یارزش چیدونم نه ابروي من و نه خودم ه یم-

 !رمی! باشه ممیندار

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              861 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 نگاه  یو حت نیحس ریگفتناي ام سایتوجه به گ یب

 کرده گرشا تنه اي بهش زدم و با قدم هاي رییتغ

 ! تیرفتم سمت جمع محکم

 که  ینگذشته بود و از وقت ادیانتظارم ساعت ز برخالف

 قهیفقط پنج دق سیسمت سرو دمیبا اشک دو من

 .گذشته

 نشسته بود  انیکه کنار دا نیتوجه به مامان نسر یب

 وسط ! رفتم

 

 برادرم بود و احتماال بعدا قرارذبود خودمو  یعروس

 تا  نیبدم چرا خوش نگذروندم به خاطر هم فحش

 که تونستم تا لحظه اخري که عروس کشون بود  ییجا

 ! یالیخ یو خودمو زدم به ب دمیرقص ییتنها
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 و نگاه خاصش. نیحس ریپدر ام گور

 پدر کارن و نامزدش ! گور

 و برگشتنش ! دهیپدر ش گور

 یسره بغض کردم حت هیدر خودم که از سر شب پ گور

 ! دمیرقص یکه داشتم م یوقت

 

 بود ! یبه ک یک

 گور پدر همه! اصال

 

 ..::)*انی*(::..دا

 ییو خاص گرشا. چشما یتونیشدم به چشماي ز رهیخ

 .امیحاال شده بود کل دن که

 که از  یراحت هر روز صبح الیکه حاال با خ ییچشما

 یم دمیخواب یکه م یشدم و هر شب یم داریب خواب
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 دونستم کنارمه. یو م دمشید

 منه! جاش امنه! با

 کردم: زمزمه

 

 گرشا جان؟-

 گفت: یگرفت باال و عصب سرشو

 . افتضاح شد! اگه انیگند زدم دا مونیتو شب عروس-

 ...گهیمراسم کوچولووي د هی بخواي

 وسط حرفش وگفتم: دمیپر

 

اگه جنگ بشه بازم براي من  یحت ادیب اسمون

 اگه سنگ از  ی! گرشا امشب حتششششششهینیبهتر

 عمرمه. شب

 فکرا براي خودت خرابش نکن. نیبا ا لطفا
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 نگاهم کرد که گفتم: مستاصل

 ؟یحالت خوبه؟ خوب-

 

 کرد.دستامو گرفت و گونمو لمس کرد و  رییتغ نگاهش

 :گفت

 عروسکم.ببخش به خاطر امشب.-

 زدم و گفتم: لبخند

 که االن توي شناسنامته فقط  یفکرشم نکن. اون اسم-

 که االن رسما زنتم . ستین یمعن نیا به

 

 کنادت باشم و پا به پات  اتیکه تو شاد هیمعن نیا به

 کنم. شادي

 غمام همدمت باشم و محرم راز قلبت. توي

 باشم و توي روزاي سختم  شتیروزاي سختت پ توي
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 .یباش شمیپ

 آن  هیسمت خودش و توي  دیا لبخند منو کشب گرشا

 توي اغوشش و گفت: دمیکش

 اون روزي که توي داد گاه محکومم کردن به اعدام...-

 

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 گرشا لطفا...امشب نه .-

 نوازش کرد و گفت: شونمو

 بذار بگم . زمینه عز-

 روزي که توي دادگاه حکم اعدامم رو صادر کردن  اون

 که نگدانش بودم تو بودي . زيیچ تنها

 

 فرستن باالي یحال بودم که منو به جاي تو م خوش

 هی. غصه بخوري... گریاما نگران بودم ناراحت بش دار
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 من بود. یکل نگران نای... ایکن

 شدم! به  وونهید یاون جوري از حال رفت دمید یوقت

 تونستن متوقفم کنن تا ندوم به سمتت... زور

 نفس  تمیاز ر نویاون خاطرات برام سخت بود. ا مرور

 و گفت: دیفهم دنمیکش

 

باره  نیاخریاگه بازم لرگرده بازم خودمو به جاي تو جا م لحظه

 بار بهت بگم اون  نی. بذار براي اخرانیدا

 . زنم

 دخترشم. وونهید گمیبه صدرا م بازم

 من بزنه. هیخواستم مدارکو عل یازش م بازم

 توي رهیث سرمو گرفتم باال و خبح نیاز ا خسته

 گفتم چشماش

 

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              867 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 نینهوا یبکش گهیکار د هیاز لبات  دیخفه شو! االن با-

 !یمزخرف از توش بباف که

 !مونهیعروس شب

 دنیقدم شدم براي بوس شیزد و من خودم پ لبخند

 ...لبخندش

 تموم شده بود... بالخره

 .میشده بود یکیمن و گرشا  بالخره

 

 بود و  دهیبار توي ساحل د نیروزي منو براي اول هی

 کرد  یفکرشو م یگفته بود. ک نیدورب ماتیاز تنظ برام

 نقطه؟ نیبه ا میبرس

 کس! چیه

 که به قصد کشتن من  ییکرد گرشا یفکرشو م یک

 مرگم بشه؟ شیروز پ هیبود  اومده
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 کس! چیه بازم

 ..::)*سای*(::..گ 

 و کارن  نیمن و مامان نسر یبعد از عروس نیماش توي

 .میگشت یبر م میداشت

 

 همه خورد بود. اعصاب

 کلمه گند زده شده  یواقع یداداشم به معنل یعروس

 توش. بود

 گفت یخسروي با ولوم کم م روانیس نیماش توي

 رو. یدارم زندگ دوست

 عقب دوال شدم خفش کنم که کارن زود  یاز صندل من

 همون کارو انجام داد. ضیاز من با غ تر

 

 رو  یزندگ نیماش نیکس توي ا چیحال حاضر ه در
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 نداشت. دوست

 هیخونه منتظر ماست و احتماال  دهیدونستم ش یم من

 داد و قال. یو کل میبزرگ دار جنگ

 .دمید یرو توي خودم نم لشیکه اصال پتانس زيیچ

 حدود پنج روز  زيیچ هیخواستم بخوابم!  یم فقط

 .بخوابم

 

 و گفت: دیکش یپوف کارن

 بود امشب. یچه شب-

 گفت: نینسر مامان

 بیغ نیتو و گرشا کجا رفت یآره واقعا! افتضاح.راست-

 !نیشد

 

 چشم تو چشم شدم و بعد با  نهیا ویلحظه ت هیکارن  با
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 ازش نگاه گرفتم. ضیغ

 و گفت: دیکش یپوففففففف محکم کارنم

 !میو اومد میدیرول گل کش هی میرفت یچیه-

 کارن عالقه  دیتک خنده اي کرد و فهم نینسر مامان

 نداره. فشیبه تعر اي

 زویقدر مامان با شعور بود که خودش همه چ نیا

 .دیفهم محترمانه

 

 شد  یم چی! انقدر پاپیچیکرد؟ ه یم کاریبود چ دهیش

 بوده. یچ هیبفهمه قض تا

 فرزند به  هیاز  یحت نویبود که من مامان نسر نیا

 دوست داشتم. شتریهم ب مادرش

 نیبراي من فرق داشت! مامان نسر نینسر مامان

 دهیردم و ش ینبود اما مامان صداش م میواقع مامان
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 بود برام. دهیبود و فقط ش میواقع مامان

 

 که من  نیدونستم بعد از ا یبودم نم نیحس ریام نگران

 بهش گفتن. یگرشا و کارن چ رقپفتم

 یانتظارمو م یکه تو خونه چ نیبودم و ا دهیش نگران

 .کشه

 انیرو به دا یبودم که شب عروس یینگران گرشا یحت

 کنه. زهر

 همه بودم. نگران

 سربار بودم که  هیکس! من  چینگران من بود؟ ه یک

 بود بهتر بود. ینم اگه

 

 ازش  دی. بانیحس ریدرآوردم و زنگ زدم به ام مویگوش

 باشه به خاطر من کتک خورد و  یگرفتم هر چ یم خبر
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 تهمت زده شد. بهش

 !هیک سیرئ دیفهم یم دیکارن با یطرف از

 ینبود سرم داد بکشه و فکر کنه من ازش م قرار

 .ترسم

 .سایجانم گ-

 

 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-

 

 من  فیحر دید یزد کنار و وقت نویطاقت ماش یب کارن

 شد. ادهیپ نیاز ماش شهینم
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 به  رهیکه خ دمید یرو م نینگران مامان نسر نگاه

 .پسرشه

 گفتم: نیحس ریجواب ام در

 ولی ینهباال اوردم. چ رایکه اخ یمصوصا با افتضاح حساسن،

 روي من  کمینگران توام. گرشا و کارن 

 . یقدر درهم نیگفتن که ا بهت

 گفت: نیکرد نقش بازي کنه واسه هم یسع

 

 خونه و  دمیفقط خسته ام! تازه رس ستمیدرهم ن-

 بخوابم . خوامیم

 اضافه اي و تلفنو قطع کن اما من ول کن  یعنی نیا

 . به خاطر من کتک خورده بود. گفتم:نبودم

 ریام دیفهمم. ببهش یمن از صدات م یچرا درهم-

 و اون  وفتهیخواستم اون اتفاق ب یمن... من نم حسن،
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 بکنن درباره تو . برداشتو

 

 دفعه با تحکم گفت: هی

 ؟یبه کارن گفته بودي عاشق من نیبراي هم-

 شدم ! الل

 و گذاشته بود کف من! لعنت به کارن که حرفم خداي

 . نیحس ریام دست

 شدم بگه چشه . ینم چشیشدم و پا پ یخفه م کاش

 

 سا؟یگ-

 دادم؟ دوباره  یجواب م ییندادم، با چه رو یجواب

 :گفت

 تا  ینداره که به کارن دروغ گفت یاشکال نیبب-

 خب؟ یجلب کن توجهشو
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 کاراي مسخره نکن ! نیا یلطفاً منو قاط یول

 نیوجه ا هیکه  نیمتنفرم! از ا یمثلثاي عشق نیاز ا من

 باشم متنفرم ! مثلث

 

 خودت کردي یمسائل عشق یکه منو قاط نیاز ا سایگ

 ! متنفرم

 عشق مسخره اي که شما بهم ... نیا از

 اعصاب ندارم سا،یکن گ قطع

 روي گونم . دیچک یم اشکام

 بود  لیشدنم تکم دهیکوب تی! ظرفریپشت تحق ریتحق

 . واقعا

 یبهم بگه قاط گانیکم داشتم که استاد شا نویهم فقط

 بچگونه خودم نکنمش . مسائل
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 :دمینال

 استاد بخدا من ....-

 :دیکش داد

 یبگ گهیدفعه د هی.سایگ یکن ید داري بدترش م-

 که پاتو بذاري تو شرکت من رو نداري. نیحق ا استاد

 بزنم تلفن رو قطع کرد . یاومدم حرف تا

 

 زیبود، حالم از خودم و همه چ لیتکم گهید تمیظرف

 خورد . یم بهم

 که داشتم و داشت منو به قهقهرا م  یعشق نیاز ا حالم

 خورد . یبهم م کشوندی

 دماغم و  ریخورد ز یتعفن گندي که زده بودم م بوي

 . ارمیشد باال ب یم باعث
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 که افسرده بودن و  ییو دخترا دیرش خیش خاطرات

 شدن به فاحشه خونه ها منو  یفروخته م یکی یکی

 کشت . یم

 محدثه دختري که شب قبل از من نوبتش بود  خاطرات

 خودشو با  یبشه و از شدت ناراحت خیخواب ش ریز تا

 بود نصف شب خفه کرد  دادکردهیکه توي اتاق پ یمیس

 کشت ! یم منو

 عاشق بودم؟ ديیچه ام با

 زنده بودم؟ ديیچه ام با

 

 باز کردم و  نویدر ماش یعصب نیتوجه به مامان نسر یب

 سراغ کارن . رفتم

 نیپرت کرد روي زم گارشوی، س امیکه من دارم م دید

 منتظر شد . و
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 دستمو بروم باال و بدون مکث و تردبد  دمیکه رس بهش

 تو گوشش. دمیکوب محکم

 دمیشن نیاز توي ماش نویمامان نسر غیخفه ج صداي

 ندادم. یتیاهم اما

 

 دستشو گذاشت روي گونش و با چشماي رگ  کارن

 سرشو برگردوند سمتم. زده

 :دمیمحض چشم تو چشم شدن باهاش داد کش به

 ! یپست یلیخ-

 زد و گفت: شخندین

 

 زنگ زده به  نیحس ریشده؟ ام یممنون! چ یلیهه! خ-

 ش؟یول

 داد  بایکه چقدر دوستش داشتم تقر نیتوجه به ا یب
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 :دمیگش

 یقدر ب نیمن دوستش دارم؟ چراا یچرا بهش گفت-

 کارن؟ شعوري

 نیحس رینگه داري؟ هم به خود ام یرازو نتونست هی

 هم به گرشا؟ یگفت

 

 بود؟ فیچقدر کارت کث یفهم یم

 منم زنگ بزنم به نگار و بگم کارن تورو دوست  خوبه

 و چشم دوخته به مال و ثروتت؟ نداره

 :دیشد و غر یعصب

 ببندمش. ومدمیتا ن سایدهنتو ببند گ-

 دادم عقب و گفتم: هولش

 

 بزن  ایدهنمم ببند. ب ایببند! تو که همه کار کردي ب ایب-
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 دهنم . تو

 نفسم  یزنده ام تا وقت یخورم کارن، تا وقت یم قسم

 .گمیرازي رو بهت نم چیهرگز ه گهید ادیو م رهیم

 ها هم پست تري 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

 

 بزنم و پاش نمونم. یدونست محاله حرف یم

 گفتم: دوباره

 رو ارزشتتیاهم زيیبرام پش گهیخواي بکن چون د یم که

 من از دست دادي. حاال برو هر کاري شپی

 .نداره
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 !ریطالق بده، اصال برو بم ر،ینامزد کن، زن بگ برو

 برام. یستیمهم ن گهید

 .نیگرد کردم و برگشتم توي ماش عقب

 

 روي گونم و هثپق هقمو  ختیر یزمان اشکام م هم

 کردم . یم خفه

 گفتم. یمثل سگ دروغ م داشتم

 ادم بره، مثل نقش روي ادینبود که از  زيیاول چ عشق

 شد. یسنگ بود. هرگز پاك نم دل

 شد. ینم تیاهم یهرگز برام ب کارن

 برام مهم بود . شهیهم

 

 یشدم، اگه آخ م یم نیشد غمگ یم نیغمگ اگه

 مردم. یمرد منم م یگرفت...اگه م یمن دردم م گفت
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 گذاشتم توي گوشم. مویو هنذفر نیتوي ماش مشستم

 هم  نیاز مامان نسر یبشنوم، حت خواستمینم یچیه

 خواست بشنوم . یدلم نم زيیچ

 پر بودم براي امشب. پر

 ستینه اما توي ل یشب زندگ نیبد تر دیشا امشب

 داشت. ییمقام باال میبد زندگ شباي

 

 خواست  یکه م زيیکه حداقل گرشا به هر چ یشب

 بود . دهیرس توش

 نفرمون  هیما دوتا خواهر و برادر  نیبود که ب خوب

 شد. ریبه خ عاقبت

 بدبخته. یکیاون  ستین مهم

 کس دوستش  چیبخت برگشتست و ه ستین مهم

 .نداره
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 . از همون روز تولدش اضافه بود.هیاضاف ستین مهم

 

 .ستیمهم ن یچیه

 نیکه گرشا االن خوشحاله، تنها نقطه عطف ا نهیا مهم

 دونم دل داداشم بعد از مدتها  یکه م نهیهم یسگ شب

 اروم گرفته بالخره

 چراغ برق موند و فکر  ریت ریمدت همون جا ز هی کارن

 . دیکش گاریپاکت س هی کینزد کنم

 .نیو اومد سمت ماش ریسرشو انداخت ز بعد

 به من راه افتاد و روند سمت  ینگاه مین یحت بدون

 .خونه

 اسانسور شرکت شدم و رفتم باال . سوار

 دادم  یزنگ زد هم زمان که تلفن رو جواب م لمیموبا

 نگاه کردم: نهیشده ام توي ا شیچشماي آرا به
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 جانم گرشا؟-

 ؟یچطوري؟ خوب سایسالم گ-

 لبمو که رژي بود پاك کردم و گفتم: گوشه

 

 جان خوبه؟ حالش  انیدا ؟ی. تو خوبزمیقربونت عز-

 بد نشد؟ که

 ام براي روز بعد از اون  هیروح یلیزدم! خ شخندین

 خوب بود ! فاجعه

 . یالیخ یبودم به در ب زده

 ! ومدهیبه تو ن زایچ نیبرو بچه! ا-

 و گفتم: دمیخند

 

 من ارهخواد برای یم نیبده بخوره، مامان نسر نیریش زیچ هی

 ی. ولشهیهجده سالم چشم و گوشم باز م رزی
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 .ارهیب یواستون کاچ ظهر

 گفت: طونیخودم ش مثل

 ! میخورد امونویکاچ یخواد ما قبل عروس ینم یکاچ-

 

 باعث شد قهقهه  یاز پشت گوش انیمعترض دا صداي

 . رونیو از آسانسور برم ب بزنم

 توي سالن نبود منم رفتم توي اتاق  یشکر کس خدارو

 و گفتم: خودم

زدم!  می حدسداداش؟ توی ی. کاري داشتستین زیبر انگ تعجب

 هم  شمیاگه بشنوم دارم عمه م یحت

 االن . شرکتم

 کرد و بعد با آه گفت: مکث
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که  خاصی یکارکارن اگه م ایاز مامان  یدون یکه نکرد؟ م کاري

 شبید دهیخواستم بپرسم ش ینه. م

 شد تف سر باال . یم دمیپرس

 و گفتم: زمیانداختم باال نشستم پشت م ابرو

 خبري نبود. خودشم رفته بود یچینه! ه-

 خچالینوشته گذاشته بود روي  هیدونم کجا غقط  ینم

 کیرو ببرم و  سایگ خوامیمضمون چرت که من م هی با

 حرفا ... نیگردم و ا یبر م گهید ماه

 :دیکش داد

 سر و صاحب مگه نداره  سایبرم؟ گ یرو م سایگ ؟یچ_

 خواد ببرتش؟ یم که

 

 یباهام رفتار م ءیکه مثل ش نیگاز گرفتم. از ا لبمو

 متنفر بودم . کرد
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 که کردم گفت: سکوت

 ! گهید گمیراست م ان؟یدا هیگه خورده. چ دهیش-

 جا  نیمن بزرگش کردم و تا ا دمیمن کش زحمتشو

 رو برداره ببره؟ سایگ ادیب خوادیحاال م رسوندمش

 اومد و نشست توي قلبم. تاحاال  بیاز غ ريیت هی باز

 کارا هم بلدي؟ نیمنت نذاشته بودي داداش! از ا سرم

 

 :دیآروم پرس انیدا

 تماسنیا سایگ تیوصله منتها شخص انیزدم! اره دا پوزخند

 ؟یگیداري م نوای و وصله هنوز

 علنا منت  ستیبراش مهم ن گهیخورد شده که د قدر

 براش خورد  ستیکردنمو سرم بذاره. انگار مهم ن بزرگ

 بشم . نیاز ا تر

 :گفتم
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 گفته  گانی. استاد شاگهیکنم د یداداش من قطع م-

 . خداحافظ .میاریمحل کار ن یگوش

 ! سایپدر گ گور

 سوخت. یدرد داشت. قلبم م! جاي حرف گرشا هه

 

 ام رو در  Hو مداد  Tو خط کش  زیپشت م نشستم

 . آوردم

 دهیکش ییسري از جاهاي نقشه اي که مهندس ثنا هی

 یجزئ راداتیسري ا هیمجتمع تجاري  هیبراي  بود

 . داشت

 هم گفته بود  نیحس ریمتوجه شده بودنمشون و ام من

 درستش کنم . خودم
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 ریام میکارم بودم که ناگهان عطر تلخ و مال غرق

 .مینیتوي ب دیچیپ نیحس

 که  ییداد، وقتا یبوي دوران دانشگاهم رو م عطرش

 یو اونم باالي سرم م دمیکش ینقشه م عاشقانه

 . ستادیا

 رو هم آورده بود باالي دیبار چندتا از اسات هی یحت

 و که منو نشونشون بده و من انقدر غرق معادالت  سرم

 بودم اصال متوجه شون نشده بودم . هایکار زهیر

 

 مقنعم زده  ریسمتش و طره موي فري که ز برگشتم

 و دادم تو و با خجالت و گونه هاي سرخ شده  رونیب بود

 :گفتم

 د؟ییشما گانیعه استاد شا-

 و  ریو نافذش سرمو انداختم ز رهیبعد به خاطر نگاه خ و

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              890 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 شدم . دنیکش مشغول

 

 کرد من دوستش دارم  یکه فکر م نیتصور ا یلعنت

 کشت. آش نخورده و دهن سوخته  یمنو م داشت

 من بود . تیحکا

 کردم تمرکز  یبه دندون گرفتم و با استرس سع لبمو

 با صداي آروم و کالفش...  یباشم روي نقشه ول داشته

 بود گند  کی! نوك مداد شکست روي نقشه و نزدتق

 ! بزنه

 ! سایو زهر مار گ گانیاستاد شا-

 

 ریو برگشتم. دستشو اورد باال و لبمو از ز دمیگز لبمو

 آزاد گرد و گفت: دندونم

 !نینکن همچ-
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 رفتم تو  یکرد م یکاري باهام م نیاگه کارن همچ مثال

 ییها تیبا تمام جذاب چارهیب نیحس ری! منتها امعرش

 . ذاشتینم ريیتاث چیواقعا داشت اما روي من ه که

 از دستم گرفت و گفت: مدادو

 

 حرف بزنم باهات . دیبا-

 از بسته بودنش  نانیدر نگاه کردم و بعد از اطم به

 سمتش و گفتم: برگشتم

 ...نیحس ریام نیبب-

 گذاشت روي لبم و گفت: دستشو

 تونم کمکت کنم . ینه تو گوش کن! من م-

 

 خواست بهم کمک کنه؟  یم یگرد شد، توي چ چشمام

 نیسوال چشمامو خوند که دستشو فرو کرد ب انگار
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 و گفت: موهاش

 و نداري ! یوقت دوست نداشت چیدونم منو ه یمن م-

 دندونم  ریانداختم که لبمو از ز ریو سر به ز دمیگز لب

 و گفت: رونیب دیکش دوباره

 

 . گمیآزار داري مگه بچه؟ نکن م-

 دونم تو منو دوست نداري و  یگفتم، من م یم داشتم

 . یکارن عاشق

 منو  یکردن کارن بهش گفت تیدونم به خاطر اذ یم

 داري. دوست

 غم گفتم: با

 ! دیمن قصدم سوء استفاده نبود... ببخش-

 

 خودم تلخ نگاه کرد و گفت: مثل
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 ستیاشکال نداره. زوري که ن-

 کرد؟ انگار که واقعا بهم  یطوري صحبت م نیا چرا

 داره! عالقه

 کینزد نیحس ریمن و ام یممکنه، فاصله سن محال

 عالقه مند  چهی هیبه  دیبا یساله! اخه براي چ هفت

 بشه؟

 اي باال انداخت و گفت: شونه

 

 . من سایبازي ادامه بده گ نیبه ا شهیاگه حالت خوب م-

 باهاش ندارم . یمشکل

 :دمیپرس مشکوك

 ؟یکارو بکن نیا خوايیچرا م-

 زد و وفت: شخندین

 جوري هی شمیخوشحال م یلی. خبمهیکارن رق-
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 !سایمعامله دوسر برده گ نی. ابچزونمش

 

 نگاهش کردم که شونه اي باال انداخت و گفت: متعجب

 فکر کردي عاشق دل خستتم؟ برو با هم سن  ه؟یچ-

 بازي کن! خودت

 شدم و معترض گفتم: سرخ

 عه استاد !-

 کرد و گفت: اخم

 

 یبگ گهیبار د هیدارم با تو بچه؟  یکوفت! مگه شوخ-

 . یاخراج استاد

 شدم و گفتم: طونیش

 آخه چرا استاد؟ مگه استاد چشه استاد؟-

 موي توي صورتمو گرفت ال  کهیمهربون ت نیحس ریام
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 الي انگشتاش و گفت: به

 

 !یدوست دخترم بایتو االن تقر_

 ریرو لبهام بود، دست ام ییلبخند دندون نما هنوز

 فعه در باز شد د هیهنوز ال به الي موهام بود که  نیحس

 کارن اومد تو . و

 ... سایگ-

 

 بود رو گرفت باال و مارو تو اون حالت  نییکه پا سرش

 و همون جا دم در خشک شد ... دید

 جوري که کارن  یاروم ول نیحس ریکه ام دمیگز لبمو

 دندونم در آورد و گفت: ریدوباره لبمو از ز بشنوه

 شده کارن.  یدوباره... چ خوايیطوري! م نینکن ا-

 ببند ! درو
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 و گفت: دیاخماش درهم شد، پوف کالفه اي کش کارن

 

 جاي شرکت توریجاي ام دیعالم نشست روي دلم. االن تو با غم

 کاراست؟ نای

 بودي ! یم نیحس

 آوردي یدندونم درم ریاالن لبمو از ز دیبا یلعنت توعه

 . رمیگیلبمو گاز م یوقت یشیم وونهید یگفت یم و

 موهامو داد توي مقنعم و برگشت سمت  نیحس ریام

 و گفت: کارن

 داري؟ کاریبه تو چه! تو شرکت من چ-

 

 چپ نگاهش کرد و گفت: چپ

 کنه من  یمن تو شرکتت داره کار م قیخواهر رف-

 کار دارم . سایبا تو ندارم با گ کاري
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 باهاش . یجلوي چشمام الس بزن ادیخوشمم نم مسلما

 بار خودم وارد عمل شدم و گفتم: نیا

 

 اي پشتش باشه  گهیزنن که اهداف د یم یالس وقت-

 ! میرو دوست دار گهینه ما که هم د کارن

 خورده باشه. کبود شد و چشماش از  ریانگار ت کارن

 شد . زیخشم ر شدت

 نکنه گفتم: دایپ خیکه کار ب نیا براي

 ه؟یشده؟ خبر یچ-

 زد و گفت: پوزخندي

 

 نبود! حداقل نه مهم تر از الس زدن  یخاص زینه چ-

 !دی! به کارتون برسعاشقانتون

 رفت جلو و گفت: نیحس ریام
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 تشکر بهت بدهکارم . هیصبر کن کارن من -

 گفت: نیحس ریبرگشت سمتون که ام کارن

 

که  مرسیهیهم منو دوست داره و عشقم بهش  شایگ بفهمم

 . باعث شديیگفت سایبهم از عالقه گ

 .ستین طرفه

 

 اومد، فکشو محکم  یزدي خونش در نم یکارد م کارنو

 فشرد و گفت: بهم

 ! دیشدم! خوش باش ریخ یپس بان-

 . رونیبا عجله از در رفت ب بعدم

 روي کرده بود،  ادهیز نیحس ریشدم، ام کالفه

 نبود اون طوري رفتار کنه . یاجیاحت
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 بهش بگم چون نقشمونو دوست  نویشد هم ا ینم

 یدوست داشتم به کارن بگم منم آدم کم. داشتم

 کاري خودت عاشقم شده . بیرق نیبب ستمین

 ! سایگ-

 نشون ندم.  مویکردم عصبانت یسمتش و سع برگشتم

 :گفتم

 بله؟-

 

 زد و گفت: لبخند

 نیهم ؟یخب آخرش که چ یول ريیاز 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 ریروي کردي ام ادهیز کمی-

 خوام بدونه من...  یازم کامل رو برگردونه، فقط م کارن

 ! الشیخ یب

 رفت سمت  یزد و همونطور کهدم شخندین نیحس ریام

 گفت: در

 یبه جهنم! حداقل االن دلم خنک شد. مرس-

 ! ستگانیشا

 

 بودم تا غم پشت نگاهش رو  یمترجم م دینبا حتما

 یاما اصال خوش حال نبود، حت دبودیدونم چ ی! نمبفمم

 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 تیتوي جذاب ریام
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 تري نسبت به کارن داشت!  یورزش کلیبلند تر و ه قد

 نه؟ نیحس ریام چرا

 

 وقت بود توي دلم خونه  یلیزد! کارن خ شخندین قلبم

 رفتنم نداشت . رونیبود و قصد ب کرده

 بایاز هفت سال بود. تقر شتریکه نبود! بحث ب یشوخ

 دست چپ و راستمو شناخته بودم . یوقت از

 یامروز زمان ثبت نام کنکور ارشد بود و م یراست

 حتما توش شرکت کنم . خواستم

 برگشتم عقب از  یسال استپ کردم و حت کی اگه

 خواستم  یم ستیخبرا ن نیاز ا گهیبود د حماقتم

 ارتقا بدم . مدرکمو

 

 سانسیاالن با مدرك ل یبودم حت دهیچشم خودم د به

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              902 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 بهترم . ایلیخ از

 یکنم، نم شرفتیبود که پ نیهم ا لمیاز دال گهید یکی

 اگر کارن با نگار ازدواج کرد... آخ ! خواستم

 ! ارمیخواستم از نگار کم ب ینم

 نگار نگار ! نگار

 ازت متنفرم. یلعنت

 

 که  یافتادم، خواب دمید شیکه چند وقت پ یخواب ادی

 . دیبوس یاون کارن منو م توي

 که فرار کنم مطمئن بودم کارن مال منه اما  نیاز ا قبل

 دهم اون اعتماد به نفس رو هم ندارم . کی یحت االن

 فرار کردم؟ چرا

 با کارن لج کردم، درسم تموم شده بود اما بهم  چون

 سیو گ زمیکردم با اون همه عز ینگفت، فکر م یچیه

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              903 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 حتما عاشقمه و منتظره درسم  گهیکه م ییها گالبتونم

 بشه . تموم

 

 کارن منو  دمینگفت فهم یچیسکوت کرد و ه یوقت اما

 شد که ضربه بدي خوردم و رفتم سمت  نیخواد. ا ینم

 اشتباه ! آدماي

 کردم ! حماقت

 !ادیز یلیخ

 

 *(::..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 یبردارم براي آشت قدم
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 خنده . یگه و م یم نیحس ریبا ام خانم

 

 بود . سایشرف توي موهاي گ یاون ب دست

 که من هزار بار بافته بودمشون و هر هزاربار  ییموها

 برابر عاشق تر شده بودم . هزار

 ! یروي فرمون! لعنت 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

 

 و  بمیداد به خودش، اومد شد کارمند شرکت رق تمون

 معشوقشه ! حاال

 تونم بزنم ! ینم کیجا و ج نیمشستم ا رتمیغ یب منِ

 هیمن معشوقه  یکه زندگ یزندگ نیبزنن به ا گند
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 سوختم . یبود و خودم تو حسرتش م آشغال

 جوري شه . نینبود ا قرار

 ببازم . یرو به همسن سادگ ساینبود گ قرار

 

 رفت  سایگ یو وقت نیحس ریزدم تو گوش ام شبید

 رو خط بکشه چون من عاشقشم  سایگفتم دور گ بهش

 . خوامشیاز ته قلبم م و

 تورو دوست داره به نفعته آروم  گهیم سایگفتم گ بهش

 کنار و بذاري یکه بهش صدمه نخوره بکش جوري

 بکنه . شویزندگ سایگ

 اديیز نیحس ریبودن ام یجوون مردي و آدم حساب رو

 کرده بودم . حساب

 

 جوري نیکثافت از پشت بهم خنجر زد! قرار نبود ا اون
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 . رهیرو تو مشتش بگ سایگ احساسات

 از  یبه فرمون و بعد عصب دمیپشت سر هم کوب چندبار

 میآفتاب نکیکه توي چشمام بود ع یمیمستق آفتاب

 زدم به چشمام و راه افتادم . رو

 کجا؟

 دونستم ! ینم

 که  ییآدما نیتر یاز عوض یکیزدم به اردالن  زنگ

 و گفتم: شناختمیم

 

 دارم ازت . یخواهش هیسالم اردالن چطوري؟ -

 به من زنگ زده! جونم داداش تو لب تر  یک نیبه! بب-

 فقط ! کن

 و بعد از کلنجار رفتن با خودم گفتم: دمیگز لبمو

 ! واسه امشب !خوامیدختر م هی-
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 اووووووووووو ماااااااي گااااااااااااااااااد! پسر پاك و -

 شده؟ افتاب از  یدختر مختر هوس کرده؟ چ مطهرمون

 طرف در اومده؟ کدوم

 گفتم: یعصب

 قطع کنم! یتونیولم کن اردالن! اگه نم-

 گفت: چاپلوسانه

 

 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 ... یو حالت دار. پوستشم گندم روشن

 و گفت: دیکش یسوت
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 میسفارش بد دی! باخوايیم ییاوففففففف! چه هلو-

 برات! بزان

 

 که گفت: دمیکردم و کالفه نفس کش اخم

 سراغ دارم راست  دونهی. اريیخب چرا جوش م لهیخ-

 از قرض  شهیشب م هی یمحمده ول دیخودت. ز کار

 شب که هزار شب نمبشه ! هی گرفت

 چسبوندم به فرمون و گفتم: سرمو

 

 همون  خوامیباشه، فقط م خوادیکه م یزبد هر احمق-

 باشه که گفتم . یشکل

******** 

 دختري که اردالن برام  یکردم به چشماي عسل نگاه
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 بود . فرستاده

 تا آسمون فرق  نیبود، اما باهاش زم سایگ هیشب یلیخ

 . داشت

 

 زد پر از لوندي بود، مژه هاي یکه م یهر پلک سایگ

 بودن . تیتر و چشماش پر از معصوم بلند

 تر بود.  یچشماش روشن تر و پوستش گندم عسل

 بود  یمعمول شینیتر بودن، ب کیتر و بار کیکوچ لباش

 نبود . یدختر عمل نیمثل ا و

 نیروي پام نشسته بود، دستشو فرو کرد ب دختره

 و گفت: موهام

 

 دوست  یلیدوست دارم! چشماتم خ یلیپسر بلوند خ-

 بودمت؟ دهیکجا بودي چرا ند گهیتو د یلعنت دارم،
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 دور انگشتم . دمیچیطره از موهاشو پ هی

 تر زبر تر بود، موهاي میضخ سایموهاشم از گ یحت

 لخت و مواج بودن . شمیمثل ابر سایگ

 زدم و گفتم: شخندین

 

 که خوبهختهیر بمیمنو دوست نداره! به جاش با رق یول خودت،

 هیشب شناسمینفرو م هی داري، دوستم تو

 ! روهم

 که خورده بودم عقلو از سرم  یالکل کیچندتا پ اون

 بود. پرونده

 و گفت: شمیرو ته ر دیدستشو کش دختره

 بوده! یاقتیل یچه آدم ب-

 

 انداختم و گفتم .: مینیبه ب ینیچ
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 بوي پرتقال و شکالت و قهوه  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

 

 شیمن حسود یهم قرار بود به نامزد احتمال سایگ-

 خواست  ی! دلم مدمشیوقت نبوس چی! من...من هبشه

 ته دل ببوسمش . از

 اما لباشو... دوست  دمیرو بوس شیشونیبار پ نیچند

 لباشو ببوسم ! داشتم

 به سرم کرد و با دستاش دو  کیدسرشو نز دختره

 لحظه چهره دختر رفت و به  هیصورتمو گرفت،  طرف

 اومد . سایگ جاش
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 زدم: لب

 من ! سايیگ-

 بعد لبامو گذاشتم روي لباش . 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 رهنمیهاي پ دکمه

 کرد . بازشون

 

 تاب با چشماي بسته لبمو از روي لبش برداشتم و  یب

 روي کاناپه و لباسشو از تنش در آوردم . خوابوندمش

 یخالکوب هیخودم بودم که چشمم خورد به  االتیخ تو

 رز روي شکمش . کل
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 نگیپرس یحت ساینداشت، گ یوقت خالکوب چیه سایگ

 نداشت . نافم

 

 از روش بلند شدم و همونطور که نفس  ییهوی یآن به

 گفتم: زدمیم نفس

 !یستین سایتو گ-

 

 کردم؟یم یچه غلط داشتم

 زده  دم؟یخواب یبود م سایگ هیکه شب یکیبا  داشتم

 به سرم؟ بود

 زشیهمون دکمه هاي تا نصفه باز کتمو از روي م با

 . رونیو از خونه زدم ب برداشتم

 

 ايیو مست و داغون بودم. رو شونیبد بود، پر حالم
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 کرد . یم وونمیداشت د سایگ

 ارمیکرد بزنه به سرم! در حدي که رو ب یکاري م واقعا

 جوراي کسب و کارش  هیمثل اردالن که  یآدم نجس به

 کردن دختر بود . جور

 و راه  نیاون حال خراب و داغون نشستم توي ماش با

 باعث شده بودعقل از سرم بپره . ی. مستافتادم

 و منتظر شدم جداب بده . سایزدم به گ زنگ

 

 و  دمید یرو دوتا م نایافتضاح شده بود، ماش میرانندگ

 رفت . یم جیگ سرم

 اومد یم رمیبود که گ زيیممتذ تنها چ بوقا

 الو؟-

 انگار قبلش  ،یتو گوش دیچیپ سایسر خوش گ صداي

 قهقهه تلفنو جواب  هیوسط  ایباشه  دنیخند درحال
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 باشه . داده

 با همون صداي مخمور جواب دادم: دهیشدم و کش تلخ

 

 ! باعثشی یتوتعجب کن دمیتعجب کرده بود. با دیکرد. شا مکث

 بود  یعیمن اگه حالم طب یو راست یمست گنیم سا،یگ

 گفتم . یبهت نم زيیچ نیوقت همچ چیه

 تو مست کردي؟-

 

 شده بودم که  زیچقدر رقت انگ نیزي خنده. بب زدم

 بود . دهیفهم اونم

 و  دمیعالمه بوق ممتد کش هیخطر ناك با  ییال هی

 :گفتم

 دختر با  هیدختر بودم.  هیاالن کنار  نیآره مستم! هم-

 . زهیروشن و اندام ر ییو موهاي خرما یعسل چشماي
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 کردم متعجب شده. احمق بود اگه فورا  یم حس

 شد. دوباره  یشباهت اون دختر و خودش نم متوجه

 :گفتم

 دهیباهاش خواب بای! تقرسایگ قیعم یلی! خدمشیبوس-

 و  یروي شکمش خالکوب دمی! وسطاش فهمبودم

 داره! گند رد تو حالم! گند زدي! گندت بزنن  نگیپرس

 ! سایگ

 با صداي لرزون جواب داد: سایگ

 

 کارن؟ یگیداري م یچ-

 باعث شد با وحشت بگه: گهذايیبوق بلند د صداي

 بزن کنار کارن. توروخدا بزن کنار . ؟یپشت فرمون-

 :دمیگفتم و نال ینچ
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 ازت متنفرم !-

 

 التماس کرد: سایگ

 توروخدا  الت،یدن امیکارن توروخدا بزن کنار مندم-

 کنار ! بزن

 جوابشو بدم، همزمان رفتم  یخواستم با تخص مس

 سبقت و ... توي

 شانس نبودم ! خوش

 اومد . یاز رو به رو م نیماش هی

 

 فرخورد و سخت و بعد ... هیممتد و وحشت و  بوق

 !دمینفهم زيیچ گهید

 

 ..::)*ســـــای*(::..گ 
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 ریسمت دفتر ام دمیدو هیپرت کردم و با گر تلفنو

 . نیحس

 که هولش دادم کنار و  رهیکرد جلومو بگ یسع شیمنش

 نزده درو باز کردم. در

 چندتا از شرکتاي ساختمون سازي جلسه  سیرئ با

 نقشه سه  هی تاشویداشت و داشت براشون با د داشت

 داد . یرو نشون م بعدي

 

 شدن  رهیدرو باز کردم همهه شون آروم شد و خ یوقت

 که اشکام روي گونم روون بود و رنگم به شدت  یمن به

 گفت: دهیترس نیحس ریبود. ام دهیپر

 ستگان؟یشده خانم شا یچ-

 هق هقم گفتم: نیب

 .. بهم؟ديی... مچتویسوئ-
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 به سمتم و گفت: اومد

 یحال؟ چ نیبا ا یکن یرانندگ ذارمیچرا فکر کردي م-

 شدي؟

 ها گفتم: طهیسل مثل

 یبگو برم تاکس ديی. نمشهیم ریولم کن د شهیم رید-

 . رمیبگ

 

 در باز  یکردم، حت یهمکارا رو روي خودم حس م نگاه

 شده بودن به من . رهیخ رونیاز ب ایلیو خ بود

 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 سري

 . رونیبود تنه زدم و رفتم ب راهم

 اخر روي من بود . هیهمه تا ثان نگاهاي

 جهنم ! به

 جلوي نیحس ریجهنم که آبروم رفت، به درك که ام به

 یراجبم م هیبق ییصدام کرد و چه فکرا سایگ همه

 ! کنن

 

 دمیکه خودم شن یکارن االن مهم بود، کارن فقط

 تصادف کردنش رو . صداي

  و مثل برق از نیحس ریام اهیس نیپشت ماش نشستم
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 . رونیزدم ب نگیپارک

 دیزدم، االن کجا با یکارن زنگ م یوقفه به گوش یب

 رفتم؟ یم

 ؟ییکجا ؟ییکجا

 

 . رمیبم خوادیدلم م وفتمیکه بهم گفت م ییزایچ ادی

 مست بود و اي کاش نبود و اون جمله هارو اون  اون

 . دمیشنیازش م موقع

 بود  دهیمن بود خواب هیدونم واقعا با دختري که شب ینم

 . دیکش یم ریت نیاز قلبم به خاطر هم ینه، نصف ای

 د؟یخواب یبا دختري به مشخصات من م دیبا چرا

 جواب داد . وینفر گوش هیهشتم  ایبار هفتم  براي

 گفتم: مهیسراس
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 ؟ییکارن؟ کارن کجا-

 مرد گفت: هی صداي

 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؟-

 کرد و گفت: یمکث مرد

 

 .... مارستانیاممممم! فکر کنم زده باشه. بردنش ب-

 قطع کردم و  وی! گوشلیبود برم تو گاردر کینزد بایتقر

 تو  یچه خاک قایدق نمیتر گاز دادم تا برم بب محکم

 شده. سرم

 بدترش  زویتصادف کنم و همه چخودمم  خواستمینم

 . ی. اشکامو پاك کردم و حواسمو دادم به رانندگکنم
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 شد  نمیفکر کنم زنده باشه!ا یچ یعنیمردك  اخه

 جواب؟

 

 نیو هم یسادگ نیبه هم ره؟یتونه بم یمگه م کارن

 احمقانه؟ دست خودشه مگه؟ قدر

 رمی! جرئتشو نداره! اگه بمذارمی! نمرهیمحاله بم کارن

 کشمش ! یو دوباره م ایاون دن رمیم خودمدم

 یبهش خبر م دیدونست و با یگرشا نم ادیاحتمال ز به

 نه . ایحالش خوبه  دمیفهم یم دیاما اول با دادم

 دمیو دو مارستانیب نگیبد پارك کردم تو پارک یلیخ

 مسئول اون جا . نیاول سمت

 

 کرد. زدم  یدختره بود که داشت با تلفن صحبت م هی

 کارنو بهش گفتم . لیو اسم و فام شهیش به
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 احتماال  دیاشکامو د یو با اخم نگاهم کرد وقت دیترس

 :دیهمدردي کرد و پرس باهام

 قبل آوردن که مشخصاتشون  قهیچند دق یتصادف هی-

 . نهیهم

 

 یاره م گه؟ید یگفت فوت ی! اگه مرده بود مخداروشکر

 !یفوت گفت

 :دمیپرس

 زندست؟حوصله گفت یب

 . یاز دکترش سوال کن دی. باژسیمراقبت هاي وتو -

 راهرو از سمت چپ اتاق دوم . نیسوم

 

 باشن روم . ختهیر خیسطل آب  هی انگار

 که  وفتمیبود ب کیکردم و زانو هام سست شد. نزد خی
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 و خودمو نگه داشتم . زیگزفتم به لبه م دستمو

 زحمت سري تکون دادم خودمو کشوندم سمت  به

 که ادرس داده بود ییجا همون

 و  رونیب ومدیدکتر با ماسک داشت از اتاق م هی

 داد . یم ادی زيیچ هیبه چندتا از پرستارا  همزمان

 جون گفتم: یو ب ستادمیجلوش ا رفتم

 

 ... که آوردن.... حالش خ... وبه؟یتصادف ماریاون... ب-

 نگران به من نگاه کرد و گفت: دکتره

 خانم  نیمحترم. بچه ها به احال شما که بد تره خانم -

 . نیسرم قندي بزن هی

 و گفت: نییالتماس نگاهش کردم که ماسکشو داد پا با

 

 د؟یهست ماریشما از همراهاي ب-
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 تکون دادم که گفت: سر

 یاالن خوب شده! من منتقلش م یعنیحالش خوبه، -

 دنده چهارمش که باعث  یبه بخش! بجز شکستگ کنم

 نداشت.  گهیتو تنفسش شده بود مشکل د اختالل

 دینباش نگران

 

 . کارن من نیحرفو زد انگار از آسمون افتادم زم نیا تا

 شکسته بود؟ دندش

 داشت؟ درد

 

 ادمهیسابقم دندش شکسته بود،  ايیاز همکالس یکی

 سال درد داشت. هی تا

 .نیشد، رها شدم روي زم یچ دمینفهم گهید

******** 
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 داري؟یب سایجان؟ گ سایگ-

 

 ربع ساعت  نیصداي گرشا چشمامو باز کردم، هم با

 .نمیبرم کارنو بب ذاشتنیشده بودم و نم داریب شیپ

 از روي چشمام برداشتم و برگشتم سمتش. دستمو

 سرخ بود، خودم به محض به هوش اومدنم  چشماش

 خبر داده بودم. بهش

 :گفتم

 جان؟-

 

 ینگران نگاهم م شیکنارش بود و با چشماي اب انمیدا

 .کرد

 گفت: گرشا

 شده؟ یچ دي؟یاز کجا فهم-
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 افتاد. از جا بلند شدم و سرمو از دستم  ادمی دوباره

 نگران گفت: انیدا کندم

 

 دستت خون  نییب سایگ اریبازي در ن وونهیواي د-

 .افتاد

 گفتم: یعصب

 ی. داشتم باهاش همون موقع صحبت مستین زيیچ-

 انگار... انگار مست بود. کردم

 و گفتم: دمیپوش کفشامو

 

 .نمشیبب دیبا-

 شونه هامو گرفت که برم گردونه سر جاش و  گرشا

 "زور نزن خوديیب نتشیبب یگس ذارنینم "گفت

 دوباره کنار و گفتم: زدم
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 دی. بانمشیبب دیولم کن گرشا. هر جوري که شد با-

 !رمیبگ آروم

 

 . رمیکشه. بم یکردم داره در م یداشت. حس م درد

 .دمشید یرفتم م یم دینداشتم آخ بگه، با طاقت

 .پرستار گفت:رونیاتاق زدم ب از

 تو  نیخانم شما هنوز حالتون خوب نشده دوره افتاد-

 تو اتاقتون، اون خونه؟ خودتون  دیی. بفرمامارستانیب

 ن؟یدیکش سرمتونو

 هیه گرگرفت ببره دوباره دوباره تو اتاق ک دستمو

 و گفتم: افتادم

 

 . ولم.نمشیتوروخدا! بذار برم بب-

 گفت: دیرفته بود باال پرستاره ترس صدام
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 .قهیفقط پنج دق یببرمت ول ایباشه باشه. ب-

 نگاهش کردم و باهاش راه افتادم سمت  زیام تشکر

 کارن . اتاق

 

 رفتم توي اتاق خشکم  ی. وقتدیتپ یتند تند م قلبم

 سبقت گرفتن. گهیو اشکام با از هم د زد

 و پر از باند روي تخت  یبا سر و صورت زخم کارنم

 رفت توي دستاش. یبود و دوتا سرم م دهیخواب

 قدم رفتم جلو و نگاهش کردم. نفسش تند تند و نا  هی

 بود. درد داشت! منظم

 نگاهمو حس کرده باشه چشماشو  ینیانگار سنگ هوی

 دوخت به چشمام. شویکرد و نگاه آب باز

 :دمینال هیگر با

 کارن !-
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 کلمه  نیدر اومد. به محض اول یدورگش به سخت صداي

 اما با دستش اشاره کرد  دمیبه سرفه افتاد. ترس دایشد

 کم و کم تر شد . دینترسم و سرفه هاي شد که

 گفت: بعد

 ! سای... نکن گهیگر-

 دستش و گرفتم توي دستام و  د،یچک شتریب اشکام

 لبم و بوسه اي آروم گذاشتم روش . کینزد مبرد

 . دیبست و پلکش لرز چشماشو

 

 :گفتم

 یکارو با من نکن کارن. مردم! ب نیوقت ا چیه گهید-

 مردم ! شعور

 زد و گفت: شخندین
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 ! ومدیبودي، صداي خندت م نیحس ریام شیتو که پ-

 دستشو گذاشتم روي گونم و گفتم: کف

 

 از عکسامون که  یکیداشتم به  ؟یگیچرا مزخرف م-

 . دمیخند یم میگرفته بود ریتو کو شیپ دوسال

 خاطرات  ادآوريیلبخند 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

 ! درد داري؟ اخه چرا مست کرده بودي کارن! رمیبم-

 زدي ! یبود به من م یحرفا چ اون

 پشت فرمون؟  ینیبش دینبا یمست یوقت یفهم ینم تو

 جون تو براي چند نفر چقدر مهمه؟ یفهم ینم واقعا
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 شدم بگم چند نفر که از دهنم نپره چقدر  مجبور

 براي من مهمه! چقدر جون من بستست به  جونت

 . جونت

 کم کم به حالت عادي برگشت و چشماش با  نفسش

 بسته شد درد

 

 لباش گفت: نیب از

 ... بخورم یدنیحالم... بد بود... مجبور... بودم نوش-

 .... بره .ادمی.... که

 :دمینال

 چرا یاخهم ینگار چ یگیمن به جهنم، من به درك، نم کارن

 پشت فرمون.  ینیبا همون حالت بش دبای

 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

 تا بگم نگار حالش بده . مردم

 دیفهم یاگه م چارهیحق با من بود اون دختر ب یول

 بهش  یچه حال هیقدر زخم نیتصادف کرده و ا نامزدش

 . دادیم دست

 شد . یاگه بودم چقدر حالم بد م من

 

 کرد و گفت: زيیاخم ر کارن

 ! من خودم بعد کم کم بهش دینه نه! نگرانش نکن-

 نگه . زيیبه نگار چ یکس گم،یم

 کروه باشن . کیتفنگ به سمت قلبم شل هیکه با  انگار

 نگرانِ نگران شدن من نبود؟ یمهم نبودم؟ کس من
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 نگران  سایگ دیافتاد که شا یفکر نم نیبهذا یکس

 حالش بو بشه فکراي بد بکنه؟ بشه،

 زدي به من و تصادف کردي؟ زنگ

 

 ؟یسادگ نیهم به

 . ادیتموم شد االن دکترش م متونیتا ستگانیخانم شا-

 . رونیب دیایب زود

 پاك کردم و دلخور نگاه ازش گرفتم و گفتم: اشکامو

 باشه. من اصال شمارشو نداشتم که بهش بگم .-

 بهم بگو . یخواست زيیچ رونمیب نیهم یول رمیم من

 

 اي بهش بندازم اومدم  گهیاون که اصال نگاه د یب بعد

 .رونیب
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 که جلوي اتاق بود  ییها یزاري روي صندل باحال

 نشستم

 ...ختیریاز گوشه ي چشمم م اشکام

 !...حقته

 !...یعذاب بکش نیاز ا شتریب دیبا سایگ حقته

 قابل باور  ریبراي قلبم غ... دیفهمیدلِ المصبم نم اما

 و بخواد  یکیقدر  نیعاشقشم، ا یکه کارن ، کس بود

 به نگران شدنش نباشه... یراض که

 

 من بدبخت شده بودم... چقدر

 منو به اندازه  گهید چکدومشونی... کارن ... ه گرشا

 حس سر بار  زننیکه بهم م ی،هر حرف خوانینم قبل

 ...دهیبهم دست م بودن

 روي یکردن بودم که دست هیمشغول گر نجوریهم
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 نشست: شونم

 زم؟یعز یکنیم هیجان؟!چرا داري گر سایگ-

 

 بايیبه چشم هاي ز 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 دهیدار طوري که انگار فهم یمعن

 :دتمیکردم و آروم تو بغلش کش نگاهم

 

 به  ديی... خودتو ناراحت نکن ... خودت که د زمیعز-

 بود... هوش

 *(::..کـارن..::)*  

 چشمامو باز  ساستیگ نکهیباز شدن در اتاق با فکر ا با
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 جوري اون دلخوري که تو نگاهش بود از  هیتا  کردم

 رفت نیازب دمیتمام ام انیدا دنیببرم اما با د نیب

 

 کنارتخت یقدم برداشت د نشست رو صندل سمتم

 مقدمه گفت: یب

 دي؟هریرو انقدر عذاب م سایتو چته کارن؟ چرا گ-

 رو دوست داري چرا بهش  سایکه تو گ میدونیم دومون

 عذاب راحت  نیو هم خودت و هم اونو از ا یگینم

 !؟یکنینم

 زده زمزمه کردم: بهت

 

 !؟یچی... چ ومدیباال نم هیگرنفسش از  چارهیدخترِ ب-

 بود حالش؟! بخاطر سر به  نجوريیبهش که ا یگفت

 هاي تو فشارش افتاده بود ... انقدر نگرانت بود  ییهوا
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 ؟! ديیجوابشو م نجوريیتو ا بعد

 گفتم: ومدیکه از ته چاه در م ییصدا با

 

 اون منو به عنوان برادرش دوست داره... -

 و دوست داره... نیرحسیام اون

 اشتباه کرد ،مثل  سایبس کن توروخدا کارن ... گ-

 اشتباه کنن کارن ، به  توننی، مثل همه ، همه م گرشا

 تذکري بهت بدم کاري هی خوامیخواهرت م عنوان

 زیچ چیازت زده بشه ... که اگه بشه ه سایکه گ نکن

 به تو برش گردونه تونهینم

 به طرف در اتاق راه افتاد  و

 

 و  ستادیدرو باز کنه و از اتاق خارج شه ا نکهیا قبل

 گفت: آروم
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 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 پوزخندي

 ممکنه... ریکارن غ نه

 

 و دوست داره  نیرحسیخودش گفت که ام ديیند مگه

 که چقدر کنارش خوشحاله؟! ديیمگه ند! ؟

 بهش گفته  زيیچ سای؟! نکنه گ گفتیم یچ انیدا اما

 !باشه؟

 رفت و  ادمیفکر کردم که درد بدنم  سایبه گ انقدر

 روهم افتاد و خوابم برد... چشمام
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***** 

 سخاوتمندانه داشت  سایگ میبود دهیخونه رس یوقت از

 بود  دهیانگار چشمش ترس کردیخرجم م محبت

 ...عروسکم

 

 وارد اتاق شد و کنارم رو تخت نشست و آروم  مامان

 زد: صدام

 پسرم ؟-

 گفتم: متعجب

 شده؟ زيیجانم مامان؟ چ-

 درست  مویکه داشت به بالش کنار سایبه گ ینگاه

 زد و گفت: یکرد و رو به من چشمک کردیم

 خانواده ي نگار زنگ زده بودن...-
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 خشک موند سایحرف مامان گ نیا با

 بهم فشردم که مامان ادامه داد: لبامو

 رو  نایقرار خواستگاري و ا 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... میبنداز و

 

 دمیرو شن سایگ قینفس عم صداي

 عکس العملش و بسنجم منم وارد  یکم نکهیا براي

 که مامان راه انداخته بود شدم ییباز

 زده نشون دادم: جانیخودمو ه یکم

 نگار...  نگارنگار نگرانم بشه خوادی؟ من دلم نم دیبهش گفت چرا

 نگفت ؟ نگرانم شد؟  زيی؟! چ دیفهم چی
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 و گفت: دیدست از کار کش سایگ

 

 صدام... دیمن تو اتاقمم ... کاري داشت-

 مامان بلند شد: صداي

 شهی... ازدواج برادرت به توهم مربوط م سایبمون گ-

 آروم زمزمه کردم: کردیروي م ادهیداشت ز گهید

 مامانموند 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-

 

 چه کاري مهم تر از ازدواج برادرت ؟-

 داشت... دیبرادرت انگار تاک رو

 که  ییبا صدا سایبگم که گ زيیباز کردم تا چ دهنمو

 توش گفت: کردمیته ته هاش خشم رو حس م اون
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 ستیکارن برادر من ن_ 

 رفت رونیاز اتاق ب و

 

 شدم سمت مامان  زیخ میاز اتاق رفت ن نکهیمحض ا به

 درد تمام بدنمو فرار گرفت و صورتم از درد تو هم  که

 رفت

 دستش رو شونم نشست و درازم کرد مامان

 یبرادر برادر راه انداخت یمامان چرا ه یکنیم کاریچ-

 ...یکنیم تمیحرفات داري اذ نیبا ا ؟

 با آرامش لب زد: مامان

 ...وفتادهیکه ن یآروم باش پسر اتفاق-

 

 خوردم : حرص

 دیشیکارتون باعث م نی!! شما با اوفتاده؟ین یاتفاق-
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 کنه که من برادرشم... نیبه خودش تلق اون

 گفت: لکسیر

 که تو رو به عنوان برادرش  میدیحداقلش فهم-

 تورودوست داره کارن... ساامیگ دمی... شاخوادینم

 و دوست داره... نیحس ریاما .. اما اون گفت ام-

 

 کرد و متفکر گفت: یمکث مامان

 گفته تا  نجوريیا دیاما شا هیک نیرحسیام دونمینم-

 بهت بفهمونه  خواستهیم دیتو رو جلب کنه ... شا توجه

 . ستیاون تنها ن یکنیکه داري ازدواج م تو

 

 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  شیبودنش بخاطر حس برادر نگران

 به من باشه؟ عشقش

 گهیدرست باشه که د انیحرفاي مامان و دا اگه

 رو درست کنم ! یهمه چ وقتشه

 خاستگاري کنم و اون و مال خودم کنمش! سایگ از

 زدم: یاز خوشحال لبخندي

 ممکنه مامان؟! یعنی- 

 

 .ستمیممکنه اما مطمئن ن-

 عشقمو اعتراف کنم تا  سایهر چه زودتر به گ بهتره-

 نکرده  شییهوا نیرحسیام کهیمرد اون

 دی، با ستیصبر کن کارن ... صبر کن ... االن وقتش ن-

 و  سایگ اقتیخوب که ل زیچ هی،  میکن زيیر برنامه

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              947 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 همه صبر و داشته باشه... نیا

 

 .::)*ســــــای*(::.گ 

 در اتاق بسته شد پشت در سر خوردم  نکهیمحض ا به

 زانوهامو بغل گرفتم و به بخاطر بخت و اقبالم زار  و

 زدم

 چرا؟

 عشقم  دیچرا با وفته؟یاتفاق براي من ب نیا دیبا چرا

 رو دوست داشته باشه؟ گهید یکی

 

 زار زدم شتریب زایچ نیفکر به ا با

 نگاه از من  هیکه توي دانشگاه تو حسرت  ی! من من

 !...سوختمیداشتم تو حسرت نگاه کارن م بودن

 یقینفس عم نکهیو همزمان با ا دمیباال کش موینیب

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              948 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 دلم  یلیخ یام که وقت شهیطبق عادت هم دمیکشیم

 شروع کردم آروم و با بغض با خودم حرف  گرفتیم

 :زدن

 خسته شدم... گهید-

 

 ...  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  نیهمه صبر کردي ا نی... اخوادیتورونم

 ... هم گرشا ازدواج کرد االنم  یچیشد؟ ه یچ ديیکش

 کامل تنها موندي... گهیقراره ازدواج کنه... د کارن

 

 فکر به تنها موندنم هق هقم شدت گرفت: با
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 کارن عاشقانه باهاش  ادیاگه... اگه پس فردا نگار ب-

 ...رمیمیکنه ، منو محل نده م رفتار

 برم  نجایاز ا دی... من ...من باتونمی.. اما نه ... من نم اما

 سري با غرور  نیبا حماقت ... ا شی... اما نه مثل سريِ پ

 غرورم وبشکنه... یکس زارمی... نم رمیم

 اتاق رفتم سیجام بلندشدم و سمت سرو از

 شستم و خارج شدم  صورتمو

 

 و خوردم ختمیآب براي خودم ر وانیل هی

 برداشتم و شماره ي گرشا رو گرفتم مویگوش

 بوق کی

 بوق دو

 بوق سه

 بوق... چهار
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 :گفتیکه م یبعد صداي زن و

 

 باشدیدر حال حاضر مشترك مورد نظر پاسخ گو نم" 

 "دیریبعداً تماس بگ لطفاً

 داره و  یشدم و با خودم گفتم حتما کار مهم الیخیب

 زنمیبهش زنگ م بعدا

 دمیعوض کردم و دراز کش لباسامو

 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

 

 تالش به خواب رفتم یبعد از بس زایچ نیفکر به ا با

 حموم هیکه از خواب بلند شدم بعد از  صبح

 و از اتاق خارج شدم دمیپوش لباسامو

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              951 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 که توش پر صبحونه بود  ینیبه س نینسر مامان

 اتاق کارن که با  رفترسمتیبود و داشت م دستش

 گفت: ستادیمن وا دنید

 ؟! زمیشدي عز داریعه ب-

 

 صبحونه ي کارن و بده تا من صبحونه ي تو رو  ایب ایب

 کنم آماده

زودتر  خوامیم خورمنمی صبحونه امروز من نهکار دارم شرکت

 برم 

 با کارن رو به رو بشم ، کارن قرار بود مال  خواستمینم

 خواستیبشه و من خودم اصال دلم نم گهید یکی

 باشه که قراره ...  یدنبال کس چشمم

 ...قراره
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 داشته باشه  یکه کارن زن دیگنجیتو ذهنمم نم یحت

 از من. ریغ به

 و داد دستم تا ببرمش اتاق  ینیبه زور س نینسر مامان

 کارن

 تا  دمیکش قیبار نفس عم 1در اتاق کارن  جلوي

 قرارم  یقلب ب نیکنه ا دایپ آرامش

 اتاق و با آرنجم باز کردم و وارد شدم در

 

 که رو  شیبه کارن که با باالتنه لخت عضالن ینگاه

 شدع بود و به صفحه ي لپ تاپش زل  زیخ مین تخت

 بود زده

 دستش شکسته بود اما ژستش واقعا نفس  نکهیا با

 بود ریگ

 پوشش ، پس  نجوریعادت کرده بودم به ا گهیمن د اما
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  یرو روي عسل ینیسمت تخت رفتم و س کلسیر

 گذاشتم

 

 کردیبهم نگاه نم هنوز

 در اومد گلومو صاف کردم تا توجهش بهم  حرصم

 نیتوجه بود انگار از قصد ا یبشه اما بازم ب جلب

 کردیم کارارو

 زدم و گفتم: یمصنوع لبخندي

 ارمیداد که برات ب نیصبحونت و آوردم مامان نسر-

 بهم گفت: ینگاه چیه یب

 باشه دستت درد نکنه-

 

 که با  ییشرد و با قرم هااز حرص رو هم ف دندونامو

 برم  رونیخواستم که از اتاق ب داشتمیبرم حرص
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 بالخره بلند شد: صداش

 صبحونه  تونمیدست تو گچ م هیبه نظرت من با -

 بخورم؟

 کنم پس: یتالف خواستم

 که بدونم ستی... برامم مهم ن دونمینم-

 

 چرا انقدر عوض  سا؟یگ هیرفتارات چ نیا لیدل-

 شدي؟

 خودش که به  ایمن بود؟ به نظرش من عوض شدم؟  با

 همه آدما  کیاشتباه چه بزرگ باشه چه کوچ هی خاطر

 جور داره با من رفتار  نیاشتباهو بکنن ا نیا ممکنه

 کنهیم

 

 که  نییشما نیکه بودم ا میچه رفتاري؟ من همون-
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 ! نیکرد رییتغ

 رییتغ نایخوادیبخاطر حس برادرانش م نکهیا زیصبرم لبر گهید

 یالزم بود تا ادب ش

 :کردیم یادب کنه من روان منو

 هیتوک ؟یادب شم؟ تو مسئول ادب کردن من ؟یچ-

 ؟ من خودم برادر دارم ، مادر  یکه منو ادب کن یمن

 به فکر من هستن ی، اونا به اندازه کاف دارم

 

 آره مادري که ولت کرده...-

 زد ادامه داد: پوزخندي

 ...که برادرتمشدینم نیو وبغض تو گلوم بزرگ تر از ا چشمام

 بغضمو کنترل کنم لبهامو بهم فشردم نکهیا براي

 :گفتمیکه م یوقت کردمیصدامو حس م لرزش
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 منتنجایامروز از ا نیازم خسته شدي هم دمیفهم کارن

 یاوک ؟یکوبیخانواده مو تو صورتم م زاري؟می

  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

 

...  فقطنهیبرگشتم و از اتاق خارج شدم تا نب یمعطل یوب

 چرا از تو انتظار نداشتم! دونمنمی

 خواستیکه توي چشمام جمع شده بود و م اشک

 زهیبر

 که صدام  دمیشن فشویکه بسته شد صداي ضع در
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 که برگردم اما ... نوش دارو بعد  خواستیو ازم م کردیم

 سهراب؟ مرگ

 

 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

 از خونه خارج شدم...  و

 آسانسور که شدم هق هقم اوج گرفت سوار

 اشکام از دستم در رفته بود شمارِ 

 که نگار و دوست نداره همه ي گفتیدروغ م کارن

 من  نکهیاز ا یبخاطر نگارِ حتما نگار حرف زایچ نیا

 

 موضوع اعتراض کرده  نیزده و راجب ا خونشونم

 رونیدنبال بهونه ست که منو بندازه ب کارنم
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 که بهم  ییحرفا نیکه بعد ا ستمیاونقدر سبک ن منم

 بمونم خونشون زد

 کجا برم؟ برم خونه دوتا تازه عروس دوماد  میطرف از

 و مزاحمشون شم بمونم

 رو نداشتم  ییفعال مجبور بودم برم اونجا چون جا اما

 برم

 

 نکهیو همزمان با ا دمیکش رونیب فمیاز تو ک مویگوش

 و گرفتم و گذاشتم  انیشماره دا دمیکشیباال م موینیب

 گوشم و از آسانسور خارج شدم و به طرف در  کنار

 حرکت کردم  یخروج

 از چند بوق صداي سرخوش و مهربونش تو گوشم  بعد

 :دیچیپ

 جان ؟ سایجانم گ-
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 کردم عادي باشم  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 -

 ؟یتو خوب ،

 کردیدختر انرژي مثبت پرت م نیا چقدر

 خوبم ...-

 

 مکث گفتم: با

 د؟یخونه ا-

 گرشا رو  نجایا ايیب خوايی، م میخونه ا زمیآره عز-

 دنبالت؟ بفرستم
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 زدم: شیاز مهربون لبخندي

 امیتوراهم خودم م زمیعز یمرس-

 باشه پس منتظرم -

 آژانس بود  هی نایا نیروي ساختمون مامان نسر روبه

 

 خواستم که چون آشنا بودم  نیماش هیاونجا  یمنش از

 قبول کردن حضوري

 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 یاضاف حس

 

********* 
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 برم نجایاز ا خوامیم-

 

 بهت زده ي گرشا بلند شد: صداي

 ؟چیرلبیدستشو رو دست گرشا گذاشت و ز انیدا که

 کرد: زمزمه

 زمیآروم باش عز-

 گرشا به توجه گفت: اما

 که برم؟ کجا بري ؟ یچ یعنی-

 

 یتو دهنم بردم و با مکث با چهره اي سع لبامو

 مظلوم باشه ملتمس لب زدم: کردمیم

 از مننیمامان نسر ایبري؟ کارن  یکجا بري آخه براي چ-

 برم نجایاز ا خوامیدور کن گرشا ، من م نجاای

 زدن؟ یحرف
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 د حرفش گفتم:بع بالفاصله

نگفتن ،  زيچی اونا نهمدت تنها باشم هی خوامیباشم ، م دور

 نجایمدت از ا هی خوامیخودم م

 

 با ناخونام بازي نکهیانداختم و همزمان با ا نییپا سرمو

 ادامه دادم: کردمیم

 تنها  خوامیم کنمینم یهَمَم... اونجا احساس راحت-

 کنم  یزندگ

 شک نکنه گفتم: زيیبه چ نکهیبعدش براي ا سري

گفته ها  زيیچ نیمامان نسر نکنی فکر البتهبرم خوامیم خودم

 ... 

 بهم کردم و گفت: یمکث نگاه با

 

 .میکن یباهم زندگ نجایا ایخب ب لهیخ-
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 زده دستاشو بهم  جانیحرف ه نیا دنیبا شن انیدا

 و گفت: دیکوب

 راست گرشا آره عه... من ، تو، گرشا زهیانگ جانیه یلیخ واق

 ...  میکن یباهم زندگ ای... بگهمی

 دیبا ذوق خند و

 

 که  یبهش انداخت و درحال ییبا لبخند نگاه گرشا

 رو  یبوسه ي محکم کردیدور گردنش حلق م دستاشو

 بلند شد: غشیج انیکاشت که دا گونش

 کردي متوفی...  نکن گرشا عهدیگرشا دوباره بوس که

 دوباره براش ناز کرد انیدا که

 از  اشیخوب بلد بود با دلِ مهربونش و دلبردختر  نیا

 دل ببره داداشم
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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

فقط  ؟یزنیکه م هیچه حرف نیمن ا زِ عزینیتنها باشم هم مدت

 هی خوامیم

 

 سر تکون داد و گفت: گرشا

 بودم مبله ام  دهیو از قبل خر نییخب طبقه پا لهیخ-

 ...ایب یجمع کن ... هر وقت خواست التویوسا هست

 در سرکوبش  یکه سع یزدم و با خوشحال لبخندي

 گفتم: داشتم

 ممنون داداش-
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 لبخند زد: اونم

 خواهر کوچولو شخواه-

 گرشا  ینهار اونجا بودم که وسط ناهار گوش اون روز تا

 خورد زنگ

 بهش انداحت و گفت: یمگاه که

 کارنه-

 بعد جواب داد: و

 جانم داداش؟-

 

 خوبه انمیممنون دا-

 به من انداخت: ینگاه

 نجاستای آرهکردمیم یانداخته بودم و سع نییاالن سرمو پا تا

 بمونه نجایامشب و ا خوادی... م

 دیقسمت رس نیتوجه نشون بدم اما تا به ا یب خودمو
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 شدم رهیبا مکث باال آوردم و به گرشا خ سرمو

 

 از رو عکس  خوامیکه انگار گرشا ، کارنه و من م جوري

 گفته یگرشا بفهمم که کارن در جوابش چ العمل

 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

 خداحافظ قوربونت

 متاسفانه متوجه نشدم  اما

 

 لب زدم: گرفته

 ممنون داداش-

 رو دستم که کنار بشقابم بود گذاشت وگفت: دستشو

 هی... منو تو از ستیبه تشکر از برادرت ن ازيین-
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 که.. میبا هم تعارف ندار میخون

 بود یسري زدم واقع نیکه ا لبخندي

 دارم... یباري که حس خوب نیچند وقت اول نیا تو

 

 برادر  هیناراحت نشو توام  سایگ گهیکه به من م یحس

 کوه پشتته... هیکه مثله  داري

 بودم االن با ولع  لیم یشروع کردن که ب برعکس

 شروع کردم به خوردن ینامحسوس

 خوشحال نشون  ادیخودم ز انیجلوي دا خواستمینم

 از محبت کردن برادرم بهم بدم

 غروري داشتم هیبالخره منم  چون

 

 ذره حالم جاش اومد و انرژي هیمشخص بود که  اما

 گرفتم

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              968 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 از خوردن ناهار بعد

 براي جمع کردن و شستن  انیکمک کردن به دا و

  ظرفا

 ییرایو رفت سمت پذ ختمیفنجون چاي ر 1

 دي داخل دستگاه بود یمشغول انداختن س گرشا

 

 من گُ*ه بزنم تو  نکهیقبل ا مونیدوران مجرد ادی

 افتادم مونیزندگ

 میدیدیترسناك م لمیبود ... شبا باهم ف یدوران چه

 پبش گرشا  رفتمیمن به بهونه ترس م بعدش

 دمیمبخواب

 حسرت دارم... چقدر

 ... دلم بغل گرشا رو  کشمیحسرت اون روزا رو م چقدر

 خوادی... قلبم محبتاي گذشته رو م خوادیم
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 عوض شده یهمه چ انیانگار با اومدن دا اما

 متنفر شدم  انیلحظه از دا هی

 شدم مونیشیلحظه ي بعد پ یول

 خوب بود ... مهربون بود ... اي کاش من  یلیخ انیدا

 اون بودم ... مثلِ

 من گفت: دنیبه محض د گرشا

نگاه  انیگلم برامون چاي آورده ... دا آبجی به بهریبگ ادی ازش

 کن 

 

 با ناز گفت: انیدا

 عه گرشاااا ... واقعا که ...-

 من قربون دوتاتون برم من... یاله-

 طرفش  هیکه  نیمبل سه نفري رو به روي تلوز سمت
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 نشسته بود اومد و سطمون  انیطرفش دا هیو  من

 نشست

 دیوسبغل کرد و سرمونو ب دوتامنو

 

 تا  میهر سه تامون حواسمونو جمع کرد لمیشروع ف با

 میو متوجه بش لمیف

 بودم صحنه ي باز داست اما مثله  دهیقبال د لمویف نیا

 گرشا سانسور شدشو گرفته بود نیا

 تموم شد لمیرو شکر ف خدا

 اتدقم برم من بدي اجازه اگه داداشاستراحت کردم کمی دمیشا

 سر بزنم  خی

 

 زمیبرو عز_

 بهشون کردم راه افتادم سمت اتاقم پشت
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 تنگ شده بود... یلیخ نجایبراي ا دلم

 همونجوري که بود مونده بود لمیاتاقم شدم وسا وارد

 

 بود  زیتم زِ یداشتم گرد و خاك روش باشه اما تم توقع

 کرده زشیتم انیدا دادینشون م نیا که

 به روي یدست

 اتاق گرشا بود که  شیکیتا اتاق داشت که  1 خونمون

 اتاق خونه بود نیتر بزرگ

 هم اتاق من  شیاتاق کار گرشا بود وسوم شیدوم و

 بود

 

* * * 

 آخرو توي دهنم گذاشتم و بلند شدم همونجور با  لقمه

 وگفتم: دمیو بوس انیپر دا دهن
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جون من برم ... تا قبل  انیدا مرسیزدم رونیاز آشپز خونه ب و

 گردمیناهار برم

 

 که دهنش مثله من پر بود و نتوست جوابم و بده  انیدا

 لقمشو قورت داد و داد زد: احتماال

 مراقب خودت باش ... با اسنپ برو-

 مثله خودش داد زدم: منم

 باشهزدم رونیبرداشتم و از خونه ب فمویک

 که معلوم شد  111پژو  نیماش قهیاز چند دق بعد

 دیرس اسنپه

 

 ق در

 ستمباز کردم و نش نویماش عقب

 بود یجذاب اً یپسر جوون و تقرب راننده
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 بازي زیبهم نگاه کنه و ه یلیداشتم مثله رمانا خ توقع

 اما اصال بهم نگاه نکرد... ارهیب در

 مو  نهیآ کنهینگاهم نم نکهیراحت از ا الیمنم با خ پس

 بار تو  نیکه براي اول یشیدر آوردم و به آرا فمیک از

 شدم رهیخ شدیم دهید صورتم

 

 جوري نیباره که ا نیبار بهتره بگم ... اول نیاول نگم

 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  یوحش چشمامو

 داده بودم نتیگرفته بودم ز انیکه از دا یملیر

 زیتم رشویو با وسواس ز دمیلبم کش نییبه پا دستمو

 کردینگاهم م رهیکه نگاهم به راننده افتاد که خ کردم
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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

 غرور طوري که انگار کارن دم در خونه داره منو نگاه  با

 کنهیم

 بشن ییجا هیوارد  خوانیآدماي مهم که م نیا مثله

 

 و افاده  سیو آوردم و با ف رونیب نیپام و از ماش هی اول

 شدم که رد شدن موتوري از کنارم وبا  ادهیپ نیماش از

 که تو چاله اي که درست جلوروم  یشدن آب دهیپاچ

 تو صورتم بود

 که صداي خنده ي پسر راننده بلند شد دمیکش ینیه

 که فرار کرد شورمیب هیموتور
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 پسره سمتم  دمیو شن نیباز شدن در ماش صداي

 طرفم گرفت: یو دستمال اومد

 خانوم دییبفرما-

 

 خجالت دستمال و ازش گرفتم و لب زدم: با

 ممنون-

 از  سیموهامم خ یصورتم کال پخش شده و حت شیآرا

 بود آب

 و مشغول پاك کردن  نیماش سعیگستم طرف ش بر

 شدم  خودم

 صدايِ... دنیبا شن که

 

 صدايِ اِهِم گفتن پسر خوشگله لحظه  دنیبا شن که

 بود  ستادهیپشتم وا قایکه دق شهیبهش از تو ش اس
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 شدم رهیخ

 کارن بود... هیچقدر شب چشماش

 آگاه مسخ شده نگاهش کردم اونم من و نگاه  ناخود

 کردیم

 و من  میروي پسره بخودمون اومد یآب ختنیبار هوی

 دمیند ویسمتش و باال رو نگاه کردم که کس برگشتم

 شده بود ختهیسطل بزرگ روش آب ر هیي  اندازه

 

 گفتم: عیسر

 ؟ شدچی وايزدیبا دستش آب هاي رو صورتشو پس م یحال در

 زد و گفت: یمصنوع لبخند

 دییبفرما ستین زيچیحرفش از صد تا فحش بدتر بود نیا

 در آوردم فمیاز ک مویکردم گوش یاخم

 کنمیحساب م نآنالیتکون داد سري
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 با چند بار اصرار  ختمیرو ر هیپول کرا نکهیبعد ا منم

 خبر مرگم (  تمی) از روي انسان نایداخل و ا ادیب که

 کردم یخداحافظ

 سمت در خونه رفتم و زنگ و زدم که صداي مهربون  و

 انداز شد: نیطن نینسر مامان

 سایتو گ ابیکنم باز شد فشیتوص تونمیکه نم ییبعد در باصدا و

 جان

 

 آسانسور شدم و و طبقه ي مورد نظرمو فشار  وارد

 دادم

 آسانسور برگشتم نهیآ سمت

 کرم پودرمو در آوردم و ازهولم  فمیداخل ک از

 دمیبا دستم به صورتم مال جوريیهم
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 براشمو در آوردم و با اون  سیَ زا یلینه خ دمیآخر د در

 کردم  کسشیف کمی

 ضد آب بود وگرنه  ملمیخط چشم و ر خداروشکر

 میداشت داستان

 

 شدم دشیدرآوردم و مشغول تمد رژمو

 کار  میدیکه به طبقه ي خونه ي کارن رس یوقت قایدق

 تموم شد منم

 و از آسانسور خارج شدم دیکش یشالم دست به

 خونه باز بود در

 زدم و وارد شدم درو

 

 تو آشپز خونه  نیبود طبق معمول مامان نسر معلوم

 ست
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 و در حال  نیآشپز خونه که شدم مامان نسر داخل

 دمیمشت به خودم د آشپزي

 زدم لبخندي

 دستم و از پشت دور کمرش حلقه کردم و

 زيیکه خنده ي ر دیکش ینیو ه دیتو جاش پر که

 و گفتم: کردم

 نترس مامان منم-

 

 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
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 دادا ... داداش کارن...- 

 

 مظطرب به پشتم انداخت و لب زد: ینگاه

 زمیعز میخوب-

 انداختم: نییپا سرمو

 دونمیبهتون بگم ... نم زيیچ هی خواستمیراستش م-

 را  شونوینیینه ... داداشم خونه پا ایبهتون گفته  گرشا

 المویبرم اونجا... اومدم وسا خوامیآماده کرده م برام

 بکنم... میخداحافظ هی ببرم

 

 داشت به  یکه تکون خورد انگار با کس دمید دستشو

 کردیاشاره صحبت م زبون

 عادي داره نگاهم  دمیسرم و بلند کردم و د عیسر

 کنهیم
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 گفتم: متعجب

 شده؟ زيیچ-

 لبخند زد: یمصنوع

 ستین زيیباشه ... چ خوايیم ینشده ... چ زيچی نهبابا

 به پاچه شدنش نگاه کردم متعجب

 

 شدم و گفتم: الیخیب اما

، اما رفتنم  رمیدارم م نکهای خالصهامینم گهید نجایکه ا ستین

 معنا  نیبه ا

 کردم: بغلش

 شهیاما بازم دلم برات تنگ م-

 برم که  خوامیم دیتازه بخودش اومد و فهم انگار

 دور کمر حلقه کرد و گفت: دستشو

 چرا؟!-
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 به خودم فشردمش: شتریب

 ؟یچرا چ-

 بري؟ خوايیچرا م-

 اومدم و دستامو و قاب صورتش کردم  رونیبغلش ب از

 لبخندي زدم: و

 بمونم و مزاحمتون  نجایکه تا آخر عمرم ا ستیقرار ن-

 ...  بشم

 

 زيیگفته؟ اگه چ زيچی کارنپاکه از قصد نگفته قلبش بخدا

 گفته ناراحت نشو ... 

 دونست؟یم زيیچ نینسر مامان

 بابا... الیخیب

 تازه کردم: مویمصنوع لبخند
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 اديیبرم... ز خوامینگفته خودم م زيینه بابا چ-

 دادم بهتون ... زحمت

 به من بگو... ريیجان آخه چرا داري م سایگ-

 

 بود که کارن  دهیزدم انگار خودش فهم یتلخ لبخند

 گفته: زيیچ

  خوامینداره که ، فقط نم یلیآخه دل نیمامان نسر-

 بشم ،همم ... آقا کارن قراره ازدواج کنن ...  مزاحمتون

 بمونم نجایمن ا ستین درست

 زيیکه چ گهیداره دخترم ... االن گرشا م یچه ربط- 

 برم ...  خوامیمن م گهیگفتن ناراحت شده م سایگ به

 که تو  نهیا زارمیکه م یشرط نیازدواج کنه ام اول کارن

 یمونیما م شیپ تاآخرش
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 زدم: لبخند

 ...ستمیممنون از لطفتون اما خودم راحت ن-

 داد: رونیآه مانند ب نفسشو

...  دخترم باشهو جمع کنم لموسای برم من پسزمیبرو عز-

 ... یدونمی خودت

 اومدم و سمت سالت اتاق ها  رونیآشپط خونه ب از

 کردم حرکت

 

 وارد اتاقم بشم که کارن و جلوي در اتاقش  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
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 بستم

 

 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 براي

 به اتاق انداختم یو نگاه دمیکش یقیبار نفس عم چند

 کردم... یتوش زندگ یکه چند صباح یاتاق

 ، ناراحت شدم ، خوشحال شدم دمیکردم ،خند هیگر

 

 مال  گهیاتاق د نیانقضاش گذشت ... ا خیتار گهید اما

 نجامیمن ا نکهیکه صاحبش از ا یتاوقت ستین من

 ستیمال من ن نجای، ا کنمیم یو بهونه تراش ناراحته
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 ازدواج کنه و  خوادیکه صاحبش که عشقمه م یوقت

 خونه نیتوي ا ارهیرو ب گهید یکی

 دمیمو باال کش ینیو پاك کردم و ب اشکام

 تخت دوتا چمدونمو در آوردم و مشغول در  ریز از

 لباسام از کمد شدنم آوردن

 

 جمع کردم همه

 کنسول برداشتم زیاز روي م شمویو لوازم آرا الکام

 مو از حموم در آوردم مسواکم و همه رو... حوله

 خونه بمونه... نیردي از خودم تو ا چیه خواستمینم

 

 همه رو جمع کردم از اتاق خارج شدم یوقت

 از چمدونامو تا جلو در بردم و بعد برگشتم تا  یکی اول

 و ببرم یکیاون
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 جلودر گذاشتم چمدونامو

 

 اسنپ دوباره به آشپز خونه برگشتم  هیاز گرفتن  بعد

 دستامو بهم چلوندم: ،معذب

 رمیمن دارم م-

 لبخند تلخ زد: هیسمتم  برگشت

 میبهت عادت کرده بود ی، حساب یرفتیکاش نم- 

 

 لبخندي زدم که سمتم اومد و بغلم کرد: منم

 شهیدلم برات تنگ م-

 :دیاشکم رو گونم چک قطر

 شهیدلِ منم به دست پخته خوشمزتون تنگ م-

 ؟ پختم دست به فقطتونینه همه چ-

 ازش جداشدم  میکه تو آغوش هم بود قهیچند دق بعد
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 گفتم: کردمیکه اشکام و پاك م یحال در

 

 شهیبمونم سخت تر م شتریمن برم ، ب گهدی خببرامون

 امیبرو منم االن م زمیباشه عز-

 که بهت  دمیاومدم کارن و د رونیآشپز خونه که ب از

 کنهیداره به چمدونام نگاه م زده

 برم هر چند سخت اما لب  نطوريیزشته هم دمید

 :زدم

 

 بتونم  دوارمیکردم ، ام تتونیاذ یلیمدت خ نایکنم جبرانش

 زيیداشت براي چ دیدهنشو قورت داد انگار ترد آب

 بگه خواستیم که

 :ادیانگار تونست باخودش کنار ب اما

 ري؟یچرا م-
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 دونه؟ینم یعنیرو لبم نشست ،  پوزخندي

 بري ، تو براي من و مامان... یستیمجبور ن نیبب-

 

 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 زيیچ

 نییمن برم ، اسنپ پا گهدی خببه کارن انداختم ینگاه

 منتظره

 

 کردیالتماس م نیداشت به مامان نسر بارنگاهش

 لب زد: نینسر مامان
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 بمون نجایامشب و ا-

 تکون دادم: یبه معناي منف سري

 قول دادم برگردم انیاما به دا مرسیخداحافظ گهیخب د-

 

* * * 

 *(::..کـــارن..::)*  

 تا بگم نرو کندمیجون م داشتم

 بگم من احمق بخاطر حرفاي اون روزم ببخش تا

 شدیباز نم یزبون لعنت نیا اما

 سایکاري کنه گ هیچشمام از مامان خواستم که  با

 قبول نکرد سایاما گ بمونه

 

 تیمنو اذ نمیروح بود هم یب یلیبه من خ نگاهاش

 کردیم
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 رفت سایافتاد ، افتاد و گ یم دیکه نبا یاتفاق بالخره

 دستام  نیمبل با حال بد نشستم و سرمو ب روي

  گرفتم

 هیحاضر نشده بود  یکرده بودم که حت یچه غلط من

 بمونه... نجایا روزم

 حا کار دستم  هی تمیعصبان نیبالخره ا دونستمیم

 ...دهیم

 حتما ازم متنفر شده ... سایکنم؟ گ کاریچ حاال

 صداي مامان گرفته و متعجب سمتش برگشتم: با

 رفت . سایراحت شد؟ گ التیخ- 

 مامان ؟ یگیداري م یچ-

 

راحت شد  التیخ گممینتتیحاضر نشه بب یحت گهیتا د بشکون

 رفت؟ انقدر دلشو  سایگ
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 انداختم ناراحت لب زدم: نییپا سرمو

 نهیمن و بب ستیاالنشم حاضر ن نهمیدیدزدیازم م چشماشو

 همش  ديیند

 ناراحت سر تکون داد اونم

 بهش گفته بودي کارن؟ یچ-

 

 که بهش زده  یهامو بهم فشردم ، بقدر از حرف لب

 یو خجالت زده بودم حت مونیناراحت و پش بودم

 چه برسه به مامانم بگم  وفتهیخودمم ب ادی خواستمینم

 کنه شتریو ب میاونم ناراحت که

بتونم  دیبود؟بهم بگو تا شا چیدربارش حرف بزنم خوامینم-

 بدي بود که از خونه بره زچی اونقدريدرستش کنم

 

 تکون داد و گفت: سري
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 ؟یبکن خوايیم کاری؟ چ هیبرنامه ت چ-

 دادم: رونیب سمونف

 یچیفعال ه-

 نگاهم کرد: متعجب

 نه که معلومه...  ینهبهش اعتراف کن دیتر با عیپس هر چه سر-

 بره یکه ولش کن خوايینم ؟یچ یعنمنی مادر

 

 زده گفتم: بهت

 !؟چیدییوگرنه از دستش م یبهش اعتراف کن دیبا-

 چجوري ؟-

 مرموزي زد: لبخند

 گمیبهت م-

 ..::)* ســـــــای*(::..گ 

* * * 
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 از اتاق  یکمرنگ شیو با آرا دمیغم اندوه لباسمو پوش با

 شدم خارج

 با  دیچیهارو تو ظرف م وهیداشت م یبا خوشحال انیدا

 :دیکش یمن سوت دنید

 کرده وونهیخانوم چه کرده همه رو د ساگیزدم یتلخ لبخندي

 ان؟یم نامیا نیمامان نسر-

 

 براي خاستگاري برن قراره امروز آخه نکنم فکرکارن

 مچاله شد: صورتم

 ان؟یم ی، بعد از اون چ دونمیم-

 نگاهم کرد: طنتیو با ش متعجب

 چطور؟-

 گفتم: هول
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 نجوريیهم یچیه-

 عوض کردم: بحث

 

 خواي؟یکمک نم-

 خدارو شکر حواسش پرت شد: 

  داماد آقا برس خورت به فقط تو کردم کارارو همهبپسندت

 داشت یزدم چه دلِ خوش پوزخندي

 گهید یکی خوادیو م دینپسند دیپسندیم دیکه با یاون

 رهیبگ رو

 

 نشون  یچه عکس العمل نهینگارو بب یکارن وقت یعنی

 دهیم

 ...گهی، خب معلومه د دمیحسرت آه کش با

 قراره براي کارن دلبري کنه یامشب نگار کل حتما
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 خدا چقدر من بدبختم آه

 گرشا وارد آشپز خونه شد زنم در خونه رم  نکهیهم

 زدن

 لبخندي زد: گرشا

 

 اومدنبرای میرفت مونییباز کردن در و زد و سه تا دکمه

 استقبال

 فکري براي خاستگاري امروز نداشتم چیه

 یمنف ایجواب مثبت بدم  دونستمینم یعنی

 بود که با صداي سالم بلند گرشا سرم بلند  نییپا سرم

 زدم: و بهش زل کردم

 بههه سالم داداش خوش اومدي-

 

 مامان  دنیعالمت سوال شده بود که با د قایدق افمیق
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 کارن که باهم وارد شدن مات و مبهوت موندم نینسر

 بران  خواستنیمگه نم کنن؟یم کاریچ نجایا نایا

 براي کارن؟ خاستگاري

 به من  دیو بوس انیبا گرشا دست داد و دا نینسر مامان

 زد و گونه هاي منم بوس  یلبخند مهربون دیرس که

 کرد

 با خنده آروم لب زد: دیکه به من متعجب که رس کارن

 

 دمیم حیبهت توض-

 که ذهن منو مشغول  یو داد دستم و رفت و سوال گل

 بود که: نیا کرد

 داد؟یم حیرو توض یچ

 و رو کانتر گذاشتم گل

 زمیچاي سازو به برق زدم تا چاي بر و
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 و از آشپزخونه خارج شدم ختمیو ر چاي

 

 گرشا و  زدنیداشتن باهم حرف م نیو مامان نسر انیدا

 که  ینیماش شگاهیداشتن راجب شعبه سوم نما کارنم

 کردنیتو ولنجک باز کنه بحث م خواستیم گرشا

 با اومدن من همه شون ساکت شدن که

 بعد به کارن و بعد به گرشا  نیو اول به مامان نسر چاي

 گرفتم انیدر آخر به دا و

 خودمم نشستم کنارش و

 شروع کرد: نیمامان نسر که

 

 از چه  هیکه قض یدونیخب ... گرشا جان خودت م-

 بار  هیخب بهتره  یول میاومد یو ما براي چ قراره

 بگم گهید
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 و ادامه داد: دیخند

 براي مقدمه ي حرفام الزمه-

 لبخندي زد و سر تکون داد: گرشام

 دییبفرما-

 

 نکرده  هیروبه من که هنوز اتفاقاتو تجز نینسر مامان

 گفت: بودم

 رو براي پسرم کارن  سایکه دخترم گ نجایا میما اومد-

 ... خودت که از دلِ پسرم خبر داري و  میکن خاستگاري

 بگم شینکنم از عشق و عاشق فکر

 ش؟یو عاشق عشق

 اصطالح به ذهنم که همکار و  هیآن واحد فقط  تو

 یلیبود ، خ طونیکه دختر شر و ش الین دوستم

 تو ذهنم اومد: کردیم تکرارش
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 !》پشمام《

 بره خاستگاري نگار؟ خواستیمگه نم کارن

 ه؟یچ هیشده ؟قض یچ پس

 انداخت: نیتو سکوت خونه طن نیمامان نسر صداي

 دوکلمه باهم  هیبزن  ساگی و کارن بدي اجازه اگه حاالبزنن حرف

 به من لب زد: یصداشو صاف کرد و با نگاه گرشا

 

 ؟ 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

 و بست در
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 رو تخت نشستم

 که گوشه ي اتاقم بود یراک ینشست رو صندل اونم

 

 قابل  ریزدم بهش ، اونم زل زده بود به من ، برام غ زل

 بود ، هنوز تو شوك بودم باور

 بلند شد: صداش

 ، که  ینیبیم نجایمنو ا نکهیتعجب کردي از ا دونمیم-

 من امروز قراره برم  کرديی... حق داري ، فکر مخب

 نجایا امی..اما از اولش قرار بود ب گهید یکی خاستگاري

 کنم ، من  زیبود که تو رو سوپرا نیکارا بخاطر ا نی... ا

 سای... من دوست دارم گ

 

 :شدیگرد تر نم نیاز ا چشمام

 ، من از  ستیدو روز ن یکیدوست داشتنم مال  نیا-
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 اولش دوست داشتم ... از همون موقع که همو  اولِ 

 دختر بچه ي ده دوازده  هی... همون موقع که  میدید

 بودي... ساله

 رفته بود به گذشته: انگار

 

 داداش کارن داداش  یگفتیم شمیپ ومديیم ادتهی-

 داداش گرشا سرش  ديیم حیبهم توض نجارویا کارن

 ...دهیبده نم ادمی گمیبهش م یهرچ شهیهم شلوغه

 بودم ... تو منو به چشم  ریروزا همش با خودم درگ اون

 ...ديیدیم داداشت

 و ادامه داد: دیکش یآه

 یداداش انگار قلبمو زخم یگفتمی بهم که سري هرکردییم

 

 ،  شديی، خوشگل تر م شديیروز به روز بزرگتر م تو
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 ... شدمیاز دور م شتریروز به روز ب منم

 که ناخود آگاه کردم از فکر درش آورد چون  یاهم

 کرد و لب زد: یمکث

 چند یبعددونیکه منو جاي داداشت م ییکنم ... به تو اعتراف

 کردم که بهت  دایجرئت و پ نای من سال

 ،  یبا من ازدواج کن نکهیخواسته دارم ، ا هی... و ازت 

 

 که مال  خوامی، به عنوان زنم ، ازت م خوامیتورو م من

 ...شهی... براي هم یباش من

 :وفتادیفکم داشت م رسما

 االنم اونجوري با چشماي گرد شده نگاه نکن که...-

 وسط حرفش: دمیزده پر بهت

 جدي؟-

 جدي؟ چیدوسم ... داری نکهی... ا نکهیا-
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 :دیخند

 ؟! هچی جوابت حاال ، عاشقتم جدي جدي آرهنه-

 :دیاون پرس حاال

 نه؟ یچ-

 جوابم نه اِ - 

 گفت: خشک

 چرا؟-

 

 گمیرا فکر کردي بهت مچ ، نداره چراکه کردی ییرایتحق همه

 آره بعد از اون 

 گفت: عیسر

 دببخشیمات موندم باز
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 ؟یگیم چی حاالفکر کنم دبای...  نهشد سمتم قدم برداشت بلند

 ؟یکنیقبول م

 رو گونم: دینرم کش دستشو

 

 تو که نکن فراموش اما...  کن فکراي نداری گهیبدي راه د مثبت

 جواب  یتونمی فقط

 شدن در ازمنِ متعجب فاصله گرفت و  دهیکوب با

 برگشت که گفتم: سرجاش

 دبفرماییو بشقاب داخل اومد وهیبا م انیباز شد و دا در

 بهش  وهیکنار کارن گذاشت و م زیبشقاب رو م هی

 برداشت و تشکر کرد اريیکرد که کارن خ تعارف

 

 کرد که تشکري ازش کردم و گفتم که  یمنم تعارف به

 رونیگفت و از اتاق ب ديیکه ببخش خورمینم زيیچ
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 رفت

 شد ارشیمشغول پوست گرفتن خ کارن

 ذهنمو مشغول کرده بود  یلیکه خ یآگاه سوال ناخود

 زبون آوردم: به

 ؟یپس نگار چ-

 زدم و ادامه دادم: پوزخندي

 

 و حاضري من نگران بشم اما  یکه همش نگرانش اونینشه اون

 نگاري وجود نداره-

 شدم: متعجب

 !؟یچ-

 متعجب گفت: دیپاچیم اریکه نمک رو خ یحال در

 نداره وجود نگاري ، واضحهشمیمن متوجه نم ؟یچ یعنی-

 بود الکی همش...
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 بهم کرد: ینگاه

 بود که حس تو رو بفهمم نیهمش براي ا-

 که اون حس منو  دمیهمه عذاب کش نیشدم ا یعصبان

 بفهمه

 زدم: حرص

 دي؟یرس میا جهیخب ... به نت-

 به غب غب انداخت: بادي

 نبودم نجایبودم ا دهیاگه نرس-

 

 تو  دونستمی، اما م دمیترکیاز شدت حرص م داشتم

 ستیاصال مشخص ن ظاهرم

 اي گذشت که لب زدم: هیثان چند

 خب؟-
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 که بهم زل زده بود و اجزاي صورتمو  یدر حال خونسرد

 :دگفتیکاویم

 خب؟میبر ستین یاگه حرف-

 

 راجب  میاصال باهم حرف نزد ما ، هست چرامونیزندگ

 زدم: یمصنوع لبخند

 شما چه انتظاري از من داريخب بفرما -

 شد: جدي

 که دوستم داشته  نهای دارم ازت که انتظاري یتنهاباش

 شد جانیپر از عشق و ه قلبم

 

 خب تو چه انتظاري داري؟-

 :رونیپرت شدم ب یفکر تلپ از

 به درس خوندن و کار کردن من کاري نکهیام .. اول ا-
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 تنهام  دیوقت دلم خواست با ،هریداشته باش دینبا

 رو ندارم  یچیاز ماه حوصله ي ه ییروزا هی،  بزاري

 ...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

 

 اما در هر حال  کردمیداشتم بزرگش م کمی تشیواقع

 اي کرد و گفت: خنده

 یباشهکنیهمشو قبول م یعنی باشه؟آره-

 گرد شد: چشمام

 کردن  دی، نه از خر کنی درست غذا بلدي تونه اماادیم خوشت

 :دیحرف دوباره خند نیا با

 

 به کاراي ارمیم ویکی،  کنمینگفتم خودم آشپزي م-
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 کردنم به خاطر خانومم تحمل  دیبرسه ، خر خونه

 کنمیم

 تکون دادم و گفتم: سري

 میبر ستین زيیچ گهدی اگه خبمیبر-

 اونجا  نایکه گرشا یو به طرف سالن میاتاق خارج شد از

 مامان  میدیرس نکهی... به محض ا میبودن رفت نشسته

 گفت: نینسر

 م؟یکن نیریخب دهنمونو ش-

 

 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 یي کارن ، به خوب رهیبا نگاه هاي خ اونشب

 میدونستینم م،یهمه ي ما اونشب غافل بود گذشت

 و تحث شعاع قرار بده ندمونیرو که قرار بود آ زيیچ

 ... 

 بده،  رییتغ احساساتمونو

 مون و عوض کنه... تیموقع

 از خواب بلند شدم  یزود با حال خوش صبح

 از خونه خارج  یحیمل شیزدم و با آرا یقشنگ پیت

 گرفتم و خودمو به شرکت رسوندم یتاکس هی،  شدم

 

 نگهبان ساختمون شرکت  ایبه آقاي نوري ن یسالم

 جوابمو داد یکه با مهربون کردم

 نیحس ریآسانسور و زدم با صداي سالم ام دکمه

 جوابشو دادم به طرفش چرخوندم و با لبخند سرمو
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 خانوم؟ سایحوال شما گ-

 د؟چطوری شما ممنون خوبممیشکر ، مام خوب-

 

 منتظر موندم اال اون بره اما دستشو  دیرس آسانسور

 اول من برم گرفت  نکهیداخل آسانسور به معناي ا روبه

 تو دلم بهش گفتم و وارد شدم که  یجنتلمن که

 پشت سرم اومد و دکمه طبقه مورد نظر و زد خودشم

 که هر سري وارد  یکیآسانسور و موز نیسنگ سکوت

 شکستیم شدمیم شدمیآسانسوري م هر

 

 توي آسانسور با  نکهیبودم که چقدر از ا نیفکر ا توي

 بودم که صداش نگاهم و به  ادینفر باشم بدم م هی

 معطوف کرد: خودش

 !؟یخوشحال کمیامروز انگار -
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 کردم و گفتم: یخنده ي متعجب تک

 معلومه؟! یلیاي بابا خ-

 لبخندي زد: اونم

 کمی-

 

 که گذشت دوباره صداي کنجکاوش و  هیثان چند

 :دمیشن

 ه؟یچ تیخوشحال لیحاال دل-

 جواب بدم دوباره گفت: نکهیا قبل

که  دونممیکنهیفرق م گهیامروزت با روزاي د یخوشحال اما

 ،  یداشته باش لیدل دینبا یبراي خوشحال

 

 دوست داشتم رك بهش بگم یلیخ

 تو چه؟ به
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 دونستمیم ونشیخودمو مد ییجورا هی اما

 کارن  دیکردرشایکه اگر اون نقش عشقمو بازي نم چرا

 خودمو  خواستمینم میاز طرف ومدیخودش نم به

 به  میکنم و بگم که کارن اومده خاستگار کیکوچ

 اون خوشحالم چون ممکن بود بگه دختره چه  خاطر

 هوله

 معذب گفتم: یلیخ پس

 هیشخص-

 که به  هیزمزمه کرد و بعد از چند ثان یآهان رلبیز

 و  میي چند قرن گذشت از آسانسور خارج شد اندازه

 از هم هر کدوم به سمت اتاق هامون  ییخداحافظ با

 میرفت

 یرو در حال الیکه شدم ن الیاتاق مشترکم با ن وارد

 و  زيیبود و با دقت چ وترشیکه سرش تو کامپ دمید

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1015 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 :کردیم نگاهم

 چطوري دختر؟-

 سرشو بلند کنه گفت: نکهیا بدون

 

 جون؟ ساگی چطوري تو خوبممنم خوبم-

 اما نه  مایبود یعنی مینبود یمیصم یِ میصم الیو ن من

 ...میبهم بگ مونویحدي که راز هاي زندگ در

 من  نکهیخبر داشت و نه ا ینه از رفتن من به دب اون

 کارنم... عاشق

 

 داداش  هی دونمی، فقط م دونمیازش نم اديیز زیچ منم

 ساله ي متاهل داره  11خواهر  هیساله ي مجرد و  11

 ... خودشم که نامزد بود

 داشتن اما نه در اون حد که  میي مذهب خانواده
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 باشه . اعتقادات خاص خودش و داره... دیو مق چادري

 . کنمیباهاش حال م کال

 و روشن کردم تا کارم و شروع کنم ستمیس

 

 ینیپروژه سنگ دادمیاي که داشتم انجامش م پروژه

 نبود

 لوگوي دیبود که گفته بودن با یامالک هی یطراح

 میکن یطراح شونمیلیفام

 و  دیاز رنگ هاي سف دیکه گفته بودن با زيیچ طبق

 کردمیبراي نماش استفاده م ییطال

 یرونیرو انجام داده بودم فقط نماي ب یداخل نماي

 بود مونده

 

 براشون مهمه و ما  یلیخ یرونیبودن که نماي ب گفته
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 که  دمیفهم میاز منطقه ش رفته بود دیبراي بازد یوقت

 کنم  ینماشو طراح درجوريیاي از باالشهره و با منطقه

 بدرخشه . که

 بود که کارم تموم شد ، من هنوز  1ساعت  حدود

 اصرار کرده بود که باهم  الینخورده بودم ن ناهارمم

 گرفته بودم کارم و تموم  میاما من تصم میناهار بر براي

 بعد کنم

 

 شدیتموم م مونیساعت کار گهیساعت د کی

 خوردمیغذا م دیگشنم بود و با اما

 دادمیمنشون  نیرحسیکارامو به ام دیقبلش با اما

 ختمیفلش ر هیداخل  کارمو

 طبق دستور خودش خودم براش ببرم تا اشکاالتم و  تا

 تا درست کنه بگم
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 عامل رفتم و  ریاز برداشتن فلش سمت اتاق مد بعد

 هماهنگ کردم یوارد بشم با منش نکهیاز ا قبل

 

 گفت منم داخل شدم ديییزدم که بفرما در

 کردم که سرشو بلند کرد و جوابم و داد: یسالم

 سالمو 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

 

 تو نماي پشت پنجره  زیر یلیاشکال خ هیفقط  ه،عالیداره

 کنارش رفتم: بای، تقر زشیشدم و سمت م متعجب

 نشونم بدي؟ شهیکجا؟! م-

 انگشتش اون قسمت و نشون داد که سرم و جلوتر  با

 نگاهش کردم هیو خودمم چند ثان بردم
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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

 اجازهدرست کردنش شدمو برداشت و من مشغول  دستش

 ن؟یدمی

 

 بوي عطر خوشبوشو احساس  زیشده بودم رو م خم

 کردیم

 ...نطورینگاهش هم هم یِ نیسنگ

 

 توجه نشون بدم یداشتم خودمو ب یسع

 چشات!...-

 که گفت متعجب سرمو برگردوندم: یحرف دنیشن با
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 ؟! یچ-

 با برگشتن  ی، حت میهمون تو همون فاصله بود هنوز

 سمتش فاصلمون کمتر هم شده بود من

 

 باز  یناگهان یلیخ یلحظه در با سر صداي منش همون

 شد

 متعجب  یلیکارن خ دنینگاهم و برگردوندم که با د که

 شدم

 کرد ، حدس  نیرحسیبه ام یبه من و نگاه ینگاه کارن

 من  کردی،اون هنوزم فکر م گذرهیتو فکرش م یچ زدم

 صحنه اي که کارن  نیو دوست دارم و ا نیحس ریام

 فاجعه. یعنی دید

 

 فاصله گرفتم که کارن انگار از بهت در اومد ریام از
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 نیحس ریام یصداي قدم هاي تندش سمت صندل که

 لرزوند:  قلبمو

 ...کشمتیناموس م یب کهیمرت-

 چنگ زد و  شوینشسته رو صندل نیرحسیي ام قهی و

 نثار صورتش کرد یمحکم مشتش

 جدا  ریکردم کارن و از ام یو سع دمیکش یغیج که

 :کنم

 کارن ولش کــــــن... یکنیم کاریچ-

 

 نشونیفاصله ب کردمیم یگرفته بودم و سع بازوهاشو

 بندازم

 زد: نفس

 ننتو داري؟ چشم من ناموس به نداري؟ ناموس توشونمیم عزات

  به
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 گفت: خوردیطور که داشت کتک م همون

 هم و  سای...به تو چه؟ من و گ ستیناموس تو ن سایگ-

 داري... دوست

 

 شیو از صندل ریشده بود که ام نیانقدر خشمگ کارن

 :نیکرد و محکم پرت کرد زم بلند

 بابات  شیرو دوست داري ، به ر ساگی خوردي گوه تودییخند

 زدم: غیج هیگر با

 کارن تو روخدا ولش کن-

 و ازش کتک  زدتشیداشت م نجوريیتوجه هم یب اما

 خوردیم

 

 بودن و داشتن  ستادهیوا نجوريیشرکت هم کارمنداي

 کردنیپچ م پچ
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 چرت و پرتاشوم رو مخم بود صداي

 :گفتیم یکی

 هرزست؟ گفت ناموسم ، شوهرشه؟ دختره

 :گفتیم یکیاون

 هرزه باشه ومدیي دختره نم افهیق به

 :گفتیدوباره م یکیاون

 

 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 ریام داره

 همه حرف چشت سرم راه افتاد نیا نکهیا

 اتاق خارج شدم  از

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1024 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 رونیاز شرکت زدم ب لمیبدون برداشتن وسا یحت و

 

 من چقدر بدبختم ایخدا

 درست شده یهمه پ کردمیکه فکر م حاال

 

 درست شده عشقم  یهمه چ کردمیکه فکر م حاال

 کردمیداره و ازم خاستگاري کرده ، چرا فکر م دوستم

 انقدر سادست؟ یچ همه

 من کنار  نکهیکه کارن به خاطر ا شدیباورم نم هنوز

 رو راه  زيیآبرو ر نیبودم ا ستادهیوا نیحس ریام

 ... انداخت

 

 غافل... اما

 اون روز اومد خونه مون و پشت در اتاقم هزار بار  کارن
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 و  نیحس ریام نکهیکرد فقط بخاطر ا یعذر خواه ازم

 و منو ناراحت کرده زده

 نکرد که به من اعتماد نکرده یعذر خواه نیا بخاطر

 

 بار خودمو لعنت کردم که چرا اون  نیمن براي هزارم و

 یردم و من و به دبو کردم ؟ که چرا گول خو حماقت

 ؟ فرستادن

 کانمیحماقت من باعث شده بود که من اعتماد نزد نیا

 از دست بدم...  و

 که  ییها تیمن لوس بودم که اون موقع محدود چقدر

 . وحاال با  دونستمیو بد م زاشتنیو کارن برام م گرشا

 آدم  یاما باالخره به قول ریهر چند د یبه دب رفتنم

 

 از دست دادن  متی؟ به ق یمتیبودم اما به چه ق شده
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 برادرم و عشقم! اعتماد

 االن که فکر  لشویاز کارن ناراحت بودم اما دل من

 بود که کارن بابتش ازم  یهمون قایدق لشیدل کنمیم

 خواست معذرت

 خودمم ، خودم با کارام  شیاعتماد یب نیمقصر ا چون

 هممون یزدم به زندگ گند

 

 که توي شرکت افتاد فکر نکنم دوباره  یاتفاقات نیا با

 برگردم شرکت بتونم

 روي برگشتن به شرکت هم نداشتم یحت

 پامو اونجا بزارم نگاهاشون  نکهیبه محض ا دونستمیم

 کنهیم تمیاذ

 رو نشون  قهیدق 11111به ساعت انداختم  ینگاه

 دادیم
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 نشده بود ریاونقدرم د هنوز

 

 زنگ بزنم اما  نیحس رینداشتم که به ام نمیروي ا یحت

 بودم مجبور

 اسمشو جستجو  نمیو برداشتم و تو مخاطب یگوش

 کردم

 صداي گرفته و خمار از خوابشو  قیچند دق بعد

 دمیشن

 بله؟-

 

 سالم-

 شد چون متعجب گفت: اریصدام انگار هوش دنیشن با

 ؟ییتو سایگ-

 زده گفتم: خجالت
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 خودمم-

 

 تعجب  نمیبیم میباره شمارت و توي گوش ناولیکردم

 مکث گفت: با

 ؟یجانم کاري داشت-

 ظهر بخاطر من دعوا کرده بود انقدر با فرهنگ  نکهیا با

 کردیو مثله قبل باهام رفتار م اوردیکه بروم نم بود

 راستش ... راستش زنگ زدم ازت معذرت بخوام و ... -

 استعفا  خوامیشرکت و م امیب خوامینم گهیوبگم که د

 بدم

 که اون شروع  میاي دوتامون سکوت کرد هیثان چند

 :کرد

 نداري و  ريیبگم تو تقص دیبا تیراجب معذرت خواه-

 بگم که بهت  دیتاسف با تیاستعفادم بت نها راجب
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 گهی، چون خودِ منم د ايینخواي ب گهیکه د دمیم حق

 دوست دارم باهم  یلیشرکت ، خ امیب خوادینم دلم

 برام  زيیتو از هر چ یاما خوشحال میادامه بد کارمونو

 چون  یتورو مجبور کنم که بمون خوامیتره نم مهم

 یشیم تیکه اذ دونمیم

 تونستم بگم: فقط

 ازت ممنونم-

 به هر حال استاد  مداری ارتباط باهم هنوز تو و من امادانشگاهتم

 

 زدم: لبخند

 میآره معلومه که دار- 

 فقط...-

 محو شد: لبخندم

 ؟چی فقطنجوریناموس و ا گفتیبه کارن؟ اون م یبرگشت-
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 دونه؟یي من و تورو م هی... قضزایچ

برنگشتم، فقط  هنوز نهخودم و شمارو هیهنوزم نگفتم قض منم

 و  روزیازم خاستگاي کرد د

 اي زمزمه کرد و گفت: دهیاي کردو آهانِ کش خنده

 بود نیحال خوب امروزت ا لیپس دل-

 زده گفتم: خجاات

 

 آرهسکوت شد دوباره

 :دمیصداي پرحسرتش و شن هیچند ثان بعد

 چه خوشبخته کارن که دختري مثله تو دوستش -

 ...داره

 و صاف کردم و از خجالت آب شدم صدام

 

 نگفت زيیچ گهید اونم
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 خداحافظربخی شبدمیکش یقیاز قطع تماس نفس عم بعد

 من قطع کنم؟ دنداری کاري اگه خبنمتیبمی

 :انیاتاق زده شد و پشت بندش صداي دا در

 زمیشام عز ایجان ب سایگ-

 و که قرار بود تو شرکت بخورم و که نتونستم  ناهار

 گشنم بود اما دل و دماغ غذا خوردن  میحساب بخورم

 نداشتم

 خوردمیم زيیچ هی دیبا شدینم اما

 بود ممکن بود ضعف کنم  نییپا یفشارم کم چوت

 بد بشه وحالم

 داد زدم رفتمیکه سمت در اتاق م یشدم و درحال بلند

: 

 اومدم-

 رفته بود به  انیاتاق و که باز کرده بودم دا در
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 تشسته بود و  یکه رفتم گرشا رو صندل آشپزخونه

 دیچیو م زیداشت م انیدا

 ها  یاز صندل یکیکردم و روي  یروح یب سالم

 نشستم

 کردمیگرشا رو خودم حس م نیسنگ نگاه

 

 مشغول غذا  زیرو م لیشدن تمام وسا دهیاز چ بعد

 که گرشا گفت: میتو سکوت بود خوردن

 ؟ سایشده بود گ چی امروززدم و سرمو باال آوردم پوزخندي

 زدم تو چشماش: زل

 بهت نگفته؟ زتیدوستِ عز یعنی-

 

 تکون داد: سري

 دورم از زبونِ تو  هی خوامیمن م ولی ، گفته چرابشنوم
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 وچیتونمینم یحت گهیآبروي من و جلو همه برد د شرکت

 بهت گفته ؟ کارن اومد  ویهمچ یبشنوي؟ وقت

 شرکت بخاطر دوستت کارمو ازدستت دادم برگردم

 

 باال انداخت: ییتاي ابرو خونسرد

 کرد؟ نکاروای چرا خبدونستیم دونستمیم

 کنار یداشتمدر و باز کرد کل هویکارنم  کردمیو درست م بود

 شرکتم نقشه اي که گفته  سیرئ زهمی

 از دهنش در اومد  میشرکتنونو کتگ زد هر چ سیرئ

 

 فکر  یراجم چ هینداشت بق نیبه ا میوکار گفت

 .کننیم

 که در جوابم گفت مات موندم زيیچ با

 که عاشقش بودي؟ ستیهمون رئ ست؟یرئ یگفت-
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 رفته  میچه خوب همه چ دمیو روي هم ساب دندونم

 کف دستش گذاشته

 نه-

 

 نه؟ چیستمیمن اصال عاشقش ن -

 صحبت کنم نه  هیقض نیسخت بود برام راجب ا یلیخ

 جاي من بود حس بدي میا گهیمن بلکه هر کسه د تنها

 داشت

 باز اون هم خونمه و  یچیجلوي گرشا که ه نکهیا

 که زنداداشمِ هر چقدر هم مهربون  انیاما دا برادرم

 هر چقدرم خوب باشه بازم زنداداشمه و تازه  باشه

 

 سخت بود که با  یبراي من کم نیکردن و ا ازدواج

 و... نیحس ریي خودم و ام هیبهش بگم قض ريیحق
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 کیکه منتظرم بودبا عجز نگاه کردم هنوز  یاون روبه

 بلند شد: انیام نگذشته بود که دا هیثان

 امیمن برم االن م-

 

 نیبار تو دلم اعتراف کردم که چقدر ا نیبراي هزارم و

 با شعوره و به گرشا حق دادم که انقدر عاشقش  دختر

 بشه

 من...-

 :دمیکش یقیونفس عم نییو انداختم پا سرم

 من عاشق کارنم!-

 

 تعجب کرد: یکم

 پس چرا...-

 ازدواج کنه ،  گهید یکیبا  خوادیکارن به من گفت م-
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 ... کارن من و تحت فشار قرار  گفتیم نمینسر مامان

 ... منم  هیعاشقشم ک کهیکه بهش بگم اون داد

 از زبونم  ییهویحساسه  گانیرو استاد شا دونستمیم

 گفتم اونو ... دوستش دارم دیپر

 

 از گوشه ي چشمم سر خورد یاشک قطره

 گفته بود من دوستش  نیرحسیکارنم رفته بود به ام-

 به  دمیفهم ی، داداش از خجالت آب شدم وقت دارم

 گفته یچ گانیشا استاد

 یو گاه نیرحسیام گفتمیم یفشار روم بود گاه انقدر

 گانیاستاد شا گفتمیم

 

 انداختم تا  نییسرمو پا دیبدي که رو گونم چک اشک

 :نهینب
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 کنهی... گفت قبول م کنهیاستاد گفتش که کمکم م-

 ... مینقشو ادامه بد نیا که

 خواستمیکارن ازم خاستگاري کرد ... امروز م نکهیا تا

 آبرو  هی ستادنیکنارش وا هیبگم ، که کارن با  بهش

 بزرگ راه انداخت... زيیر

 خودآگاه هق هقم اوج گرفت: نا

 

 قراره عذاب  یخسته شدم ... تا ک گهیداداش من د-

 شمارو بشنوم ؟ نايیو توه رایتحق دیبا ی؟! تا ک بکشم

 یامروزم باعث حال خراب یمدت با ناراحت نیا فشار

 بود االنم

 و بغلم کرد دیسمتم کش یکم شویصندل گرشا

 رو شونش بود قطره اشکام رو شلوارش  میشونیپ

 دیچکیم
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 :کردمیلب ناله م ریز

 ولم...  شدم خستهدیریانتقام بگ ستین ازيین گهیشما د کشمیم

 ... من خودم دارم عذاب  دکنی

 :کردینوازش م پشتمو

 باش آرومبابت رفتارام تو فقط آروم باش دی... ببخش خوامیم

 ... آروم باش ... من معذرت کهیکوچ آبجی

 اومدم روكیکه آروم تر شدم از بغلش ب هیچند ثان بعد

 

 بلند شدم: میازصندل و

 تنها باشم کمی خوامیاگه اجازه بدي ... م-

 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

 رفتم اتاقم

 خواستمینم ینییخونه پا رفتمیتر م عیهرچه سر دیبا

 بشم مزاحمشون

 دمیپتو رو کش دمیبدون زدن مسواك دراز کش کسل

 کردم بخوابم . ی،پامو تو شکمم جمع کردم و سع روم

 شه،یم یفکر کردم که بالخره سر انجام من چ نیا به

 .خوادیم یبراي من چ خدا

 

 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
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 . دمیدم دستم رو پوش دیکه رس ییزایچ نیو اول میبر

 از اتاق خارج شدم . صداي خنده هاي یمعطل بدون

 ومدمیو حرف زدن گرشا از آشپز خونه م انیدا

 

 !ادیم سایعه ... گرشا نکن االن گ-

 ،  کنمیزنمو ببوسم ، خالف شر که نم خوامی، م ادیب- 

 ؟ بهیجاي صبحونه تو رو بخورم ع خوامیم

 سایخنده ي گ وصداي

 

 همه مدت  نینشست روي لبام، هنوزم بعد از ا لبخند

 ایاهنگ دن نیخنده هاي داداشم برام قشنگ تر صداي

 . بود

 با من بد کرد، باهام لج افتاد اما من هنوز  گرشا

 داشتم . دوستش
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 نیو خندش براي من قشنگ تر شیخوشبخت دنید

 بود . ایدن اتفاق

 سرش بود  کیکه به خاطر من نزد نیآوري ا ادیبا  هنوز

 . دیلرز یباالي دار تنم م بره

 

 وقت بر نگردن، جهنم بودن،  چیاون روزا برن و ه کاش

 بودن اون روزا . یواقع برزخ

 ییتو راه روي حموم دستشو دمیچیپ

 شتریلفت دادن ب کمیاز شستن دست و صورتم و  بعد

 شدم خارج

 تا متوجهم بشن و  دمیمحکم کوب کمیرو  ییدستشو در

 درحال انجام کاري هستن قطعش کنن . اگه

 

 رفتم آشپز خونه  یانگار به موقع بود چون وقت هشدارم
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 داشت لقمه  انمی، دا زدیهن م شویداشت چا گرشا

 . گرفتیم

 تر اگه  رید کمیجفتشون سرخ بود و معلوم بود  صورت

 . دمید یحضور کرده وبدم صحنه بدي م اعالم

 و نشستم . دمیرو عقب کش یکردم و صندل یسالم

 نیریلبخند ش هیسالممو عادي دادن، گرشا  جواب

 برام چشمک زد . انیکرد و دا مهمونم

 

 درمان روي زخم  هیکردن، مثل  یحالمو خوب م نایهم

 . ناسورم

 زدم: لبخندي

 نکردي؟ دارمیچرا ب زمیعز-

 گفت: دیجو یکه لقمشو م همونطور

 که از سرکار اومدي خسته بودي گفتم  روزید دمید -
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 یاستراحت کن کمی

 

 گفتم: جیزدم و گ یتلخ پوزخند

 به بعد کال تو استراحتم ! نیاز ا-

 گفت: متعجب

 ؟یچ یعنی-

 پنهون کردم و با حوصله گفتم: مویکالفگ

 

 گهید یعنینیبده براي هم هیروح کمیخواست بهم  یم انیدا

 . رمیسرکار نم

 گفت: پرانرژي

 . ستمیتو خونه تنها ن گهی، منم د بهتر-

 زدم مشغول خوردن صبحونم شدم. من که  لبخندي

 سرخر که از قضا خواهر  هیاز حضور  یکس دونمیم
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 . شهیهم باشه خوشحال نم شوهر

 

 واقعا فرشته بود . انیفرق داشت، دا انیدا البته

 سایبعد از خوردن صبحونش جلوي من لباي گ گرشا

 یمنم بوس کرد و با خداحافظ یِ شونیو پ دیبوس رو

 سرکارش . رفت

 خنده ي خجالت زده اي کرد: انیرفتنش دا با

 ...کمیگرشا ، -

 

 اي کردم: خنده

 . من دیبالخره زن و شوهر زم،یاشکال نداره عز-

 جاشم که طاقت اورده  نی. تا همشناسمیم داداشمو

 کرده . هنر

* * * 

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1045 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 کارن جلو روم  دنیزدم با پر رونیدر خونه که ب از

 : دمیکالفه اي کش نفس

 داري؟یکارن چرا دست از سرم بر نم-

 گفت: تلخ

 دادي دست از سرت بر  یچرا جواب منف نگی تادارمینم

 کردم یاخم

 ستادهیکه منتظرم وا یو کج کردم تا سمت تاوس راهم

 :ستادیبرم که دوباره جلوم وا بود

 

 منتظره یکارن ، تاکس اریمسخره بازي در ن-

 توجه گفت: یب

 ...  ؟یکنیم نجوريیکردم چرا ا یمن که معذرت خواه-

 خوب  میلیتو شرکت من کار کن! خ ای... اصال ب اصال

 هم حواسم بهت  شهیهم دلم برات تنگ نم شهیم
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 هست

 :ختیبهم ر اعصابم

 که حواست بهم هست؟ یچ یعنی-

 گفت: کالفه

 یعنیی،برو کنار تاکس شمیم روانی آخر من کارن وايمنتظره

 نکنه! تتیاذ یمواظبتم که کس

 ري؟یکجا م-

 به توچه؟-

 ري؟ی، کجا م گهینکن د تیاذ-

 نگاهش کردم: یخدا چقدر پرو بود ،حرص واي

 دانشگاه ول  رمینداري؟! دارم م یتو کارو زندگ-

 حاال؟ یکنیم

 سر تکون داد: ناراحت

 شه؟یتموم م 1باشه ، فکر کنم انروز کالست ساعت -
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 اون موقع ؟ مزاحمت  شهینم دایپ یدنبالت ؟ تاکس امیب

 شمیم

 :گفتیم راست

 ایباشه ب-

 سا؟یگ-

 گفتم: یظاهر عاص در

 بله ؟-

 

 انقدر براي بدست  نکهیدر باطن ذوق کردم از ا یول

 کنهیتالش م آوردنم

 االن خودم برسونمت؟! خوايیم-

 پس: شدیادب نم نطوريیشل گرفته بودم ا یلیخ

 هی، تو فقط  فهممیرفتاراتو نم نیا لیکارن، دل نیبب-

 ، حاال تو هر چقدر  ديیکردي جوابتم شن خاستگاري
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 جوابه من همونه یکن اصرار

 

 گفت: تخس

 نظرت عوض شه دینه ... با-

 حرص گفتم: با

 شهینم-

 شد تو چشماي پرحرصم: غرق

 

 جذاب تر  یشیم یعصبان یبهت گفته بود وقت یکس- 

 ؟یشیم

 نگاهش کردم: متعجب

 هی خوادیآدم دلش م یشیم یخوردن میکنیتعجب ن-

 ي چپت... لقمه

 :گفتیصداي راننده که م با
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 سه ساعته منتظرم ،کارو  اي؟یب خواينمی خانومدارما یزندگ

 قطع کرد حرفشو

 از خجالت قرمز شدم دونستمیم

 ارمیتابلو بازي در ن نیاز ا شتریب نکهیا براي

 رفتم که صداي خنده  یتاکس نیبدو سمت ماش بدو

 خجالت زدم کرد شتریب ش

 شدم نیسوار ماش عینگاه کردن بهش سر بدون

 

 یدر جواب خاستگاري کارن جواب منف شیپ دوروز

 همه جا جلو رو  یجواب منف دنی، کارن بعد شن دادم

 نظرم و عوض کنه خواستیهمش م شدیسبز م م

 دادي؟ یاي؟ چرا جواب منف وونهید دیگیاالن م حتما

 پس ؟ شدیچ یکه دوستش داشت تو
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 خودمو دارم لیمنم دال اما

 بود انیاصل جواب رد دادن کارن ، نظر دا در

 

 انیکه بهش با خجالت حرف دلمو به دا یوقت چون

 بهم اعتماد  کنمیگفتم که حس م نیو افزون بر ا گفتم

 تونمیدر جوابم گفته بود که براي ادب کردنش م ندارنم

 لمویدل دیپرس لشویدل یبدم و وقت یواب منف بهشج

 همون موقع ، بعد چند بار  عیبگم البته نه سر بهش

 از حس کارن به من  انیدا نکهیکه کرد ، مثله ا اصراري

 وقت بود که آگاه بود یلیخ

 حرص خوردم اونم گفت که: یکل نیا سره

 

 نیکارن انگار با خودش مشخص نبوده براي هم عیتکل

 ... نایکنه و ا دواریمنو ام خواستهینم
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 رو حساب کردم و وارد  هیبا دانشگاه کرا دنیرس با

 بود یخال یِ دانشگاه خال اطیشدم ح دانشگاه

 کردم ریکنم د فکر

 ای نیحس ریسمت کالس ، امروز با ام دمیبدو دو بدو

 کالس داشتم گانیاستاد شا همون

 

 و درو زدم و با  دمیکش یقیدر کالس ، نفس عم دم

 گفت وارد کالس شدم نیرحسیکه ام ديییبفرما

 شد رید دیسالم ، ببخش-

 داشت نگاه  نجوريیاما هم نمیبودم که بگه بش منتظر

 کردیم

 گفتم: جیو و گ دیترد با

 نم؟بشی! استاد؟نیبش-
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 که گوشه ي کالس بود میشگیهم یرو صندل نشستم

 از  نکهیساعت کالس تموم شد قبل از ا کی بایتقر بعد

 گفت: نیرحسیخارج بشم ام کالس

 شما بمون-

 برگشتم سمتش: معتعجب

باهات صحبت  یموضوع هیراجب  خواستممیدییبله بفرما-

 استاد بلهکنم

 بگم که ... خواستمیم- 

 

 تته پته ادامه داد: با

 می... ما هنوز با هم در ارتباط باش خوايیکه ... اگه م-

 .. بر..برادر  هی... هی ایدوست  هی... به عنوان  یعنی... 

 باشم کنارت

 موندم مات
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 داشت سوالمو به زبدن آوردم: یلیدل چه

 چرا؟-

 مردد به چشمام کرد: ینگاه

 

 از دست بدم ، حس  میتورو تو زندگ خوامیمن نم-

 براي منِ تنها  یتو دوست و ... خواهر خوب کنمیم

 یشیم

 و نداشت و کل  یکس گانیکه اشتاد شا دونستنیم

 لبخندي زدم و  نیاز دست داده بود براي هم خانوادشو

 :گفتم

 مثله شمارو از دست بدم یکس خوامیالبته ، منم نم-

 زد: یلبخند خجول اونم

 

 نمتیبمی پسفعال-
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 برگردم که گفت: خواستم

 یراست-

 دوباره: برگشتم

 بله؟-

 بهت نگفت؟ زيیکارن که چ-

 زدم: لبخندي

 

 نگفت زيیاما نه ، چ تیممنون از نگران-

 تکون داد گفت: سرشو

 خوبهازش از کال خارج شدم یخداحافظ با

 از دانشگاه خارج  نیکالس نداشتم براي هم گهید

 شدم

 فوق العادش  لیو استا پیدر دانشگاه کارن با اون ت دم

 داده بود و هیتک نشیماش با

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1055 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 

 بود شیتو گوش سرش

 عشقم بشم که انقدر چشمش پاکه که سرشو  قوربون

 نییپا انداخته

 که شدم متوجهم شد و سرشو بلند کرد کشینزد

 برام باز کرد: نویجدي در ماش 

نداره باهم  تیخوب نیتو ماش نبشی ، سالمدر دانشگاه جلو

 میستیوا

 

 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-
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 کنم؟ مهمون

 

 دوست دارم: یشکالت یچقدر بستن دونستیم یلعنت

 اوممم ، جوابم مثبته-

 گفت: طنتیش با

 ؟ مخاستگاری بهمبستنی به نهعاها-

 

 و باهم داخل  میشد ادهیپ نیاز ماش میدیکه رس یوقت

 میشد کافه

 قسمت نیو دنج تر نیتوي گوشه تر مینشت

 هیقهوه براي خودش و  هیاومدن گارسون کارن  با

 به  نیسفارش داد و عالوه بر ا یشکالت یِ فیق یبستن

 زنیبر ادیز شویخودم گفت که سس شکالت درخواست
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 کردمیچونم و داشتم اطرافو نگاه م ریزده بود ز دستمو

 : دمیصداي کارن و شن که

 سایگ-

  خواستیدلم م کردیمظلوم صدام م نجوريیکه ا یوقت

 بوسش کنم،انقدر بوسش کنم که نفسش بند  انقدر

 :ادیب

 بله؟-

 

 یبه من جواب منف یکه براي چ یگی، چرا نم گممیدادی

 وقتش بود که بگم گهیکنم د فکر

 صاف کردم: صدامو

 بود  نیبه تو جواب رد دادم ا نکهیا لیکارن ، دل نیبب-

 باعث  تیاعتماد یتو به من اعتماد نداري ، تو با ب که
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 منکارمو از دست بدم و آبروم جلوي استاد  شدي

 بره گانیشا

 زد: یتلخ پوزخنده

دوست  ی، بهتره بگ گانشای استاد...  هِعدمیبهم ساب دندونامو

 پسرت

 کاریچ نیبار خواستم براي عشقمون قدم بردارم بب هی

 کنهیم

 

 دادم یبهت جواب منف نیبخاطر هم قایدق-

 از جام بلند شدم و با برداشتن کوله ام خواستم که  و

 که کارن مچ دستمو گرفت: برم

 میزنی، حرف م سایصبر کن گ-

 توهم کردم: اخمامو
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 حرف بزنم خوامنمی منسایگ نیبش-

 حرف  تونستمینم زدیبا تحکم حرف م نجوريیا یوقت

 ، پس نشستم ارمیحرفش ب رو

 مخالف کارن  ییاخمامو تازه کردم و رومو جا ریدلگ

 چرخوندم

 االن بگو یبگ یخواستیرو م یخب چ-

 

 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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 من توبهجواب همکارمو بدم از خجالت تونمینم یحت گهید

 بردي آبرومو روزم اون ، نداري اعتماد

 کردم یمن که معذرت خواه- 

 گفتم:  عیسر

 اتفاق  نیروزي ا هی، اگه  ستین یکاف یمعذرت خواه-

 کار کنم؟ یها ؟ من اون موقع چ ؟یچ وفتهیب بازم

 

باشه  نه؟ای فقط مشکل االندمی، قول م شهیاتفاق تکرار نم نیا

 گهید دمیمن بهت قول م

 تکون دادم: سرمو

 !گهید زیچ هیکنمیقبول م یبگ یدردت به جونم؟ هر چ یچ-

 

 بغض لب زدم: با

 اريیترك کردن مادرم و به روم نم گهدیدیرو گونم چک یاشک و
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 : نهیانداختم تا نب نییپا سرمو

 هر برادرمهی،  پرستمیکه م یی، وگرنه به اون خدا شیبکوب

 سرم  دنبای باشه داشته باهامم رفتاري

 مونمیام کنارت نم لحظه

 

 تو دستم گرفت و رنجور گفت: دستم

من  الهیکاری یکه زدم ول یشدم از حرف مونیلحظه پش همون

 که تورو انقدر عذاب دادم ، بخدا  رمیبم

 ومدیدستم برنم از

 گفتم: هیگر با

 

 بلد  میترم بشکنی و من قلبه بلدي فقط تو یآرهستین

 :دیبار دستمو بوس چند

 باهام  یکنی، تو فقط بگو که قبول م مونمیبخدا پش-
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 جهنمو برات بهشت ، بخدا  دمی، من قول م یکن ازدواج

 کنمیم خوشبختت

 باشه-

 

 گفت: مات

 باشه؟ یچ- 

 انداختم و با شرم گفتم: نییسرم و پا دوباره

 کنمیازدواجتو قبول م شنهادیپ-

 با عطش زمزمه  ومدیو سمتم م شدیکه بلند م همزمان

 :کرد

 من قربون تو و اون جوابه بله ات بشم که... آخه-

 

 بگم من تو اون لحظه از خجالت آب شدم رفتم  یعنی

 کم نگفتم ... نیزم
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 نشسته بود و مطمئنم که قرمز  میشونیشرم رو پ عرق

 زبونه  نیا ایبودم ، تو لحظه از خدا خواستم خدا شده

 ادیالل کن تا انقدر حرفاي مزخرف از دهنم در ن منو

 

 لب زد: طنتیش با

خانوم ،  ساگی بکش خجالتافتاده بود نییتا حد ممکن پا سرم

 خجالت بکش...

 گفتم: آروم

 دیببخش-

 

انقدر خجالت نکش ،  دمیخب بخش لهخیخوامایزن الغر نم من

 آب شدي ، 

 انداخته بودم که گفت: نییسرمو پا نجوريیهم

، حاال  گهیبسه د ساگی یعهخجالت نکش گهیکه د زنمیم شویواقع

 حرف  میازدواج که کرد

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1064 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 و با حرص سرم و بلند کردم و  دیخجالت پر کش یآن به

 زل زدم: بهش

 

 . گمینم شویخب اونجوري نگاه نکن واقع-

 گفت: طنتیو ش دیزل زدم که با ترد نطوریهم دوباره

 بگم؟-

 نگاه متفکر به من کرد: هی

 نه نگم؟-

 

 تکون داد و جدي گفت : 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 شهیمثله هم تا
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 ، چقدر کارن  میداشت ی... اون روزا چه روزاي خوش آه

 عشقشو بهم اعتراف  یرکیرزی، چقدر ز کردیم یشوخ

 ، اما  شدمیعاشقش م شتری، و من روز به روز ب کردیم

 زود گذشت روزاي خوبم!... چه

 کارن منو رسون خونه بهم گوش زد کرد  یروز وقت اون

 که بهمون زنگ بزنه و ازم  گهیم نیبه مامان نسر که

 بهش جواب مثبتمو بهش بگم خواست

 با خجالت قبول کردم منم

 

 کنهیم یگفت که تا اطالع ثانوي سع نیهمچن کازن

 منو دانشگاه برسونه و برگردونه و گفتش که  خودش

 دنبالم  ادیفردا م پس

 دونستیساعت کالسامو م یچجوري حت دونمینم
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 هر حال به زور قبول کردم که برسونتم به

 زنگ زد و ما  نیاون روز صبحش مامان نسر فرداي

 و قرار شد که فردا صبح به میمثبت و بهش داد جواب

 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 یروز ب اون

 زيیاعتراف نکرده بودم و نگفته بودم که هر چ عشقمو

 بوده یبوده الک نیرحسیمن و ام نیب که

 

 یکیو نه  نی، و من ا شهیم ریزود د یلیخ یگاه اما

 ...دمیبعد بلکه چند سال بعد فهم دوماه

 

 نداشت ريیتاث چیه گفتمینه ... اگرم م البته
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 ...الیخ یب

،  ساگی بخورایکرد نجوريیمنو تو ا یآبج گهیگرشا م شهیم

 ، حالت بد  زمیعز ريیبخور جون بگ

 گفتم: کردمیکله پاچه رو نگاه م لیم یکه ب یحال در

 

 خورمیباشه ، م-

 اي براي خودش گرفت: لقمه

و با چندش نگاه نکن ،  لیم یجوري ب نیایشیم مشتري

 بخوري

 نکنم فکراي براي خودم گرفتم و توي دهنم گذاشتم لقمه

 

 دل و رودم داره  کردمیبا چندش خوردم ، حس م و

 تو حلقم ادیم

 و  ختمیبراي خودن ر یآب وانیزور قورت دادم و ل به
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 خوردم تا مزه ش از دهنم بره عیسر

 :دمیکش یقیعم نفس

 تونمینم گهدیخوردي که هنوز کیلقمه کوچ هی-

 

 که تو دستش بود و گرفت  یبزرگ و پر مالت لقمه

 بخوري  دیکه تو بشقابته با ی، تا ته اون طرفم

 خواهش و التماس نگاهش کردم: با

خوردم به اندازه ايِ که  یکیک رشی اون بخداخورمیم صبحونه

 هر روز 

 بخور حرف نزن-

 

 رو از دستش گرفتم و با عذاب خوردم لقمه

 مجبورم کرد ك ه کل بشقابمو بخورم کارن

 ناز  شتریبهن توجه کنه ب شتریب نکهیبراي ا منم
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 دیخرینازمو م شتریاونم ب کردمیم

* * * 

 با استادم  خوامی، م زمیدانشگاه دنبالم عز این امروز《

 ! 》کار کنم دمیپروژه ي جد سرِ 

 

 که به کارن داده بودم و  یامیکه به پ ینگاه دوباره

 هنوز جواب نداده بود کردم جوابشو

 قسمت و اشتباه  نیا ایحواست کجاست ب ساگیکردی

 دو نفره اي که روش  یکنارش رو صندل دیترد با

 ستادمیبود و وا نشسته

 کدوم قسمت؟-

 

 ستادي؟یچرا وا گهید نبشیحس بدي نشستم کنارش با

 :گهیاشاره کرد که کدوم قسمت و م اونم
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 استاد حواسم نبود دیواي ببخش- 

 تاپ و گذاشتم روپام و مشغول شدم  لپ

 

 درست  کردمیم یقسمت و هر چقدر سع هی یول

 شدینم

 شما انجامش  شهی، م شمیقسمت و متوجه نم نایدیبد

 بود رمیخ نگاهش

 کنه؟یانقدر نگاهم م چرا

 نمیبزار بب-

 شد و  کمیلپ تاپ و بدم دستش اما نزد خواستم

 و تو دستش گرفت ماوس

 گفت سرش تو گردنم بود شهیم بایتقر

 گفت که  شهیم ییجورا هی،  دیکشیم قیعم نفساي

 کردیداشت عطرمو استشمام م انگار
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 لب زدم: آروم

 

 استاد-

 کرد: زمزمه

 جانِ استاد-

 صورتمو  عیشدت تعجب داشتم پس افتادم سر از

 حالت بخودم  نیتر کیطرفش که تو نزد برگردوندم

 

 حالت  نیتو ا خواستی، طوري که اگه م دمشید

 ببوستم تونستیم

 از جام بلند شدم و کنار رفتم عیسر

 به خودش اومد که

 رو که  ییصداي قدم ها رونیب یِکردم تو شولوغ حس

 دمیشن شدیدور م گانیدر کالس استاد شا از

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1072 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 ها باشه یاز همکالس یکی نکنه

 

 اومد داخل  کیاگه نزد شدیباز بود و م مهیکالسم ن در

 دید و

 :دمیلرزون استاد و شن صداي

 سایمن ... من منظوري نداشتم گ-

 و کالفه گفتم: دمیبه صورتم کش یدست

 

 نداره استاد ، اگه کارا تموم شده برم؟ چون  مشکلیشده رمید

 برداشت: کتشو

 رسونمتیم-

 داشت؟ یلیدل چه

 رمینه ممنون خودم م-
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 رسونمتیتعارف نکن م-

 آخه .. -

 نباشه حرفعمل انجام شده قرار گرفتم تو

 خوردیبهش بر م گفتمینه م ادیز اگر

 قبول کردم پس

 

 اونجا  ادیو م ستمیاتوبوس وا ستگاهیکه جلوي ا گفتش

 قبول کردم لیم یمنم ب دنبالم

 اتوبوس منتظر  ستگاهیدانشگاه خارج شدم و جلوي ا از

 ادیکه ب موندم

 کردمیرو رو خودم حس م ینگاه ینیسنگ

 نداشتم!... یخوب حس

 

 نیجلوي پام نشستم و ماش نشیماش ستادنیا با
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 دانشگاه تا خونمون در سکوت و  ریکرد ، مس حرکت

 گذشت نداختیبهم م گانیکه استاد شا ییها نگاه

 ادهیدر خونه توقف کرد که با تشکري ازش پ جلوي

 کردم . یو خداحافظ شدم

 ،بعد کالس  میشد تا جلسه بعدي که باهم داشت قرار

 که من  میرو درست کن میکه زده بود یطرح ماگت

 بخرم لشویقرار بود برم وسا قبلش

 

 سر سري ازش طرف در خونه رفتم و در  یخداحافظ با

 باز کردم دیبا کل و

 طرف آسانسور رفتم آسانسور طبقه دهم بود دکمه  به

 ...ادیفشردم و منتظر موندم ب شو

 ...قهیدق کی

 ...قهیدق دو
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 ...قهیدق سه

 

 ثابت تو  نطوریآسانسورم هم ستادمیوا یه تونمینم نه

 ي دهم بمونه طبقه

 ثابته نیبه خاطر هم کننیم زیدارن آسانسورو تم حتما

 افتادم تا با پله ها برم راه

 به واحد  دمیرس قهیدق 11،  11با فس فس بعده  بالخره

 خودم

 باز کردم و وارد خونه شدم در

 راست به اتاقم رفتم ، لباسامو عوض کردم و مرتب  هی

 کردم جمعشون

 

 رو تخت دمیبرداشتم و دراز کش ممیگوش

 ي کارن و گرفتم: شماره
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 بوق... دو بوق... سه بوق... کی

 دهیجواب نم نه

 براش  یاتفاق هینکنه  شمیکم کم دارم نگران م گهید

 افتاده؟

 

 ، پس چرا االن  دادیجواب تلفن من و م شهیهم اون

 دهینم جوابمو

 با گرشاست دیشا

 گرشا رو گرفتم که بعد دو بوق جواب داد: شماره

 !سا؟گی جانمالو سالم گرشا-

 اومده؟ شیم یسالم مشکل-

 

 لب زدم: دیترد با
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...  که مشکلشهیم یساعت هی هینه اومد دنبال تو فکر کنم ... -

 توعه؟ شپی کارن

 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

 

 بهت دممی خبر بزنم زنگ بهش من بزارباشه -

 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 زيیچ یساختمون سر

 

 قطع کردم  یگوش یناراحت با

 ي خودشونم فکر نکنم باشه، اگه بود جوابمو  خونه
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 دادیم

 تو تخت و تو خودم جمع شدم دمیکش دراز

 حس بدي داشتم ... یلیخ

 رو هم افتاد و  یچشمام ک دونمیفکر کردم که نم انقدر

 برد خوابم

 

 میبه گوش یشب بود نگاه 1خواب که بلند شدم  از

 نگرفته  یکارن باهام تماس نکهیا دنیبا د انداختم

 خودم گرفتمش که بالخره جواب داد:  دوباره

 بله؟-

 بله کارن؟ یچ ینیبله؟ -

 سرد بود چرا؟ صداش

 

 سا؟یگ یگیم یچ-
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 مردم ! هزار بار بهت زنگ  یامروز از نگران گم؟یم یچ-

 واست  گم؟یم یچ یگیبه من م یبعد تو برگشت زدم

 ! منو باش که فکر کردم یتیمسئول یکه انقدر ب متاسفم

 ایدنبالم بهت گفتم ن ايیم

 صدا داري زدم: پوزخند

 

 دی! ببخش سایگ یگیم ی، چ گهیمبعد آقا برگشته  -

 شدم آقا... مزاحمت

داري ،  کارچی ، نکن مغلطهرو بکشم یناز جناب عال یه ستمین

 که  کاریکار دارم من ، ب

 موندم مات

 پر از تعجب به صفحه ي ینگاه یقطع شدن گوش با

 کردم  یگوش
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 هفته از اون روز گذشته بود کی

 ریگیپ یلیهفته اي که سه چهار روز اول من خ کی

 ایاما اون  زدمیشده بودم ، تند تند بهش زنگ م کارن

 کردیم یسرد سع یلیخ دادیاگرم م ای دادینم جواب

 و قطع کنه یگوش تند

 ریگیپ گهیباهام صحبت کنه د خوادینم دمید منم

 بودم نشده

 

 بودم و حساب کردم و سوار  دهیکه خر یلیوسا پول

 بود  دهیبرام خر روزیکه گرشا تازه د ديیسف مايیاُپت

 و سمت دانشگاه روندم شدم

 الممیدانشگاه پارك کردم و وسا نگیتو پارک نمویماش

 برداشتم یسخت با

 بزارم  گانیتو دفتر استاد شا الرویبود وسا قرار
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 خواستم در و بزنم که درخودش باز شد یسخت با

 :دمیصداشو شن و

 

 کمکت  ومدمیم زديیزنگ م ؟ییتو ساگی عهکردمیم

 هنم گفتم:ذ تو

 بتیاسباب غ شدمیآخه؟ بعدش م زدمیم زنگ

 رل زده! گانیبا استاد شا یکه فالن دانشجوها

 به جاش گفتم: اما

 

 خودم آوردم گهیممنون د-

 هارو از دست گرفت و  لیجلوراهم کنار رفت و وسا از

 گذاشت زشیي اتاق پشت م گوشه

 بعد از کالس  گه،دی برم من ، استاد ممنونمنتظرتونم

 اومدم رونیتکون داد که از اتاقش ب عیسر
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 میشگیهم یحوصله رو صندل یکالس شدم و ب وارد

 کشان صفحه رو  ازهیجزوه مو در آوردم و خم نشستم

 زدم ورق

 حفظ  ای یمو دوست داشتم اما از قسمتاي خوندن رشته

 تا به هدفم برسم  خوندمیاما م ومد،یخوشم نم شیکردن

 معمار موفق و معروف بشم هیروزي  و

 بود امروز درس و من ارائه بدم قرار

 

 و با خودم تکرار  گفتمیم دیکه با ییاونا ادیاستاد ب تا

 و از قلم نندازم یچیتا ه کردم

 که کرد یابیمحمدي اومد و بعد از حضور غ استاد

 کرد که براي ارائه برم صدام

 در آوردم و با برداشتن لپ تاپم از  فیتاپمو از ک لپ
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 استاد رفتم و لپ تاپمو به  زیام به طرف م کوله

 وصل کردم و شروع کردم همزمان با  پروژکتور

 دادم حیتوض کردمیکه آماده م ییعکسا

 نمیاز تموم شدن ارائم استاد گفت بش بعد

 

 کالس تموم شد و از کالي خارج شدم و  قهیپنج دق بعد

 داشتم  بایراه افتادم تقر گانیستاد شاسمت دفتر ا به

 که با عجله داره از  دمیو د گانیکه استاد شا دمیرسیم

 دیکه بهم رس ستادمیخارج با تعجب سر جام وا اتاقش

 هول گفت: و

 اومده  شیبرام پ یمشکل هیجان ،  سایگ دیببخش-

 راجب  خوامی، م رمیگیبرم اما باهات تماس م مجبورم

 باهات صحبت کنم. یموضوع هی
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 آرامش سر تکون دادم: با

 کنم؟ برشون دارم؟ کاریچ الرویچشم ، وسا-

 عجله  کمیجان من  سایگ دببخشی... بمونه بزار نهدارم

 دبفرمایی نهکنار رفتم تا رد بشه و

 

 رد شدن اون منم برگشتم تا به خونه برم با

 استاد با سرعت از  نیماش نگیوارد شدنم به پارک با

 خارج شد نگیپارک

 میشدم که صداي زنگ خوردن گوش نمیماش سوار

 شد بلند

 در آوردم فمیک از

 بود جواب دادم: انیدا

 

 ...الوجونم سایسالم گ- 
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 !؟یخوب زمیسالم عز-

 مزاحمت بشم ، زنگ زدم  خوامی، نم زمیممنون عز-

 و کارن و دعوت  نیفردا براي ناهار مامان نسر بگم

 ی، گفتم اطالع داشته باش کردم

 

 اي کرد: خنده

 ایو  یبخواي خودتو براي نامزدت خوشگل کن دیشا-

 دانشگاه داري گفتم بهت که نري! اگر

 زدم پوزخندي

 زمیممنون عز-

 

 اونارو  نکهیخوشحال نشدم از ا گفتمیبود اگه م دروغ

 شام دعوت کرده براي

 فرصت خوب براي من باشه تا با  هی تونستیم نیا چون
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 صحبت کنم اشیمحل یب نیراجب ا کارن

 صبر منم حدي داره بالخره

 که حاال  میچرا اومد خاستگار خواستیمنو نم اگه

 دهیداره عذابم م نجوريیا

 

 هیبعد از عوض کردن لباسام با  دمیخونه که رس به

 میو شلوار گرم کن کوتاه و خوردن ناهار تصم رهنیپ

 انیدا شیکه برم باال پ گرفتم

 و از  دمیبه آسانسور ند ازيیطبقه باالتر بود ن هی چون

 ها رفتم پله

 هیدرشونو زدم و منتظر موندم که بعد از چند ثان زنگ

 باز شد در

 هیدرشونو زدم و منتظر موندم که بعد از چند ثان زنگ

 تو قاب در جا گرفت انیباز شد و دا در
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 لبخندي زد: دنمید با

 اتوی! ب یخوب زیسوپراچه -

 لبخندي زدم و وارد خونه شدم:  منم

 سالمرفت ... سالم ادمیسالم  دیواي ببخش-

 

 که به سمت آشپز  یدر حال انیاي کردم ... دا خنده

 داد زد: رفتیم خونه

 ؟! یچرا اونجا نشست گهید نیبش-

 لب زدم: دادمیلم م یکه رو مبالي راحت یدر حال منم

 تازه ناهار خوردم اومدم خورمینم یچیبابا ه نیبش ایب-

 

 که تو  ینیس هیبعد با  قهینداد در عوض چند دق یجواب

 فنجون قهوه توش بود اومد دوتا
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 که  یرو سمتم گرفت که صاف نشستم و در حال ینیس

 تشکري کردم داشتمیقهوه رو برم فنجون

 اي که  گهیگذاشت و فنجون د زیو رو م ینیس اونم

 که سمت  یبود و برداشت و در حال ینیس داخل

 گفت: بردتشیم لبهاش

 

 نجایخانوم سر از ا سایکه گ شدهچی خبر؟ چه خب؟آوردن در

 زدم: لبخندي

 ، اومدم به زنداداشم سر بزنم  ستیخبر که ... خبري ن-

 !شه؟ینم

 ! از کارن چه خبر؟! نامزدي چطوره؟شهیچرا نم-

 

 زدم: یتلخ لبخند

 بهتره میراجبش حرف نزن الیخیب-

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1089 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 گرد شد: چشماش

من انقدر تلخ هست که کام  یزندگ الیخبیکنه تلخ

 مگه؟ شدهچی! چراااا؟نتویریش

 

 یبگ خوايی، اگه به خاطر گرشا نم گهیاي بابا بگو د-

 منو مثله خواهرت بدون!... گمیبهش نم بخدا

 توام غصه ي منو  خوامی... نمستین نای موضوع نهبخوری

 ! معلومه که ؟یزنیکه تو داري م هیچه حرف نی! اسایگ- 

 غصه ي توروبخورم ، من و گرشا غصه ي تورو  دیبا من

 بخوره؟ یک مینخور

 آخه...-

 

 شده! یحرف اضافه نزن فقط بگو چ-

 که جوابش متعجبم  هیچ هیکردم قض فیتعر یناراحت با
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 :کرد

 تو بهش عشقتو اعتراف کردي؟- 

 خجالت گفتم: با

 نه راستش-

 

دختر! بهش  گهید نههمی بخاطر خببا استادت دوروغ بوده یچ

 که همه  یگفت

 دلهره گفتم: با

 نه...-

 نیدختررررر ! االن ا گهید نههمی خب واااايکنهیکه نم فکرا

 پسر چه 

 

 بکنم؟ دیبا کاریحاال ... حاال چ-

 ویهمه چ دی... بایبهش بگ دیبایهمه رو بگ ویاستاد گفت راجب

 که  یعشقتو دروغ
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 غافل ...صد غافل... گم،یبار م نیبراي هزارم اما

 بمیو تو ج میگوش دنیموقع بود که لرز نیهم قایدق

 در آوردم: بمیکردم از ج حس

 

 جواب بدم دیاستادمه با-

 و  میگفت و قهوه هامون و که خورده بود یباش راحت

 و سمت آشپز خونه رفت برداشت

 تو گوشم  یو گوش دمیکش یصفحه ي گوش رو

 :گذاشتم

 استاد سالم یالوسالم ، خوب-

 

 ممنون خوبم-

 صاف کرد: صداشو

  کمی میامروز چون نتونست سایخب خدا روشکر ... گ-
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 ، من امروز  می، عقب افتاد میرو جلو بنداز پروژه

 باهات صحبت کنم اما  مییزایراجب به چ خواستمیم

 اومدو نشد  شیبرام پ یمشکالت هیکه  ديید خودتم

 امروز ساعت  دمیکافه رو بهت م هیآدرس  نیهم براي

 میاونجا باش راجبش صحبت کن 1

 

 گفتم: دیترد با

 دیپشت تلفن بگ شهنمیگفتمیوگرنه م شهینه نم-

 آخه...-

براي خوش  ساگی نداره آخهمیریم میبراي کار دار میرینم

 که  حیو تفر یگذرون

 

 کردم قانع بشم: یتکرار جمله ش سع با

 ... میری، براي کار م میرینم یخوشگذرونآره ، براي -
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 :دمیکش یقیعم نفس

 دیشو برام بفرست شنیلوک ایباشه پس ، آدرس -

 ، حس کردم صداش خوشحال  دمیکش یقیعم نفس

 :شد

 

 نمتیبی،م اوکیرو 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

 پکر شدي؟ شد؟یچ-

 رفتن با استادم ندارم! رونیبه ب یحس خوب- 

 

 شد: متعجب

 ! ن؟یرحسیام-

 به معناي مثبت تکون دادم: سري
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 اونوقت ؟! رونیبري ب دیچرا با-

 

 رفتن! براي همون پروژه اي که گفتم  رونینه اون ب- 

 خوبه ... اون ...  میبهم داده ا براي سابقه ي کار استادم

 رونیب میبر دیاون با براي

نداري؟! شما  خوبی حس چرا خب! عاهادیریبراي کار م دیدار

 که فقط 

 و تته پته گفتم: دیانداختم و با ترد نییپا سرمو

 که... کنمی... حس م کنمی... حس م یدونیآخه م-

 

 ؟یکنیحس م یچ-

 گفتم: تند

 که بهم عالقه داره! کنمیحس م-

 باال انداخت: ییابرو تاك
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 بهت گفته؟ زيیچطور متوجه شدي؟ خودش چ-

 

 رفتاراشو بگم: خواستمینم

 گهید فهمهینگفته ، بالخره آدم م زيینه ... اون چ-

 سر تکون داد: متفکر

 و فکر  ديیازش شن زيیاگر چ سایممکنه ... اما گ-

 کار باهاش شو چون  الیخیواقعا دوسش داري ب کردي

 گفتم: دیترد با

 چـ ... چرا ؟-

 گرد کرد: چشاشو

 دختري که  هیکه کارن با  یچرا نداره! تو خودت بفهم-

 همکار  ارهیداره که بدستش ب یحس داره و سع بهش

 

 کاریباهاش ارتباط داشته باشه چ یلیخ ای باشه
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 !؟یکنیم

 تصورشم برام وحشت ناك بود اما: یحت

 پروژه اي نیباهم ... ا میکنیکار م میاما ما فقط دار-

 ام  ندهیبراي آ یلیخ میکنیکار م میما روش دار که

 هیفقط  نی.. براي کارم ، سابقه ام ... بعدم ا خوبه

 نباشه ... کارمونم داره  زيیاست ممکنه اصال چ هیفرض

 

 تمومه ، بعدش  میماگتشو که درست کن شهیم تموم

 !...میبا هم ندار یارتباط 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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 اصال مادهیاگرم م ای،  دهیجواب نم ایبهش زنگ زدم  چقدر

 که بگم ... بهت که گفتم  میزننمی حرف باهم

 کنهیقطع م عیو سر کنهیرفتار م سرد

 ینشو و سع میکه تسل گمیحال من بهت م نیبا ا- 

 و عشقتو بهش نشون  یباهاش ارتباط برقرار کن کن

 !ی... بهش اعتراف کن بدي

 تکون دادم: سرمو

 

 گمیو بهش م زنمیحتما باهاش حرف م ادبی که فردانگفت زيیچ

 تو  ییکسا نیهمچ هیممنون بودم ازش واقعا  چقدر

 کنن نعمتن! حتیآدم که آدمو نص یزندگ

 و نگاه کردم ساعت

 بود قهیدق 1: 11

 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: زيیآم طنتیش لبخند

 

 خودمو خوشگل کنم! کمیبرم -

 روزي منم براي کارن  هی شدیم یعنیزدم ،  لبخندي

 کنم؟ برم تو خونش؟! منتظر باشم از سرکار  نجوريیا

 تصورشم لذت بخشه ی! حت ادیب

 پرنگ شد و ذوق تو دلم رفت: لبخندم

 باشه سالم بهش برسون- 
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 :میجلوي در بود گهید

 نداري؟ کاريمواظب خودت باش زمینه عز-

 م و اومد نییدوباره از پله ها پا میکه کرد یخداحافظ با

 خونه شدم وارد

 

 گرفتم که به حموم برم میتصم

 طرف اتاقم رفتم لباسامو تو سبد رخت چرکا  به

 بندازم ییتا بعدا تو لباسشو انداختم

 

 رامویاز تو حموم در اومدم اول لباس ز نکهیا بعد

 دمیپوش

 پالتوي چهار خونه ي هیسرد بودن هوا  لیبه دل بعدش

 میو ن میذغال یهمراه شلوار ل دمیپوش یطوس قرمز
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 هم  یمشک یشال بافت طوس هیو  میهاي مشک بوت

 دمیپوش

 

 که لپ تاپمم توش بود با نگاه  فمیبا برداشتن ک و

 از خونه  دادیو نشون م میبه ساعت که پنج و ن کردن

 شدم خارج

 ساعت  میبرداشتم و در عرض ن نگیاز پارک نمویماش

 که توي درکه بود رسوندم یشاپ یبه کاف خودمو

 کافه پارك کردم و وارد کافه  نگیتو پارک نمویماش

 شدم

 

 استاد تو گوشه کافه که مشغول قهوه  دنیبا د که

 بود به طرفش رفتن خوردن

 کردم و نشستم یبهش سالم دنیمحض رس به
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 اونم لبخندي زد و سالم کرد که

 همون لحظه گارسون اومد و با گرفتن سفارش من  که

 بود ما رو تنها  یشکالت کیبا ک رکاکائویش هی هک

 گذاشت

 استاد شروع کرد: که

 

 که همه  یدونیجان ... خودت م سایگ نیخب .. ببب-

 جز ماکتش  میپروژه رو تموم کرد زیچ

 ...میکرد هیکه ته الشمیوسا

 بگه گفتم: زيیچ نکهیا قبل

که وسط  دببخشیانجام بدم ییکه ادامه کارو خودم تنها گرفتم

 میاما من تصم پرمیحرفتون م

 

 نگاهم کرد اما گفت: متعجب
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 !گه؟ید ستیبه من ن یاجیاحت گهیباشه پس ، د-

 از شمام  دمینه استاد تو طول کارم که دارم انجام م-

 !پرسمیم سوال

 پس یاوک-

 بعد  میبخور میکه سفارش داد ییزایچ میگرفت میتصم

 میبر

 

  خوردمیکاکائومو م ریکه داشتم ش نیح نیهم تو

 از خاطره هاي دوران  یکیکه داشت  استاد

 گفت که خندم  زیچ هی کردیم فیتعر شوییدانشجو

 ، دستم گذاشتم  ومدیخندم بندم نم ی، لعنت گرفتم

 المصب ومدیاما نم ایدهنم تا خندم بند ب جلو

 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

 تونمینم رهیخندم بگ گهیاستاد من د دببخشیکنترل کنم و

 خودم 

 زد: ینیي دلنش خنده

 

 !هی، تو بخندي کاف ستین ینه مشکل-

 صاف کردم: صدامو

 شده رمیبهتره برم د ممنون ، من-

 داد: سرتکون

 رسونمتمی ، باشهرمیدارم 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

 قدم عقب رفتم چند

 

 مامان!-

 بغلم کرد: محکم

 جانِ مامان ! عشق مامان!-

 :دیو گردنمو بوس صورت

 برات تنگ شده بوددلم -

 توهم رفت: اخمام

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-
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 بودو پاك کرد: دهیکه روگونش چک اشکاش

 

 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

 چشماي گرد شده از حرص گفتم: با

 ؟ی! هان چست؟ین کنمیاونجور که من فکر م یچ-

 التماس گفت: با

 

 بدم حیبزار بهت توض-

 بدي ؟! رفتنتو؟! ترك کردنتو؟!  حیبه من توض ویچ-
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 ؟ مونویشدن منو گرشا رو؟ بدبخت میتی

 هق هق گفت: هیگر با

 یکنیکه فکر م نجوری، بخدا ا سایدلمو نشکن گ-

 ! ستین

 پوزخندي زدم و محکم مچمو از دستش  تیعصبان با

 آوردم: در

 

 یدلتوعنیبشنوم  هیاز نامزدم کنا نکهیا یدونی! مشکست؟

 مییچقدر دل من از تنها یدونمی نشکنم؟

 ؟یچ

 قرمز شده  یو ناراحت هیدرشتش از گر یعسل چشماي

 :بود

 ... بخدا  ستین یکنیاونجور که تو فکر م یچیه-

 دخترم بزار... ستین
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 توجه به اطرافم داد زدم: یب

 که بودي ! یی! برو همونجا ستمیمن دختر تو ن-

 

 سمت  دمیکشیکه از حرص م ییتوجه با نفس ها یب و

 رفتم نمیماش

 سوار شدمو درشو با حرص بستم و

 که دستشو رو صورتش  دمشیدیم یچشم ریز

 کردیم هیبود و مظلومانه داشت گر گذاشته

 واي چطور  》 گفتیم دیدیمارو م رونیکس که از ب هر

 دختر  نیمادرشو برنجونه ، چقدر منفوره ا ادیم دلش

《 

 

 که بدونه من با چه  ستیمن ن یکس تو زندگ چیه

 بزرگ شدم چقدر محبت کم داشتم که با  ییسخت
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 ،  شدمیرامش م یذره محبت از طرف هر ک هی دنید

 ، شدمیم عاشقش

 کارن ، مثله الناز که باهاش دوست شدم ، بهش  مثله

 همه  نیو ا یشدم آخرشم شد رفتنم به دب وابسته

 میبدبخت

 که مادر نثارم  یهمه از نداشتن محبت بود ، محبت نایا

 بود! پدرم نکرده بود! نکرده

 

 گوشه ي اتوبان پارك کردم و سرمو رو  نمویماش

 گذاشتم فرمون

 که گرشا چقدر  ادمی...  ادمهیتک اون روزا رو  تک

 دیکش یسخت

 کردیهاي منو تحمل م ريیکه بهونه گ ادمهی

 دیرسیدرسش م به
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 ...دیرسیدرس من م به

 کردیاما رو نم دیکشیعذاب م خودشم

 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 دمیرو د گرشا

 ادیب شیکی

 برگردم چمیبپ خواستم

 

 یلیمطمئن بودم چشمام قرمز شده و گرسا خ چون

 کردم هیکه گر فهمهیم زود

 که مجبور شدم سمتش برم دتمیموقع گرشا د همون

 بهش دادم و آروم گفتم: یدست
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 سالم-

 بودي؟ کجا سالمقرار داشتم گانیشا با استاد-

 کرد: یباال انداخت و اخم ییابرو تاك

 

 زاري؟یقرار م اروی نیچرا هنوز با ا-

 اخم کردم: منم

 دبای چرامیکنیباهم کار م میپروژه اي که گفتم دار همون

 باهاش قرار بزارم داداش؟! مجبور شدم! سره 

 ستیقرار ن گهیبرم کافه .. اما نگران نباش د باهاش

 ي هیبهشون گفتم قراره خودم بق میکار کن باهم

 ادامه بدم! کارارو

 زد: لبخندي

 

 ! یکنیم ی! کار خوب نآفریدرش باز شد آسانسور
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 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

 

 بله؟-

 گفت: متعجب

 یدون ی! به من نگاه کن! خودت منه؟ییچرا سرت پا-

 .ادیبدم م که

 زدم تو چشماش که همون موقع متوجه شد: زل

 

 کردي؟! هیچرا قرمزه؟! گر تینیچشمات و ب-

 دروغ بگم: خواستمینم
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 آره...-

 ادامه بدم: نذاشت

 ...  سایگ کشمشیچرا؟! کارن کاري کرده؟! بخدا م-

 !کشمشیم

 

 سوم به بعدشو با خشم گفته بود جمله

 کردم اما گفتم : ذوق

 نه داداش-

 انداختم: نییبا غم پا سرمو

 افتاده! گهیاتفاق د هی-

 

 ادهیآسانسور تو طبقه من باز شد که گرشام با من پ در

 :شد
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خونه  میبر ابیهیاومد که همون موقع همسا یسرم با نگران پشت

 گمیبهت م

 یدوست شنهادیکه مردي مجرد که از قضا بهم پ میبغل

 دیبود مارو د داده

 رفت و آمد نداشت یبا کس یساختمن کس نیا تو

 

 از پوزخند چنرش آورش  نیبراي هم میما نداشت القل

 کرده گهیکه فکر هاي د معلومه

 

 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
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 اریچاي ب ارینه! قهوه ن-

 

 تکون دادم و باشه اي گفتم و به سمت آشپز خونه  سر

 رفتم

 درست کردن چاي شدم مشغول

 به سمت  ینیریدرست کردنش همراه خرما و ش بعد

 که گرشا اونجا نشسته بود رفتم ییجا

 زیچاي سمتش که گرفتم که برداشت و رو ن ینیس

 گذاشت

 گذاشتم و کنارش نشستم  زیو رو م ینیس

 

 تو سکوت گذشت که گفت: هیثان چند

 !خب؟تشیو عصبان یسخت بود برم که بگم ! ناراحت یکم

 :کردیم نمیغمگ
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 خب... خب-

 آرامش تو چشمام زل زد: با

 ! شدهیبهم بگو ! بگو چ ویهمه چ! آروم سایگ-

 

 :دمیکش یقیعم نفس

 دمیرو د دهیش-

 بهتش ترسوندتم: داد

 !؟یچ-

 دهنمو قورت دادم: آب

 ؟! کهیزن گفتیم یچ-

 

 ترس گفتم: با

 که شما  نجوریا یچیه گفتی... فقط م گفتینم زيیچ-

 ...نایو ا ستین دیکنیم فکر
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 :دمیزد که تو جام پر زیحرص ضربه اي رو م با

 بخدا حرفاشو گوش نکردم داداش-

 و موهاشو چنگ زد: نییانداخت پا سرشو

 

 آروم باش داداش-

 زد: داد

 سال هواي نیبعدش چند کهیچجوري آروم باشم؟ زن-

 هاش زده سرش.. بچه

 داد و گرفته ادامه داد: رونیخسته و با آه ب نفسشو

 شد باز بهم بگو دایهر وقت سر و کلش پ-

 

 گفتم: ریبه ز سر

 چشم-

 جاش بلند شد: از
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 اي؟یباال ! نم رمیمن م-

 کار دارم! کنینه -

 گفت: خسته

 

 گه؟یناهار د ايیگفت فردا ب انیباشه دا-

 گفتم: آروم

 گفت داداش آرهخب پس من رفتم-

 شامو  ادیب انمیدا زنمیذره زنگ م هی نبشی داداش نهمیباش باهم

 خستم کمینه -

 

 اصرار  نیاز ا شتریب نیگرفتست براي هم دونستنیم

 نکردم

 هی باشهزنگ به کارن بزنم هیگرفتم  میاز رفتن گرشا تصم بعد

 جون سالم برسون انیدا
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 گرفتم که بعد چند بوق جواب داد البته طبق  شمارشو

 سرد: ییبا صدا معمول

 سایبله گ-

 گفتم: مضطرب

 ؟یسالم خوب-

 خوبم ، کارت؟-

 گفتم: شیمحل یبغض از ب با

 گه؟ید ايیفردا م-

 نه کار دارم-

 چرا؟کار دارم گمیچرا م یچ-

 اشکامو کنترل کردم: یسخت با

 دلم برات تنگ شده! گهید ایب-

 کرد ، بغض تو گلوي من بزرگتر شد سکوت
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 ندونستم اصرار کنم: زیجا نیاز ا شتریب

 ..یحرف بزن ابیاممیتلفن و قطع کرد و

 پاك کردم  یاشکمو با خوشحال قطره

 

 بپوشم خوشش  یکمدم رفتم ، حاال براي فردا ج سمت

 ! در کمدو باز کردم ادیب

 و بلند داشتم  راهنیو پ کیسارافن و تون یچ هر

 رو تخت ختمیر

 شتریکدوم ب نمیدونشو جلوي خودم گرفتم بب دونه

 ادیم

 بپوشم مویگرفتم سارافن کوتاه ل میآخر تصم در

 

 کنار گذاشتم که فردا صبح همه  دممیسف صندالي

 آماده باشه یچ
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 مرغ براي خوردم درست کردم  چیبه ساندو شاممو

 روزي که داتلود  111 یخارج لمیف دنیبا د بعدشم

 داشت که خودم از  یادب یکه انقدر صحنه ب کردم

 دمیخجالت کش خودم

 تموم شد به تختم رفتم تا بخوابم نکهیا بعد

 

 گنگ که  انیبودم و به پا داریمتاسفانه تموم شب ب و

 فکر کردم لمیف

 جذاب بود  یلیخ لمشیف موضوع

 که خالفکار بود  مویپسري بود به اسمه ماس هی راجب

 عاشق دختري به اسم الورا شده بود و

 111و بهش  دزدهیبعد از چند سال الورارو م مویماس

 که عاشقش بشه اما الورا همش ازش  دهیمهلت م روز

 ناگفته نمونه که دختره ام خوشگل  نایو ا کنهیم دوري
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 اما بود

 

 جذاب بود  یلـــــــیخ لمیپسر ف گریباز

 از خواب بلند شدم امروز  1صبحش ساعت  فردا

 راحت  الیبا خ تونستمیکالس نداشتم و م خوشبختانه

 خودم برسم به

 و خونه رو مرتب کردم و اتاق

 ز ساعته ا 1سمت حموم رفتم و با گرفتن دوش  به

 اومدم رونیب حموم

 دمیکنسول رفتم و موهامو سشوار کش زیم سمت

 

 بود 11111و نگاه کردم ساعت  ساعت

 در آوردم شمویکنسولم لوازم آرا زیکشوي م از

 لوازم  یعالقه داشتم کل یلیکردن خ شیبه آرا چون
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 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

 

 خط چشم  هیزدم از روش  یي صورت هیسا هی بعدش

 که چشماي درشتمو درشت تر کنه و بهش  میضخ

 بده جلوه

 هم زدم یکم یلیخ یگونه صورت رژ

 زدم ممیو رژ صورت ملیر

 دیطول کش 11111تا ساعت  نایهمه ي ا که

 که چقدر کندم دیدیکنم فهم فکر

 خونه ي اونا بودم 11ساعت  تیو نها دمیو پوش لباسم
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 بگه وارد خونه  ريیبزارم چ نکهیکه باز کرد بدونه ا در

 گفتم: یو با خجالت و شرمندگ سدم

 امیشد نتونستن زودتر ب ریتوروخدا د دببخشی سالمکمکت

 

 که باهم سمت آشپز خونه  یاي کرد و در حال خنده

 با هول و نفس نفس ادامه دادم: میرفتیم

 رفتم طول  نامیبخدا زود بلند شدما ، اما حموم ا-

 !دیکش

 اي کرد: خنده

 نداره ... بیع زمینه عز-

 گه؟دی مونده من براي کارنه همه شو قراره خودم انجام بدم-

 آشپز خونه شدم و سمت گاز رفتم: داخل

 نتعارف نک زمیعز-

 اي کرد: خنده
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 کردم دارم  سیقرمه سبزي و گذاشتم برنجم خ- 

 .. ساالدا و دسرم حاضر کردم  کنمیسرخ م مرغارو

 دی، همه ي کارا انجام شده عشقم فقط با شبید

 رو  ایخونه رو مرتب کنم و ترش کمیآماده کنم  ظرفارو

 زمیظرفش بر داخل

 همه  نیانتظار ا قتایخجالت در قابلمه رو باز کردم حق با

 شدمیبودنشو نداشتم وگرنه صبح زودتر بلند م فرز

 لب زدم: نیشرمگ

 همه کارا که انجام شده که... زمیعز- 

 گفت : طنتیو ش یشوخ با

 گهید نههمی داشتن زرنگ عروساي کردم 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-

 زمعزی نهکاري انجام بدی خوايیاگه م ی...اوک نکهیدومم ا-

 که.. کنمیتعارف نم

 شده االناست که مامان  رممید کمی ستیاي ن یمانع

 انیب نامیا نینسر

 دادم که گفت: سرتکون

 

تو  تونیز وترشینیبچ خوايیتو هر کدوم م نی، بب سی َ کنارش

 که  ینتیتو کاب میاردو خور خچالهی

 ناهار  زیرو رو م ایو همه ترش خچالیرفتم سمت  اول

 دمیچ خوري

 که گفت رفتم و اردو خوري ینتیسمت کاب بعدش

 نگاه کردم اروی

 و که مثله مداد  یاون اردو خوري خط صاف تونیز براي

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1126 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 ديیو رنگ سف بود

 تو خونه ي 1داخل اردو خوري که  مینوع ترش چهار

 .دمیداشت که بهم وصل بودن چ یقلب

 دمیشو چ همه

 و به  ختمیریهارو م یکه باهاش ترش ییقاشق ها و

 بردم تا بشورم ییشو ظرف

 اومد تو  انیکه دا شستمیقاشق و م کیآخر داشتم

 بودمک نگاه  دهیکه چ ییهایترش یخونه در حال آشپز

 گفت: کردیم

 هارو  یخب ... من خونه رو مرتب کردمتوام که ترش-

 ها رو که اونجا  وهیتوام م نمیچی! من ظرفا رو م یختیر

 بشور گذاشتم

 تو... و

 نتیرو از کاب یبزرگ یکه ظرف برنج یحال در
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 گفت: اوردیدرم

 زیبر نیا-

 ناهارو خوري گذاشت  زیروي م و

 تکون دادم  سر

 ختمیر ییهاي تو سبد و تو کاسه ظرف شو وهیم

 گذاشتم تا بعدش که  ییشستم و کنار ظرف شو سبدو

 زمشونیهارو شستم داخل سبد بر وهیم

 ها تموم شد داشتم دستمو با حوله  وهیشستن م بالخره

 بلند شد: دیبا ترد انیکه صداي دا کردمیم خوش

 

 سا؟یگ-

 تو صدا کردنم گفتم: دشیاز ب ترد متعجب

 بله-

 ..رویدي ... د-
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 :دیبلندي کش نفس

 ؟! مینیبش شهیم-

 عقب  مویکه صندل یخشک کردم و در حال دستمو

 گفتم: دمیکشیم

 آرهو 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-

 :دیکش یقیعم نفس

 هست!نگران  یمشکل هی سایراستش ... راستش گ-

 :شدم

 داري؟ ی! با گرشا مشکل؟یچه مشکل-

 گفت: مظطرب
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 من مشکل ندارم یعنینه ...  یعنیآره !. -

 تر شدم: نگران

 کنه؟یم تتیاذ ؟یپس چ-

 نه اون با من نه  میباهم ندار ینه ... من و اون مشکل-

 با اون ... من

 ؟چی پسگرشا ازم ناراحت شه ترسمینه م ایبگم  دونمینم- 

 شد: مونیپش انگار

 ریبگ دهیحرفمو نشن الیخیب-

 دستشو گرفتم و  تیخواست که بلند شه که با جد و

 نشوندمش دوباره

 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-

 گاز گرفت: یبا ناراحت لبشو
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موضوع اون جور  نببیمیباهم ندار یمشکل چی.. منو گرشا ه منو

 ...  ستین یکنیکه تو فکر م

 ناراحت بود ...  یلیاز اومد خ یگرشا وقت روزید فقط

 یلیخ شبیاز .. از خونه ي تو اومده .. کل د گفت

 خواستمیشامم نخورد ، م یو ناراحت بود .. حت گرفته

 شده؟ زيیچ بپرسم

 شدم ، گفتم  مونیپش یکمکتون کنم ... ول تونمیم من

 تو گرشا  نیفوضولم م و ب یممکنه تو فکر کن که

 که چرا از  شهی، گرشا بفهمه ناراحت م کنمیم دخالت

 !دمینپرس خودش

 دخالت کنم تونیکه به مسائل خونوادگ خوامینم من

 دادم رونیآسوده ب نفسمو

 شدم: نیغمگ هوی اما

 ناراحت بود؟ یلیگرشا خ-
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 اومدم: رونینداد که از الك ب یجواب

 نببیکنهیو عوض نم زيیگفتن و نگفتن موضوع به تو چ اما

 یشیتو ام جزءِ خانواده ي نا محسوب م رمیعز

 بهت بگم اما به نظرم بهتره گرشا بهت  تونمیم من

 رو بگه ... هوم؟ موضوع

 زد: لبخندي

...  باشهمیباهم خوشبخت باش نکهیمن تو گرشا .. کارن ا بودن

  خوب مهمه شما بودن خوب فقط من براي

 مهمه

 زدم که همون موقع در خونه با سرو صدا باز  لبخندي

 شد

 بلند گرشا لبخندمو پرنگ تر کرد: صداي

 استقبال آقاتون؟ عروسکم ؟؟  ايینم ؟ییخانومم کجا-

 ... فکر کنم  کنمیلقمه ي چپت م هیکنم  داتیپ
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 تموم شده اره؟ کلتمیس

 داشتم شیاالن من دوتا حالت در پ یعنی

 از خنده منفجر شم خواستمیم شیکی

 ،  نیار خجالت آب شم برم تو زم خواستمیم شیدوم

 شدیداشت محو م بایکه بدبخت تو افق تقر انمیدا

 ...چارهیب دیخجالت کش انقدر

 که گرشا جلوي آشپز  میحالت بود نیتو هم قایدق

 شد: انینما خونه

 اون قربوندیمن تو آشپز خونه حرف تو دهنش ماس دنید با

 ...زيیچ خواينمی شم لبات

 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
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 لکسیکه من دادم به خودش اومد و ر یپر شرم سالم

 گفت: رفتیم خچالیکه سمت  یحال در

 سالم ؟یینجایعه توام ا-

 خجالت گفتم: با

 دستشویی برم ییمنسمت دستشو دمیدو بایتقر و

 خودمو داخلش  بایرو که باز کردم تقر ییدستشو در

 کردم پرت

 یسع یو منفجر شدم از خنده ول واریدادم به د هیتک

 بلند نشه ادیصداي خندم ز کردمیم

 خنده هامو کردم سر و وضعمو مرتب کردم و  نکهیا بعد

 اومدم رونیتوالت ب از

 :ومدیم انیآروم و پر حرص و ناراحت دا صداي

 جلو کارن  میمنو خجالت بدي؟ اون سر دیبا شهیهم-

 آبرومو بردي که لباس خواب قرمزتو  فنیرو آ یگوش
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 بخورمت امیب خوامیم بپوش

 گرشا بلند شد: ناله

از  سایکنم حواسم نبود بعدم گ کارچی خبستیکه ن بهیغر

 خودمونه 

 کردم که حرفشونو قطع کردن یاهم

 آشپز خونه که شدم گرشا نشسته بودو قهوه  داخل

 خوردیم

 ...کنهیم کاریمعلوم نبود داره چ قیدق انمیدا

 هیکارن  انیدا راستیادیم نیمامان نسر یول ادیب نتونست

 اومد  شیبراش پ یمشکل

 حرف از دهن گرشا عکس العمل نشون  نیا دنیشن با

 :دادم

 !؟یچ-

 برگشتم سمتم: گرشا
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 ؟یدونستینم-

 اومد نمینسر مامان

 ادی! به من گفت م ومدیاما کارن ن میخورد ناهارمونم

 ومدین اما

 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  هیجلوروم سبز شده بود و با گر بار

 یکیبده االنم  حیچند سال دوري و بهم توض نیا بزارم

 رو  یلیاز وسا یکی رفتمیمواقع بود که داشتم م نیا از

 براي درست کردن ماکت فراموش کرده بودم بخرمو  که

 بخرم  رفتمیم داشتم

 خسته شده بودم!. گهیجلو روم سبز شده بود ! د که

 چشماش : شدم تو رهیخ نیو غمگ یعاص
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 گهی... د کشمینم گهیمامان من خسته شدم ! د-

 اما گرشا  دمیعذاب کش یلی. مامان من خ کشمینم

 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.. ستین ما

 و با بغض گفتم: نیدوختم زم نگاهمو

بودن تو  نجاای از مابد بود یلیقرمز شده بود و حالش خ رنگش

 مامان میکشیعذاب م میدار

 :ختیریاز گوشه ي چشمش م 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 فشیدو تن نح دستمو
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  دیکشیکرده بود تو گردنمو بو م سرشو

 گرفت و قطره اشکام صورتم و  میخودآگاه از منم گر نا

 کرد سیخ

 :دیباال کش شوینیجداشد و ب ازش

 رفتم  دیرفتم تا شما خوشبخت باش شیچند سال پ- 

 توجه به  ینجات بدم ب یپول یو ب یشمارو از بدبخت تا

 ...  رمیرفتم ... االنم م دیکنیچه فکري راجبم م نکهیا

 ! ...دیتا خوشحال باش رمیم االنم

 برگشت و رفت و

 توجه به  یشدم و ب نیبا فکري مشغول سوار ماش منم

 بکنم به  دمویداخل مغازه بشم و خر خواستمیم نکهیا

 خونه روندم طرف

 زنگ خورد میعصر بود که گوش طرفاي

 متعجب شدم اما  یرو گوش گانیاسم استاد شا دنید با
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 دادم: جواب

 الو؟-

 ؟یسالم خوب-

 د؟خوبی شما ممنوننمتیبب خواستمیمنم خوبم .. م-

 نتم؟یبب خواستیکردم! چرا؟ چرا م تعجب

 دونمینم دنمونوید لیسکوتم بهش فهموند که دل انگار

 گفت: چون

 بگم  شهینم ی! چون پشت گوش ینپرس راجب چ-

 ...بایشبه تقر رونیب امیب تونمیخب آخه ... من نم-

 حرفش فکر  دنیاما با شن کردمیم یبهونه تراش داشتم

 مونده باشه: یراه گهید نکنم

  تونمیوآپارتمانتون هم م یتو الب ستین مشکلیبگم حرفمو

 اي گفتم که گفت:  باشه

 ايیتر ب عیخونتونم .. هر چه سر کیمن االن نزد-
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 بهتره.. نمتیبب نییپا

 کرد: یمکث

 روت بزاره ریتاث دوارمیمهمه ام یلیحرفام خ-

 تلفن و قطع کرد مانتومو تنم کردم و کفشمو  و

 دمیپوش

 که اگه بهم عشقشو  کردمیفکر م نیبه ا همش

 بهش بدم یکنه چه جواب اعتراف

 و باهام لج کنه و نمرمو کم کنه  خوامشیلگم نم اگه

 ؟یچ

 و امیب نییمدت که از آسانسور پا تمام

 کردمیفکر م نایبه ا نمیبش یمبالي کنار الب رو

 غم عالم تموم دلم و گرفته بود و

 و بعدش نشستن فردي ییصداي قدم ها دنیبا شن که

 برداشتم  نیبه روم نگاهمو از زم رو
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 دمیاستادو د که

 که جوابمو داد: کردم یسالم مظطرب

 سالم-

 !د؟خوبمخوبیشد سکوت

 تو چشماش نگاه  دیدهنمو قورت دادم و با ترد آب

 و شروع کرد: دیکش یقیکه نفس عم کردم

 !میمنو تو خواهر برادر-

 ته دلم  یزده از شروعش شدم اما حس خوب بهت

 زد جوونه

 ناراحت  میمیکی دیدیاون منو جاي خواهرش م پس

 کردمیکه م ییاز قضاوت ها شدم

 از طرف  یچشمام زل زد . انگار منتظر عکس العمل تو

 بود من

 زدم و گفتم: لبخندي
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 دینیبیخوبه که شما منو جاي خواهرتون م نیا-

 !استاد

 داد: رونیب نفسشو

 یتو ... واقعا خواهرم یستیتو جاي خواهرم ن-

 خشک شد: لبخندم

 ؟یچ یعنی-

 شد: نییگلوش باال پا بکیقورت داد که س بزاقشو

 یب کمیدر واقع من از پدر ازتون جدام یعنی...  مییپدر جدا از

 و  یکیمقدمه گفتم اما منو تو و گرشا از مادر 

 گرد شد: چشمام

 .. نداره... قتیحق نیاي.. ا ؟یچ... چ-

 انداخت: نییپا سرشو

 دمیداره ... منم ... تازه فهم قتیحق-

 ! یستین کتری... تو ...تو که از ... ما کوچ یگیدروغ م- 
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 چطور ممکنه؟ نی.. ا نیا

 داد: رونیب نفسشو

 قبل از ازدواج با  دهیمن برادر بزرگ شمام ... مامان ش-

 با پدر من ازدواج کرده... پدرشما

 :دمیبهش تو پ تیشدم و با حرص و عصبان بلند

 که  یچ ینی!!! ستایحالت خوب ن ؟یگیداري م یچ-

 برادر بزرگتونم؟ فکر کردي من خرم؟ من

 صدام بلند شد: بایتقر تیحرص و عصبان با

 ؟یبرس خوايیم ی! به چه؟یاصال... اصال تو هدفت چ-

 حرفاي من با فک بعم فشرده از خشم لب زد: وسط

 !اريیداري اون روي سگ منو باال م سایگ نیبش-

 چشماي گرد شده تک خنده اي زدم و بهت زده  با

 :گفتم

 مثله عاشق  شی؟! تا دو روز پ یهست یک گهیابا تو دب-
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 ! بد ؟یداداشم یگیبعد االن م کرديیها رفتار م شهیپ

 ارمیاون روي سگتو باال ن یگیم گمیم یچ هی من

 

 با حرص بست: چشماشو

 حیبرات توض ویبزار همه چ سایگ نیبش-

 داد و قال راه ننداز! بدم

 شینما نمویدادم که بش حیدادم و ترج رونیب نفسمو

 شو گوش بدم:  مسخره

 ازدواج اجباري داشتن !  کیوپدرم بهرام ،  دهیش-

 ... کمی نکهیمثله ا پدرم

 بود که بگه انگار: سختش

 که تو  یهوسباز بود ... البته نه هوسباز اون مدل کمی-

 که  ديیفهمیم ديیدی... چون پدرمو که م یکنیم فکر

 بوده ییآدم مذهب چه
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 کردهیم غهیکه زناي مختلفو ص نهیمنظورمه ا هوسباز

 محجوب  یلیماه ... پدرم جلوي مادرم خ هی ایشبه  هی

 هم  یاگه از هرکس یطوري که اصال مادرم حت بوده

 هم باور  شیآدم زندگ نیمعتمد تر یحت بشنوه

 سال از اون  1کارا باشه ...  نجوریاون اهل ا کردهینم

 عاشق  دهی... ش گذرهیکه باهم ازدواج کردن م یموقع

 ...عاشق شوهرش ... بهرامم عاشق شده شده

 تلخ زد: پوزخندي

 بهرام هنوز دست از  امیم ایاما در ظاهر... من به دن-

 نگاه هاش و رو  یگاه گهیم دهیبرنداشته ...ش کاراش

 ... نمونه ش رو دوست  کنهیحس م گهیهاي د زن

 نجمه... شیمیصم

 امیپ شیچند بار تو گوش دهی... ش گذرهی... م گذرهیم

 شده  ویکه با اسمِ مرد س نهیبیمشکوك م هاي
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 به مردا  امایپ نیبهرام از ا یعنیاما  مخاطبش

  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 رسهیم بهرام

 زیبراي سوپرا خوادیم یمادرش بگذرونه اما وقت خونه

 خونه بره به

 ...نهیبیرو لخت رو تخت خودش با شوهرش م نجمه

 :دیکش ینیغمگ آه

 بهرام بچشونو که من باشمو بهش  رهیگمی طالقدهینم

 شهیآواره م دهیش

 گناه بوده  نیطالق گرفتن بزرگتر دهیخونواده ي ش تو

 شهیاز خونوادش طرد م رهیگیکه طالق م ی... و وقت
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  یحت رهیتا بچه شو بگ رهیباري به التماس بهرام م چند

 خورهیضربه رو م نیاما اونجا بزرگتر رهیدادگاه هم م تا

 تمام اون مدت نجمه زن دوم شوهرش  فهمهیم یوقت

  خودش  ِنیرحسیسال از ام 1و بچه ش  بوده

 کترهیکوچ

 دهی... و بچه رو بهش نم دهیراي و به بهرام م دادگاه

 اتفاقا  نیکه ا دادیم ویتیواقع دیحالت هاش نو تمام

 راسته: واقعا

 کنهی... التماسشون م رهیخونوادش م شیپ دهیش- 

 برگرده ... ششونیپ که

 که به عنوان خدمتکار تو  کننیقبولش م یسخت به

 بمونه خونشون

 رهینگ میپول چیبراشون کار کنه و ه فقط

 ختنیریداشتن م یاز ک دونمینم اشکام
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 اتفاق براش افتاده:  نیا یبراي اون کس سوختیم دلم

 روز که تو شرکت بهرام بوده تا از بهرام بخواد  هی-

 ..نهیبچه شو بب یکمیبده  اجازه

 مکث گفت:  با

 دهیپدرتو د-

 نگاه  کیمعاون پدرم بوده ... پدرت در  پدرت

 شهیم عاشقش

 رو  دهی، پدرت ش ننیبیم یباري همو اتفاق چند

 چند بار اونم  نیاي که تو ا دهیاما ش کنهیم خاستگاري

 بخاطر  دهیم یعالقه مند شده بهش جواب منف بهش

 یکه خانواده ش هرگز راض دونستهی... مخانوادش

 نکهیازدواج کنه ... مثله ا یکه با کس شندینم

 به بهرام بوده... یلیخ خانوادشون

 :دیکش یآه
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که باهاش  شهیم راضی ماه چند از بعدکنهیترك م خانوادشو

 ازدواج کنه و 

 دوتا خبر نداره ...ي نیاز ازدواج ا یکس

 از  یکس خوادینم تشونیبخاطر امن دهیش یعنی

 بفهمن آشناهاش

 کننیشرکت بهرام سر بچه بحث م رهیروز م هی مدرت

 و منو  دهیدوبار دادگاه ... بهرام به دادگاه پول م و

 و پدرت تو  نیایم ای... بعد گرشا و تو بدن دهینم بهشون

 ... شهیکشته م تصادف

 :دیکش یقیعم نفس

 بهرام که بعد چند سال دوباره هوس زن سابقشو  - 

 براش  شهیسبز م دهیدوباره جلو روي ش کرده

 ... توي کوچه و محل آبروشو  کنهیم جادیا مزاحمت

 که اون محلو همراه با شما  شهیمجبور م دهیو ش برهیم
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 ... جعل چک  دارهیکنه .. اما بهرام دثت بر نم ترك

 مجبور به  دهیش ندازهیرو تو دردسر م دهیو ش کنهیم

 شهیم کارکردن

 ... دهیچکاشو م پول

 ست ...  دهیجلو روي ش گهیمشکل د هی نسريیا اما

 گنیدکتر متخصص اما م سیم رهی... چند بار م قلب

 ... گهیخارج و اونجا عمل کنه ... به شما م بره دیبا که

 یبخاطر کار اما موضوع اصل گهی.. م دیتا باهن بر گهیم

 ...قلبشه

 زده بهش زل زدم بهت

 فراموشم شده: هیگر

 از دور هواتونو داره  شهیاما هم کنهیشمارو ترك م-

 براش  نهیباري اومده تا بت خودش ببرتتون با ا چند

 داشته ضرر
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 ...دیشما قبولش نکرد اما

 پر بود:  چشماش

 اون هنوز خوب نشده ... داره ... داره ..-

 :دیبه چشماش کش یدست

 وندپی اگهتعجب کرده بودم یلیبودم خ دهیکه شن ییزایچ از

 میدیقلب نباشه ... از دستش م

 که دروغ  زيیسال ما به چ 1 یعنیسخت بود  باورش

 میباور داشت بود

 بود پاك کردم:  سیو که خ گونم

 باورش سخته...-

 باورش برات  یلیکه خ دونمیم دونمی... م دونمیم-

 .. داره  رهیهم تو هم گرشا اما ... اما اون داره م سخته

 باهات  نکهیبده ... مثله ا یلی... حالش خ گردهیبرم

 یلیگذشته اما خ نتونیب یچ دونمیزده ، نم حرف
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 تر  عیسر یلیخ دیکه حتما با گفتشیبود ، م ناراحت

 !بره

 زل زد تو چشمام: دیترد با

 راه وجود داره! هیفقط - 

 هول گفتم: با

 ؟یچ-

 !یچند ماهو کنارش باش نی! اششیبري پ-

 سرمو تکون دادم: هیگر با

 باشه ... باشه-

 فقط ...-

 و پاك کردم: اشکام

 گرشا..-

 بهش ... گممیشد بلند

 رمی.. من م گهیخب د -
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 دادم سرتکون

 شدم: رهیخ بهش

 ازت ممنونم داداش-

 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

 رو رو خودم حس  ینگاه ینیمدت سنگ نیتموم ا تو

 یاما حساب یچ ایتوهم بود  دونمی، نم کردمیم

 بودتم ترسونده

 آسانسور شدم و طبقه رو زدم داخل

 در آوردم شماره کارن و گرفتم مویگوش

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1153 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 جدي باهاش داشته باشم  هرصحبتی دیبا

 زدم اما جواب نداد زنگ

 دادم: امیپ بهش

 》میباهم حرف بزن دیجواب بده کارن با لطفا《

 حوصله جواب  یسري ب نیبهش زنگ زدم که ا دوباره

 :داد

 الو ..-

 آسانسور و باز کردم و به طرف واحدم رفتم: در

 سالمسالم-

 میحرف بزن دیبا-

 راجبه؟-

 شدم: یعصبان

 سر کوچه .. راجب  یراجبه پسر بقال ؟کی راجبهگهید خودمون

 میزنیخب ... حرف م-
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 ؟یک-

 هیو باز کردم و وارد خونه شدم ،صداش انگار از  در

 بود: ابونیانگار تو خ ومدیشلوغ م جاي

 یهر وقت تو بگ دونمینم-

 و مکث گفتم: ریتاخ با

 اي؟یب یتونیاالن .... م-

 پر تمسخرش بلند شد: صداي

 ست؟یسرت شلوغ ن-

 گفتم:  جیگ

 نه چرا؟-

 :دمیپوزخندشو شن صداي

 !نطوريیهم یچهیگفتنش شدم یچیه الیخیب

 و  شدمیم چشی... اي کاش پاپ شدمیاي کاش نم اما

 : ...هیکه منظورش چ دمیفهمیم
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 منتظرمآره...  پس خبقطع کرد یحرف چیگفتن ه بدون

 حاال؟ ايمیاممی

 به خودم برسم  ادیز خواستمیطرف اتاقم رفتم ... نم به

 زیشوم هیبگه چقدر هَوَلم ... تنها لباسامو با  که

 به روي خونه  یدست میکمیعوض کردم و  یمشک

 دمیکش

 نشد که در و زدن  قهیدق 1 

 متعجب شدم ... چقدر  دمیباز کردم که کارن و د درو

 اومد زود

 دست پاچه  یکرد و کم ینگاه متعجبم سالم دنید از

 زد: لب

 اطراف بودم  نیا-

 تکون دادم و جواب سالمشو دادم و کنا رفتم که  سري

 خونه شه داخل
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 :دمیکاناپه نشست ازش پرس رو

 قهوه ایچاي - 

 :دیتو موهاش کش یدست

 نیبش ای... ب خورمینم زيچیتکون دادم و روبه روش نشستم سر

 حرفتو بزن

 و بهش زل زدم: دمیکش یقیعم نفس

 یلیکه خ یتا راجب موضوع نجایصدات کردم ا-

 باهات حرف  کنهیم تمیمشغول کرده و داره اذ ذهنمو

 بزنم

 تکون داد و منتظر نگاهم کرد: سر

 !ه؟یکارن تو مشکلت چ-

 تو هم برد: دنینفهم یبه معن خماشوا

 !؟یچ-

 کردم: یهج
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 ه؟یتو .. مشکلت .. چ-

 تو هم کرد و بهم چشم دوخت: اخماشو

 فهمم؟ی...منظورتو نم یگیم یچ دمیفهم-

 بهم  زدیخودشو به اون راه م نکهیبا حرص از ا چشمامو

 :فشردم

 داره؟!  ییکارات چه معن نیمنظورم واضحه ... کارن ا-

 و  یعاشقم یدوستم داري؟ مگه نگفت یننه نگفت تو

 خوب برام بسازي و خوشبختم  یزندگ هی خوايیم

 ؟یکن

 :ترسوندیتو نگاهش بود که منو م تلخندي

 انگار  ؟یکنیم یمحل یدوهفته ؟ ب نیشده ا یاالن چ-

 پس چرا ازم  یخواستیانگار من نامزدتم ! اگه منو نم نه

 کردي؟ خاستگاري

 خونسرد بهم چشم دوخت: همونجور

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1158 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 اري؟!د دوستمنویپوزخند گفت ا هیلحن سرد و با  با

 بغض لب زدم: با

 !...آرهپاك شد و لبخندي زد پوزخندش

 درد پشتشه کردمیکه حس م یلبخند مصنوع زه

 شم ، بلند شدم و مقابلش  کیزد که نزد اشاره

 :دمیپر از بغض سوالشو از زبون خودم پرس ستادمیوا

 داري؟ دوستمگرفت دستمو

 رو پاش نشوند که از شدت تعجب چشمام کم موند  منو

 رونیحدقه بزنه ب از

 باز کرد... شالمو

 ...نطوریهم هم کشمو

 ، درواقع نوازشم کرد ...  دیرو موهام کش دستشو

 البه الي موهام برد سرشو

 کردیو حالمو عوض م خوردیبه گردنم م نفساش

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1159 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 چشماي لرزون  از سرش فاصله دادم و باهمون گردنمو

 گفتم: دیآب تو چشماش زل زدم دوباره ناام پر

 دوسمدهیدور گردنم انداخت زل زد تو چشمام چسب دستشو

 داري؟

 لبام ، لب زد: به

 دوست دارم-

 لب رو لبم گذاشت و

 رابطه مون درست شدم اشک تو  نکهیا یخوشحال از

 ختیر چشمام

 کردنش یاشک شروع کردم به همراه با

 دوطرفش انداخت پاهامو

 اما  دیبوسیدور کمرم سف کرد ... اول آروم م دستشو

 شد یکردم وحش شیمن همراه تا

 تند  یو با حرص افتاد به جون لبام منم نرم ول محکم
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 کردم شیهمراه

 منم دستام دور گردنش  کردیکمرمو نوازش م دستش

 کردمیو کردنشو نوازش م بود

 بود دهیچیبوسه مون تو اتاق پ صداي

 بوسه ي من و کارن... نیبود اول رینفسگ چه

  نشیکم آوردن نفس ضربه اي به س با

 با گازي که از لبم گرفت جدا شد که

 نیی،با خجالت سرمو پا رمیتونستم نفس بگ تازه

 کردمیداغ شدن گونه هامو حس م انداختم

 

 رو لبم  زيیچونم نشست ،بوسه ي ر ریکارن ز دست

 گفت: شخندیو با ن نشوند

 بوسه اي بود که داشتم !... نیبهتر نیا-

  بدي بهم دست داد! ِ حس
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 ده؟یتا االن چند نفرو بوس مگه

 از پاش بلند شم  نکهیقبل از ا دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم

 هفته ها  نینکن ! ا یمحل یبهم ب نقدریوقت ا چیه-

 جهنم برام گذشت! مثله

 از رو پاش بلند شدم و خواستم به سمت آشپز خونه  و

 برم

 و گفت دیکه لش کرده بود رو مبل دستم و کش کارن

: 

 کجــــاااا؟!-

 شتریکه ب ارمیکردم که دستم و از دستش در ب تقال

 که پرت شدم دوباره رو پاش دیکش دستمو

 ، که سرشو داخل گردنم  دمیوحشت زده اي کش نیه

 زمزمه  دیکشیم قیکه نفس هاي عم یو در حال برد
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 :کرد

 شم! ریس زاريیعجله داري نمکجا ...؟ انقدر -

 

 :امیکردم که از بغلش در ب تقال

 !ارمیکارن ... چاي ... برم چاي ب-

 که لرز کردم: دیرو گردنم کش زبونشو

 خوامی، تلخه ! تو روم خوامینه...! چاي نم-

 قهر خواستم بلند شم: با

 

 کردم! یخانوم کوچولو .. شوخ گهیقهر نکن د-

 کردم: یتوهم رفته بود ، خنده مصنوع چهرم

 ...چقد تو بامزه ايدمیهه 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

 ارهیبازي در م ایح یب نجوريیا

 که حرصم داد گذاشت بلند شم ! کمی

 ینیو داخل س ختمیآشپز خونه رفتم و چاي ر سمت

 یرفتم که کارن و در حال ییرایو به طرف پذ گذاشتم

 به  یداد بود و خنث هیمبل تک یسرشو به پشات که

 دمید کردینگاه م سقف

 گذاشتم که نگاهش به من افتاد و  زیرو که رو م ینیس

 نشست . صاف

 

 تو چشماش بود که از خوندنش عاجز  یگنگ زیچ هی

 بودم

 ...دادیآزارم م یلیاون نگاهش خ یچرا ول دونمینم
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 گفتم: آروم

 !دمیبود ؟ من هنوز نفهم یمدتت چ نیا لیکارن دل-

 زد تو چشمام: زل

 که دوستم داري ! یبهم اعتراف کن خواستمیم-

 

 !کارن تونسته بود  نیگفتم و زل زدم به زم یآهان پکر

 مامانم افتاده بود و 1براي  یکنه تا اتفاق ریدرگ فکرمو

 افتاده بود ادمیکنم اما االن دوباره  فراموش

 م؟یواقعا قرار بود از دستش بد یعنی

 ترکمون کنه! خواستیم ومدهین دمیکش یآه

 !؟یناراحت زيی؟! از چ شدهیچ-

 

 حواس بهش زل زدم که  یتو فکر در اومدم و ب از

 :دیپرس دوباره
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 چرا پکري؟ گمیم-

 بفهمه چون  نیرحسیاز ام زيیفعال چ خواستمینم

 برادرمونه شک داشتم نکهیهنوز به ا خودمم

 که  گفتمیبا خودم م شیساعت پ هی نیهم تا

 بعدش  یممنوعه شده ول یدچار عشق نیرحسیام

 

 که داشته  ییکه نه برادرمه و تمام اون رفتارا دمیفهم

 روي برادري بوده! از

 که امروز گفت  ییچند که شک داشتم اما با حرفا هر

 که اشتباه کردم دمیفهم

 سرمو تکون دادم  کردیصداي کارن که مکرر صدام م با

 امیدر ب زایچ نیاز فکر ا که

 انداختم: نییسرمو پا ناراحت

 

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1166 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 مشکالتم بکنم! ریتورودرگ خوامینم ستین زيیچ-

 توهم رفت: اخماش

 گم؟یشده م یچ-

 ...ختهیفکرمو بهم ر کمیمامانم... مامانم -

 بهم گره خورد: شتدیب اخماش

 باهاش حرف  خوايی؟ م شهیچرا؟ بازم مزاحمت م-

 ؟ بزنم

 

 شدم: هراسون

 !اینکن نکارویوقت ا هینه...! -

 چرا؟نه من خودم اون موضوعو حل کردم تو نگران نباش-

 !یش تیاذ خوامنمی

 کردم حواسشو پرت کنم: یسع

 کارا و شرکت چطورن؟!-
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 :موفق شدم چون با لبخندي گفت خوشبختانه

 

 خوبن- 

 خنده اي کرد: تک

 دارن سالمخنده اي کردم منم

 که معموال  ییزایحرف زدن راجب چ قهیاز چند دق بعد

 کارن بلند شد: زننیم نامزدا

 

 خانوم سایگ رمیمن م گهیخب د-

 زدم و تعارف کردم: لبخندي

 !گهید یشستیم-

 گفت: طنتیش با

 شبم بمونم؟-

 باال انداختم: ییابرو تک
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 جواب بدي بمون یتونیداداشم ماگه به -

 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-

 

 شد کمینزد

 که منم عقب رفتم و افتادم رو مبل تک نفره اي انقدر

 روش نشسته بودم دستاشو گذاشت تو طرف مبل ،  که

 گفت: یزد روم .! با لحن خاص مهیواقع خ در

 که  یبکن ییکارا هیبمونم ممکنه تو  نجایاگه من ا-

 ... یبش تیباهات بکنم که اذ ییکارا هیبشه من  باعث
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 باز موند از شدت تعجب و گونم سرخ شد ار  دهنم

 که  کردمیخجالت ، عرق شرم رو کمرم حس م شدت

 ...نشسته

 بازم شد و آروم شروع کرد به  مهیلباي ن کینزد لباش

 دنیبوس

 ...گرفتیداشت لبامو محکم گاز م گهید آخراش

 و انگشت شصتشو نوازش وار رو لبام  دیکش کنار

 و خمار لب زد: دیکش

 

 !...دییجو دیلبارو با نیا-

 و به طرف در رفت که پشت سرش  دیعقب کش و

 بدرقش رفتم براي

 زد: لبخندي

 مراقب خودت باش-
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 زدم: لبخندي

 چشم... شمام مراقب خودت باش-

 

 که کرد سوار آسانسور سد و منم در و  ییخداحافظ با

 بستم

 و  دمیدادم ... لبامو تو دهنم کش هیو به در تک پشتم

 با لذت بستم چشمامو

 شد یتو ذهنم تداع دنشیي بوس صحنه

 معلوم بود که عالقه به رابطه ي خشن و  دنشیبوس از

 داره... یوحش

 اقیبا اشت نکهیاز ا بردمیزدم ... چقدر لذت م لبخندي

 بوستمیم

 

 رو تخت  یعوض کردم و با زدن مسواک لباسامو
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 میگوش امکیکه همون موقع صداي زنگ پ دمیخواب

 شد: بلند

 !...یزندگ ریبخ شبت

 زدم و لبام و با ذوق گاز گرفتم لبخندي

 نوشتم: براش

 ریتوام بخ شبه

 

 !...ینیوارم منو تو خوابت بب دیام

 شدیگذاشتم لبخند از رو لبام ماك نم نمیرو س یگوش

 دوباره بلند شد: میگوش امکیپ صداي

 تو بغلم ...  داريیتورو اگه بخوام تو خواب چرا؟! تو ب 

 نمیبیتختم م تو

 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 یفکر به کارن و لحظات با

 به خواب رفتم میباش داشته

 چشم باز کردم میبا صداي مکرر زنگ گوش صبح

 و مقابل چشمام گرفتن یآلود گوش خواب

 متعجب شدم و  میرو گوش گانیاستاد شا اسم دنید با

 رو نشون  قهیدق 11111ساعت رو به روي تختم که  به

 نگاه کردم دادیم

 

 موقع بهم زنگ  نیباعث شده بود که ا یموضوع چه

 ! بزنه؟

 :دمیي سبز رنگ کش رهیدا رو

 الو؟!-
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 گفت: تیهول و عصبان با

 ... چرا  رمتیگیساعته دارم م 1تو  ییکجا سایگ-

 ...ديینم جواب

 

 حرف  تیبا عصبان نیبا حرص از ا یو کم متعجب

 گفتم: زدنش

 با اجازه تون... کردمیاستراحت م یلیروز تعط-

 هول و نفس نفس گفت: با

 ... بدو آماده شو ...  سایگ ستیاالن وقته استراحت ن-

 ...رهیداره م دهیش

 گفتم: شوکه

 

 !میدیهمو د روزیماکه د ره؟ی! داره م؟یچ-
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...  سایگ دونمنمیمیریجلوشو بگ دیبرسون فرودگاه ... با خودتو

 تر  عی... فقط هر جه سر دونمینم

 هول سمتم کمد لباسام رفتم: با

 باشه باشه ... پروازش...-

 لندن ...- 

 

 هی عیریرو تخت انداختمش و  یقطع کردم گوش بدون

 برداشتم و شلوارمو عوض کردم و  یدم دست لباس

 موتیخونه و ر دیسرم انداختم و با برداشتم کل شالمم

 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
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 موضوع با گرشا صحبت کنم نیوقت نشد راجب ا اصال

 

 یخوب تیچون وضع ادینبودم االن زنگ بزنم ب صالحم

 ...نبود

 ساعت رفتم 1ساعته رو تو 1 ریمس

 و گرفتم  نیحس ریفرودگاه که شدم شماره ام کینزد

 جواب داد: عیسر که

 ؟ییکجا سایالو گ-

 ؟ییتو کجا کمیمن نزد-

 بري؟ دیکه کجا با یدونی... م کمیمنم نزد-

 

 دونمیم آره-

 گفتن: با

 اوکیو قطع کردم یگوش
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 و همونجا جلوي در سالنه ش پارك کردم نیماش

 زدم و بدو بدو داخل  موتشویو بستم و ر نیدر ماش و

 شدم

 رفتم با نفس نفس گفتم: رشیپذ سمت

 

 لندن بلند شده؟ مايیهواپ 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

 

 میفهمیاالن م-

 بهم کرد: ینگاه زيیکردن چ پیاز تا بعد
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 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 دیبا تر

 

 تکون داد: یبه عنوان منف سرشو

 !ستیمتاسفم امکانش ن-

 التماس افتادم: به

 ...رهیخانوم ...! مادرم ... مادرم داره م کنمیخواهش م-

 بهم کرد: ینگاه

 ادیمتاسفم خانوم کاري از دست من بر نم-

 

 کالفه گفت: ریام

 باهاش حرف بزنم! امخوی؟! م هیک نجایکل ا سیرئ-
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 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 رهیداره م مادرم

 

 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

  یآقاي مردان- 

 د؟یدیشماره شونو به من م-
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 اجازه باشم داشته ، ندارم شونو شمارهسري من حرف اومدم نیا

 ندارم شو

 یخوب تیما االن تو وضع یخانوم متوجه هست-

 م؟یستین

 سري تکون داد: ناراحت

 براتون انجام بدم! تونمیکاري م نمیبب دیصبر کن-

 

 هیبرداشت و شماره اي رو گرفت بعد چند ثان یگوش

 مودب شروع کرد به  یلیبرداشتن چون خ یگوش انگار

 زدن: حرف

 نجایا یشخص هیآقاي مبادي !  دیسالم . خسته نباش-

 دارن . بفرستمشون؟ اجیکه به کمک احت هستن

 کرد: مکث

 !منتظرتونن.  چشم.. چشمو گذاشت یگوش وو
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 برج مراقبت  سیرئ ایآقاي آر اریآقاي مبادي دست-

 .  دی. لطفا منتظر باشارنیم فیاالن گفتند تشر هستن

 .شهیحل م انشاال

 داخل موهاش  یسري تکون داد و کالفه دست ریام

 و  گذشتنی، لحظه ها داشتن م دمیکش ی، هوف دیکش

 مینبرده بود شیکاري پ ما

  رشیمردي خوشپوش سمت پذ قهیبعد از چند دق

 کرد: یو سالم اومد

 کجان خانوم مرادي؟-

 مرادي اشاره اي به ما کرد: خانوم

 خانوم و آقان نیا-

 قهیافتاد با چند دق نیحس ریکه نگاهش به ام مرد

 کرد گل از گلش شکفت و با  ریکه رو صورت ام یمکث
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 سمتش اومد: اقیاشت

 پسر؟ ییتو ریام-

 که انگار شناخته بودتش گفت:  نمیحس ریام

 سالم آقا محمد-

 رو بغل کردن: گهیهمد

 اومده؟ شیپ یمشکل ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 ناراحت گفت: نیحس ریام

 عسری چه هرداشیپ تونمینم گهی.مادرم داره . اگه بره د برسونم

 لندن  مايیخودمو به هواپ دیتر با

 کنم

  میبر ایکاري نداره پسر ! ب نکهیا-

 که انگار متوجه من شد: میسرش راه افتاد پشت

 متوجه نشدم دیسالم خانوم . ببخش-

 کرد: نیحس ریبه ام ینگاه
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 ؟یانقدر زود ازدواج کن کردمیفکر نم-

 تک خنده اي کرد: نیرحسیام

 خواهرمه داداش-

 یبهم انداخت که آروم سالم ینگاه متعجب مبادي

 کردم

 مبادي از مهماندار سوال  میباال رفت مایپله هاي هواپ از

 که مامان کجا نشسته مهمان دارم اشاره کرد که  کرد

 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 کردمیم احساس

 نبود. ایدن نیو غم انگار تو ا محبت

 کردم: صداش

 دهشی ماماننداد ینگاهم کرد و جواب نجوريیهم
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 صداش کردم: دوباره

 ...دهیمامان ش-

 که رو گونش نشست باعث شد قطره  یاشک قطره

 پاکش کردم عیکنه که سر سیمنم گونم و خ اشک

 از ته چاه انگار در اومد: صداش

 ؟! نمیبیدارم ... دارم خواب م ؟یینجایتو واقعا ا سایگ-

 زل زدم  یکنار پاش با چشماي اشک نیشدم زم خم

 :بهش

 امان.م دارم تودوست...  تومامان ... برگرد کنارمون میواقع-

 اشکمو پاك کردم قطره

 دور صورتم حلقه کرد و شروع کرد به  دستاشو

 صورتم. دنیبوس

 گردمبرمیشتری، به قلبش ب کردیاي که م هیگر نیبا ا دمیترسیم

 گردمیمامان برم
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 بزنه بیآس نیا از

 پاك کردم: اشکاشو

 نکن مامان هیگر-

 گرفتم و بلندش کردم: دستاشو

 بلند نشده مایتا هواپ میبهتره بر-

 چشماشو گرفت: نم

 ...میبر-

* * * 

 !یکنیداري نگرانم م 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

 تو جبهه ي خودشون کشنیتورم م دونستمیم-

 :ستادیتو موهاش زد و جلوم وا یچنگ

 چطورهیاون همه گر الیخیب یتونی... چطور میکن باورش

 میدیکه کش ییها یسخت الیخیب یتونمی

 !؟یبش کرديیکه م ییها

 :ستادمیوا جلوش

 یول کردمیگرشا .. منم اول مثله تو فکر م نیبب-

 ... دمیموضوع و فهم یوقت

 ادامه بدم: نذاشت

 ... تو چقدر ساده اي ... سایگ سایگ-

 به حرفم گوش کن کمیگرشا _

 باشم روي ختهینگاهم کرد، انگار که نفت ر یبرزخ
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 ! ششیآت

 به  یو قدم دمیبه طرفم اومد که ترس تیعصبان با

 . دمیپر عقب

 رو به روم توي چشم هام با خشم نگاه  ستادیا اومد

 . کرد

 رو روي لبها و  نشیگرماي نفس نفس زدن خشمگ هرم

 کردم . یام حس م گونه

 وار باال اورد و گفت: دیدستشو تهد و

 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_

 فشار اورد و پرتم کرد روي نمیبه قفسه س محکم
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 . کاناپه

 کاناپه برخورد کرد و فغانم رو به  یبا قسمت چوب کمرم

 برد ... هوا

 تن صدامو باالتر بردم و گفتم یعصب

 گناههیب یعنی گناههیاون زن ب گمیم یوقت_

 حرف  شتریب دادیکه توي گلوم بود اجازه نم یبغض

 . بزنم

 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_
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 رونیب گمشو

 دیعربده کش بایقسمت حرفشو تقر نیا

********************* 

 )ندهی(ا

 تو گردبادي گردمیمشخص مشخص م ريیمس دنبال

 کشهیشدم که منو داره سمت خودش م گم

 درون مرداب( بود برام . بايیلوتوس)گل ز مثل

 

 بایو معصوم و ز دیتوي مرداب داشت اما سف شهیر

 . بود

 خودم نخواستم اما

 که نخوام نه قدرت درکش و نداشتم نه

 آروم و بدون دغدغه داشت یذهن دیدرکش با براي

 حس خواستن تیشدن حس امن رفتهیپذ حس
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 موندن حس

 نخام نه  نکهینه ا نمیاون حس و درخودم نمب اما

 خوادینم خودش

 دوطرفه باشه دیبا کشش

 عشق. نیب کشش

 عشق مادر به فرزندش.  نیخانواده.کشش ب نیب کشش

 به معشوقش عاشق

 یاروم بشم ول دینگاه کنم شا یقاب هاي عکس خاک به

 شمیدلتنگ م بدتر

 انگشتامونو روي رد خاك هاي قاب عکس هاي یوقت

 که پشت  یبراي کس کشهیدلمون پر م میزاریم یمیقد

 هاست شهیش نیا

 شهینم یکس دیعا زيیچ یجز دلتنگ اما

 درد . یعنی نیا و
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 خود درد ! خود

 شدم . رهیقاب عکس توي دستم با اشک خ به

 

 از ته دل  د،یخند یمامان بود. توي عکس م ریتصو

 . ادیز یلیخ یلی! دلم براش تنگ شد، خشاد

 روي قاب عکس خاك گرفته اش. به دختر  دیچک اشکم

 شد . یم میمامان حسود کنار

 یبود و لبخند م دهیدختري که لباساي بنفش پوش به

 . زد

 . ستگانیشا سایبود، گ سایکه من بودم! گ دختري

 

 قدر خاك گرفته،  نیهقم بلند شد. عکسش ا هق

 . هیتیتو چه وضع گهیخودش د سنیب

 هق هقم گفتم: نیب
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 که برام مادر بودي و من  دیمامان! ببخش دیببخش-

 که ازت متنفر بودم . دیاوالد نبودم. ببخش برات

 یکامان، من و گرشا واقعا عوض میبود یعوض یلیخ ما

 . میبود

 

 باري که  نیزد، مثل اخر یهنوز بهم لبخند م مامان

 باري نیباري که دستشو گرفتم، آخر نیآخر دمش،ید

 کردم . یازش عذرخواه که

 همه سال مادر نداشتن . نیسخت بود برام ا یلیخ

 مان عادت کنم، تا اومدم بهش اومدم به داشتن ما تا

 کنم عاشقشم خدا ازم گرفتش ! ثابت

 بغض لب زدم: با

 

 یاسم بودم! زود رفت نیمامان!... چقدر تو حسرت ا-
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 ! یقبول کن که زود رفت مامانم،

 ریچقدر د ري،یکه داري م دمیفهم ریچقدر د من

 ینداشته باشمت. چقدر همه چ گهیممکنه د دمیفهم

 و  یبهم گفت نویبار ا هی ادتهیمامان، نه؟  شهیم رید زود

 ؟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  عکساي

 خوب . حس

 ازت ندارم، دوست دارم با  یعکس چیگفت ه یم ادمهی

 . واریعکس داشته باشم بزنم به در و د یکل دخترم

 هق هق گفتم: با

 همه عکسامونو گذاشتم جاي ینینموندي بب یحت-

 . کل یخونه. نموندي طعم داشتن دختر رو بچش جاي

 قدر آشغال  نیتنها بودي مامان، ببخش که ا عمرت
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 !بودم

 

 دستم افتاد. عه! باز که  ریبگ دارویخر نیا ایب سا؟یگ-

 ! یکن یم هیگر داري

 قرار به سمتش پا تند کردم و فرو رفتم توي یب

 هام . هیبه ر دمی! عطر تلخ و مردونش رو کشآغوشش

 نفر مونده بود برام ! هی نیجهنم فقط هم نیا تو

 و گفت: دیسرمو بوس روي

 

عادت  دی. باسایسال از اون اتفاقا گذشته گ کی

 . زمیعز یکن یم تی! داري خودتو اذششششششیهیکن

 دلم . زیعز

 هق هق گفتم: با

 ینبودم. عذاب وجدان داره منو م خوبی دختر براشکشه
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 براش  یدلم! تو دختر خوب زی! عزششششششیه-

 سال  کیسال تمام ازش نگهداري کردي،  کی. بودي

 ! یزنده نگهش داشت تمام

 تو فردگاه  یمرد وقت ی! داشت مسایبود گ یرفتن مامان

 . میگرفت جلوشو

 دادي! یبه زندگ دی. تو بهش امیزنده نگهش داشت تو

 داد تا آروم شدم . میباهام حرف زد و دلدار انقدر

 ینم دهیسال بعد از مرگ مامان ش کی یحت هنوز

 که بدون  ییجلوي غصه خورنم براي اون سالها تونستم

 .رمیگذروندم بگ اون

 کردم و سرمو گرفتم باال . ینیف نیف

 یآدم بشه تنها کس نیروزي ا هیکرد  یفکرشو م یک

 دارم؟ که
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 که  یکرد استاد دانشگاهم، کس یفکرشو م یک

 تر  کیخوردم بشه نزد یام بود و بهش قبطه م اسطوره

 بهم؟ یهر کس از

 بغض گفتم: با

 دیجهنم با نی. تورو نداشتم تو انیحس ریام یمرس-

 کردم؟ یم کاریچ

 و گفت: دیخند

 االن؟ یآروم-

 فاصله گرفتم و گفتم: ازش

 ناهار. چه خبر از شرکت؟ ایاوهوم! ب-

 شرکت و کسب و کارشو رها کرد و همشو  نیحس ریام

 دهیمامان کرد. خودشو به خاطر پدرش به ش خرج

 . دید یم ونیمد

 ! یچیاز صفر شروع کرده، از ه حاال
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 . 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

 نقشه هاي منم چندتاش فروش رفته، پولش تو ....-

 . خوامی. من ازرتو پول نمسایبسه گ-

 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. نیهم اولم

 به نشونه نه تکون داد و گفت: سرشو

 . رمیگیمن از خواهرم براي شرکتم پول نم-

 گذاشتم جلوش و گفتم: بشقابو
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 شرکتمون. اون شرکت مال ماست و من به عنوان -

 شرکت کمک کنم! چرا  شرفتیتوي پ دیدار با سهام

 .زمیریشماره کارتتو دارم، برات م کنم؟یبحث م باهات

 گفت: یعصب نیحس ریام

 شیبکن یخرج شرکت خوامیاون پول حق توعه من نم-

 کشور  نینه. تو توي ا ای رهیپا بگ ستیمعلوم ن که

 یمشکل هی دیشا ،یپس انداز داشته باش دیبا بیغر

 اومد و تو مجبور شدي تنها ... شیمن پ براي

 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؟وفتهیبراي تو ب ستین

 و گفت: دیکالفه اي کش پوف
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 در سنگ ! نیآهن خینرود م-

 گفتم: تخس

! نرود ینهنیاز خونه نش امیشرکت! فردا منم باهات م امیب شم

 پروژه قبول کردي وقتشه بلند  هی که حاال

 شدم . خسته

 به نشونه باشه تکون داد و مشغول غذا خوردن  سرشو

 . میشد

 طول غذا خوردن فکر کردم با اون تجربه هاي تو

 که به  ییکه من داشتم، با اون همه بال یو آشغال سخت

 . شمیوقت دوباره سر پا نم چیاومد ه سرم

 آدم شدن من معجزه بود. خنده هاي دوباره ام  دوباره

 ! ایلویو س نیحس ریبود. معجزه ام معجزه

 افتادم و گفتم: زيیچ هی ادی هوی

 ! شمیپ ادیب ایلویقراره س یاوه راست-
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 تفاوت نگاه کرد و گفت: یب

 !؟ادیساعت چند قراره ب-

 موقع صداي زنگ بلند شد. لبخندي زدم و  همون

 :گفتم

 االن ! نیهم-

 تر کرد.  قیلبخندمو عم نیحس ریباال رفته ام ابروهاي

 جا بلند شدم و رفتم به استقبالش . از

 دختر ساده و دوست  هیباز کردم، اون طرف در  درد

 بود و بهم  ستادهیبا لبخند انرژي بخشش ا یداشتن

 زد . یم لبخند

 !زمیتو عز ایبسالم! -

 کردم توي شییبغلش کردم و راهنما یمیصم یلیخ

 . خونه

 دانشجوي ترم اخر  هیمشاورم بود،  ییجورا هی
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 کرده بودم  داشیپ یاتفاق یلیبود که خ یروانشناس

 بد بود . یاز لحاظ روح یلیکه حالم خ یوقت

 جا! نیکه اومده بودم ا یلیاوا قاً یدق

 و  یبود با صورت گرد و چشماي عسل یدختر نمک هی

 . ییطال موهاي

 کرده  شیدوست داشتن یلیخ شینیمکاي روي ب کک

 دختر . نیبمب انرژي بود ا هی بود،

 تو گفت: اومد

 نه؟ اوه منم گرسنمه،  ای! چطوري نیحس ریسالم ام-

 ! ایبدون من؟ لعنت د؟یخور یم یرانیا غذاي

 تعارف رفت سراغ  یدم که ب رشیلبخند بهش خ با

 و بشقاب براي خودش برداشت. رفت سر وقت  ظرفا

 . دیبراي خودش برنج کش لکسیر یلیها و خ قابلمه

 :دیپرس ایلویس زیپشت م نشستم
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 چطوريمیمعده هاي شما چقد جا داره، بهتون حسود د؟یشینم

 و چاق  دیکن یهمه کالري وارد بدنتون م نای

 ! شهیم

 زمان قورمه سبزي اي که درست کرده بودم رو  هم

 زدم و گفتم: شخنديیکرد به خورد. ن شروع

 ! اگه مثل من یشیخوري چاق نم یم یخوبه هرچ-

 اضافه وزن دارم . لویپنج ک ؟یچ بودي

 و گفت: کلمیچرخوند روي ه نگاهشو

 لیکه اون اوا یهست یتو هنوزم همونقدر سکس-

 . بودي

 تک سرفه اي نیحس ری! اممعذب شدم اي بابا کمی

 و گفت: کرد

 رمیخوشمزه بود. من م یلی! خسایدستت درد نکنه گ-

 . دیراحت باش اتاقم،
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 رفت با اعتراض گفتم: یوقت

 مارو  انیتو که جر ؟یسکس یگیبه من م ریجلوي ام-

 ! یدون یم

 تو حدقه تاب داد و گفت: چشماشو

 اونا  یسکس یتو اگه جلوي برادر و پدرم به من بگ-

 برن! داداش من اون قدر رله و  زیاز سر م شنینم بلند

 گهیو م شهیخودش باهات همراه م یکه حت راحته

 ! یگیرو بهم م نایتو دست من آتو داري که ا احتماال

 و گفتم: دمیامو جو لقمه

 دوست  یمدت هی ریبرادرت نشده! ام هویبرادر تو که -

 . یدون یسوري من بود خودت که م پسر

 از جا بلند شد و گفت: ایلویس

 صحبت  یدوست پسر سوري و برادر فعل نیبا ا رمیم-

 !یزن ی! دست به غذام نمی. هکنم
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 کرد و  یصحبت م نیحس ریوقتا هم با ام یبعض ایلویس

 یگفت بهم چ یکرد، البته به من نم یکمک م بهش

 داد . یبهش خط م ییجورا هیاما  گنیم

 ترس گفتم: با

 با  کمی ایرانیما ا لیس ؟یبري بهش بگ خوايیم یچ-

 ! میفرق دار شما

 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 ! یربط من

 ..::)*ــــنیحس ـــری*(::..امـ 
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 مواقع هدفون گذاشتم و دستمو  نجوریا شهیهم مثل

 کردم توي موهام . فرو

 که  زيیو سردرگم بودم و حالم از خودم، از چ کالفه

 خورد . یبهم م بودم

 قدري که من از خودم بدم  نیتونست ا ینم یکس چیه

 .ادیاز خودش بدش ب ادیم

 

 تونستم بکنم، نه راه پس داشتم نه  یکاري هم نم چیه

 ! شیپ راه

 یزدم و ه یمنجالب دست و پا م نیتوي ا دیبا فقط

 رفتم . یتوش فرو م شتریب

 آهنگو بردم تا آخر و نشستم لبه تخت. صداي

 زيیچ چیمردم به ه یدستام و سع نیگرفتم ب سرمو

 نکنم . فکر
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 مردم روي متن آهنگ دقت کنم . یسع

 

 تونستم ! ی... نمی! لعنتشدیشد نم یشد نم ینم

 آشغال  هیداشتم، من  یبودم، من مشک ضیمر من

 تونستم بهش فکر نکنم، فکر نکردن بهش  ی! نمبودم

 من نبود . کار

 بودم . ضیبود که مر نیخاطر هم به

 نگاه . ینیجور سنگ هیکرد،  یم تمیاذ زيیچ هی

 نگاه از  ینیمنشاء سنگ دمیکه گرفتم باال فهم سرمو

 . کجاست

 

 نیجلوم روي زم سایگ یمیدوست صم ایلویس

 یهینشسته بود و با لبخند عاقل اندر سف چهارزانو

 کرد. یم نگاهم
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 هیکنم اومد جلو و توي  یدارم نگاهش م دید یوقت

 هدفونو از روي گوشام برداشت و گفت: حرکت

 ! ايیچقد داغون به نظر م-

 :دمیبستم و نال چشمامو

 

 ! ایلویسرم بردار سدست از -

 خورن . یاونا به درد من نم سایببر براي گ حتاتوینص

 هدفونو گذاشت روي گوشش و  لکسیر یلیخ ایلویس

 لحظه بعد برش داشت و گفت: چند

 زنه ! یم بیولوم به گوشات آس نیا-

 

 برد  یکرد م یمسخره بازي هاشو جمع م نیکاش ا اه

 ! نمشیکه من نب ییجا

 دختر معجزه گر بود اما براي من  هی دیشا ساینظر گ از
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 تونست  یزود م یلیبود که خ یدوست معمول هی فقط

 مزاحم باشه . هی

 توجه به مهمون نواز بودن  یو ب دمیکالفه اي کش پوف

 مزخرفات گفتم: نیا و

 ! رونیبرو ب-

 

 به نشونه نه تکون داد و گفت: سرشو

 وونهیکه سرش اورده د ییهنورم با اون همه بال سایگ-

 روزي کارن برگرده و اون روز  هیمنتظره  سای! گکارنه

 براي برگشتن کارن و برادرت  دی! باستیدور ن اصال

 . یباش آماده

 بست! اخم  ینبود که ندونم. کاش دهنشو م زيیچ

 جمله  هیبا  هویکه  رونیو نفس کالفمو دادم ب کردم

 و ماتم کرد شیک
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 قدر بد و کوبنده،  نینفر ا هیشدم، قرار نبود  خشک

 کنه . ادآوريیبهم  نویقدر واضح ا نیا

 بفهمه و مثل پتک بکوبتش توي سرم! ینبود کس قرار

 و گفتم: میگرفتم به پشون دستمو

 خفه شو !-

 

 زد و گفت: یدرخشان لبخند

 شدي! تو  تی! تو عاشق خواهر خونشمینه خفه نم-

 از قبل و مثل قبل دوستش داري ! هنوزم

 یختینفهمه، با هزار نفر ر سایتا گ یخودتو کشت تو

 و اداي آشغاال رو در اوردي تا شک نکنه . روهم

 داد زدم: تونستمیکه م ییصدا نیبا کمتر یعصب
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 که اون خواهرمه، عقلم  شهیآره! آره من باورم نم-

 حاال مثال  ؟یها؟ که چ یتاره اما قلبم نه! که چ باورش

 ؟یکن کاریچ خوايیم

 ؟یکن حتمیخواي تص یم

 ضايیمثل 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 خوايیم ا؟یلویس یخواي بکن یم کاریچ

 ؟یبگ

 

 که داره رو هم از  یتنها کس شهیکه براي هم یبگ

 هستم که براش  یآدم نیمن اخر یفهم یبده؟ م دست

 مونده؟

 قراره بمونه؟ کجا
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 .... خویم کجا

 وسط حرفم و با اخم گفت: دیپر

 ستین یکس یجنس ضیاحمق خان! درضمن مر رینخ-

 که بخواد با  هیعاشق خواهرش باشه کس که

 .. خواهرش

 گفتم: زاريیوسط حرفش و با ب دمیپر

 رو دوست  سایمن اون قدري گ ؟یخفه ش شهی! میه-

 کنم .. یفکر نم زایچ نیکه اصال به ا دارم

 فرو کرده بودم تو موهام  یجلو و دستمو که عصب اومد

 توي دستش و گفت: گرفت

! بذار ریامیفهم ی! مستیاي ن یعیطب ریغ زیاصال چ ییسایگ

 که تو عاشق  نیباهات روراست باشم. ا

 ! یستیآدم بدي ن ایگناهکار  ای ضیتو مر گم؟یم یچ

 گفتم: یعصب
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 من عاشق خواهرمم !-

 گفت: مصرانه

 یکه بهش درس م یتو عاشق شاگردت شدي، کس-

 دفعه اي شده  هیمدت دوست پسرش بودي،  هی! دادي

 ! نوی. بفهم اخواهرت

 گفتم: کالفه

 کنم؟ کاریچ یگیم-

 زد و نشست کنارم روي تخت . لبخندي

 گذاشته بودم روي زانوهام و سرمو گرفته بودم  دستامو

 . نشونیب

 دوستانه لمس کرد و گفت: بازومو

 به حاال تارییجو رو تغ کمیکنم و  یکردم باهاش شوخ یسع

 فکر کردي؟ سایاز گ ریغ کسی

 :بدم
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 ؟یمخمو بزن یکن یم یداري سع-

 گفت: معترض

 من دوست پسر دارم! ازش حلقه گرفتم! شما  شعوریب-

 د؟یا نجوريیچرا همتون ا ایرانیا

 ! دمیخند تلخ

 م؟یجوري ا نیچرا ا ایرانیما ا واقعا

 شدم؟ سایعاشق گ سمیسال اول تدر یبراي چ من

 ش؟یچ عاشق

 موهاي حالت دار قشنگش که از سرش تا خود  دیشا

 و تاب خورده بود . چیدستش پ ریز کاغذ

 ... دشیجو یکه داشت م یلب دیشا

 انداخته بود روي هیمژه هاي بلندش که سا دیشا

 ... گونش

 غرورش شدم... فتهیمن ش دمیشا
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 اورد ... یکه جلوي من کم نم نیا

 کنم و باهاش  نیبهش توه هیداد مثل بق ینم اجازه

 یزد تو چشمام و جوابمو م یکنم! صاف زل م دعوا

 ! داد

 دستشو تکون داد جلوي چشمام و گفت: ایلویس

 رو  سایگ کنمی... کمکت مریمن حاضرم کمکت کنم ام-

 ... یکن فراموش

 تو کاسه چرخوند و گفت: چشماشو

 با استادام حرف  دیالبته از خودم به عنوان طعمه. با-

 ...یزن یم بیداري به روحت آس بزنم،

 حرف نگاهش کردم  یخورد اما ب یآب نم چشمم

 بست و گفت: دییبه نشونه تا پلکاشو

 یمشکل چیه ،یستین ضیمر یبدون نکهیکار ا نیاول-
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 واقعا به خودت  شهیافکار باعث م نی! باشه؟ انداري

 ...یکن نیتلق

****** 

 ..::)*ســـــــای*(::..گ 

 دمیکش یبودم روي کاناپه و ناخنامو سوهان م نشسته

 . رونیاومدن ب ایلویو س نیحس ریام هوی که

 

 کوچولو . هیشده بود  میحسود

 یحسادت البته! م نیبه خاطر ا دمیخجالت کش یلیخ

 خودش دوست پسر داره و قصد  ایلویس دونستم

 هم داره . ازدواج

 و  ستیمن ن ملکیجزء ما نیحس ریدونم ام یم یحت

 دنبال  رهیبنده و م یم یروزي دل به کس هی

 .... شیزندگ
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 چه کنم . اما

 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 نطوريیا نمیچطوري خوشگله؟ نب-

 کتشو برداشت و رفت  نیحس ریام دمیزدم و د لبخند

 هم باهامون کرد. گفتم: یکل یخداحافظ هی. رونیب

 و گفت: دیکالفه اي کش پوف

 ! واقعا ذهنتون دیکار دار یشما دوتا خواهر و برادر کل-

 گردن خودتون!  دیندازیم رارویبه همه! همه تقص هیشب

 روتون کار کنم ! دیبا

 و گفتم: دمیخند تلخ

 واقعاً گردن ما نباشه. من  رایکه تقص یاره در صورت-

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1216 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 سر  ی... من... من حنایلویمقصرم س زایچ یلیخ توي

 ك ... انیجر

 . هیگر ریدوباره ز زدم

 افتاد که  ادمیافتاده بودم، باز  یاون سال لعنت ادی باز

 کارایکوتاه چقدر بالي سرم اومد، چ هدمدتی توي

 شد و چقدر بدبخت بودم . باهام

 کرد و اومد نشست کنارم روي کاناپه و  ینچ وایلیس

 :گفت

 ! باز فلش بک نزن به سای! دوباره نه گششششششیه-

 دوران قربونت برم ... اون

 هق هق گفتم: با

 اد،یمن بود! خودم باعث شدم اون بال سرم ب ریتقص-

 بهش... به کارن... خداي من ... دیبا من

 نهی... دوباره و صد باره بغضمو روي سهیگر ریزدم ز باز
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 کردم ! یخال ایلویس

 ..::)*سایگ |*(::..دو سال قبل  

 ! از ایسمت من ن گهید یسمت اون زن رفت سایگ-

 ! رونیگم شو ب میزندگ

 وانیل هیبا  انیدرهم شد. دا دیاز دادي که کش اخمام

 اومد سمت گرشا و گفت: آب

 فکر کن گرشا... پالي پشت ... 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  هیخواهر نداري به هر حال من  گهید

 برات ! بودم

 برداشتن و گفتم: زیاز روي م فمویک یبعد عصب و

 ویکیجان. بعدا  انیدا تیممنون از مهمان نواز-

 .لمیبراي وسا فرستمیم
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 جلوم و گفت: دیپر انیدا

 خواي بري تو؟  یکجا م زمی... صبر کن عزساینرو گ-

 . یشناسیخودت که برادرتو م هیاالن عصب گرشا

 

 دستاي گرشا نگاه  نیو سر ب یبرزخ افهیپوزخند به ق با

 و گفتم: کرذم

 .رمیکه دارم م شناسمشیم-

 کردم و با عجله از  انیاز دا یکیکوچ یعذرخواه

 . رونیزدم ب خونشون

 افتاد . یم دیبا شیوقت پ یلیاتفاق خ نیا

 نجات داد منتظر  دیرش خیکه منو از ش یاز وقت قایدق

 قطع رابطه بودم . نیا

 با گرشا راه اومدم . یلیخ

 کوتاه اومدم و گفتم اشکال نداره مقصر منم . یلیخ
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 دیکردم به خودم بقبولونم حق داره و نبا یسع یلیخ

 بگم و دوباره دلشو بشکنم . زيیچ

 رو  زيیمدت باهاش راه اومدم و هر چ هیبسه!  اما

 . هیکاف گهیکردم... د تحمل

 رو نداشتم برم . ییجا حاال

 هتلو بهش دادم . هیاسنپ گرفتم و ادرس  هی

 ! ادم تو شهر و کشور خودش ور دست برادر و هه

 حرفه ! یلیبره هتل خ شیعقد شوهر

 با دست پس زدنا و با  نیکارن. با ا شیبود برم پ محال

 رفتم .. یعمرا م دناشیکش شیپ پا

 یم یچ نیرفتم اون جا مامان نسر ی! اگه میثان در

 گفت؟

 شیو پنبه پ شینداره من و کارن، آت تیگفت خوب ینم

 م؟یبمون هم
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 نکرده برم خونه شوهرم؟ یعروس ؟یچ غرورم

 محال بود . بازم

 . میو راه افتاد میاسنپ شد سوار

 که با گرشا کردم و  یختیحال با وجود دعواي  نیبا ا اما

 نبودم . مونیخونه شدنم اما پش بب

 ارزششو داشت . مامان

 که از  مویشده بود خالء هاي زندگ داینفر پ هی بالخره

 مادر به وجود اومده بودن پر کنه. حاال اون ادم  نبودن

 ! یسادگ نیمرد... به هم یم داشت

 یتوي هتل و با شناسنامه اي که واقعا شانس رفتم

 وضعم خوب  یاتاق گرفتم. از لحاظ مال هیبود  همراهم

 که از شرکت جمع کرده بودم هنوز تو  ییپوال بود،

 بود . حسابم

 بودم روي تخت به مامان رنگ  دهیکه خواب همونطور
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 ریام شیو از احوالش با خبر شدم.. گفت خوبه و پ زدم

 . نهیحس

 به داداشم سالم برسون ! گفتم

 صداي شکستن اومد که نکران گفتم: هی

 مامان؟ ؟یشد مامان؟ خوب یچ-

 گفت: ریبا تاخ مامان

 ی. قطع مدیدستش رو بر نیحس رینه من خوبم. ام-

 . هیسطح یدگیبر هی.. نگران نباش کنم

 ربع بوذره بعد زنگ زدم و گفتم: هیکردم تا  صبر

 خوبه؟ چرا دستشو  نیحس ریام ؟یالو مامان. خوب-

 د؟یبر

 و گفت: دیکالفه نفس کش مامان

 دونمنمیاز دستش افتاد توی وانیل ییهویکردم  یصحبت م تو

 رو بلند گو بود منم داشتم با  یشد، گوش یچ
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 ! االن باند بستم دورش. تو دیو دستشم بر نکیس

 ؟یخوب

 

 و گفتم: دمیکش یآه

 منم خوبم. با گرشا دعوام شد...-

 :دیکش داد

 ساینکنه به خاطر من؟ گ ؟یبا گرشا؟ براي چ ؟یچ-

 بس کن ... توروخدا

 رو کنترل کنم و  تمیتا عصبان دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم

 

 ه؟یبش کنم مامان؟ چرا بس کنم مگه الک یبراي چ-

 گفت: هیبا گر مامان

 اتو با برادرت بهم نزن. من  ونهیم یبه خاطر منِ لعنت-
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 . رمیمیم دارم

 بود پس گفتم: یعصب

 

 من تازه  ؟یفهم یم ريیبم ستیساکت شو! قرار ن-

 از دستش بدم.. مامان  ستیکردم قرار ن دایپ مامانمو

 پشت کنم... براي ایزش داره که به دناون قدري ار من

 یلیگذشت از خ زشیکه به خاطر من ار همه چ مادري

 . گذرمیم زایچ

 :دمی. نالدیکش یمامان رو اعصابم خط م هیگر صداي

 

 زنم باشه؟  یبهت سر م امینکن مامانم. فردا م هیگر-

 زنم و  یحرف م امیواقعا خسته ام کشش ندارم. م االن

 . میریگیم یمیتصم هی نیحس ریام با

 ؟ییاالن کجا-
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 خواستم دروغ بگم پس  یاما نم دهیم ریدونستم گ یم

 :گفتم

 امممممم... هتل !-

 

 :دیمکث کرد و بعد داد کش کمی

 هتــــــــــــــل !-

 بلند شد: نیحس ریصداي ام بعد

 کجاست  رتشیغ یکجاست؟هتله؟ پس اون شوهر ب-

 رفته شبو هتل بمونه؟ سایگ که

 

 و گفتم: میشونیگرفتم به پ دستمو

 . با گرشا دعوا کردم، خونه کارن هم محاله دیبس کن-

 اي ... گهیجاي د چی. هبرم

 :دیگرفت و داد کش ویگوش نیحس ریام
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 مچی من یپسبمون خوايیم ؟یمادرت بمون شیبرادرت پ خونه

 ايیبرادرتم؟نم یگیوسط. مگه نم نیا

 ؟یکن یچقدر داري بهم اهانت م یدونیم هتل؟

 

 :دمیاخم نال با

 ... ستی. تو خونه تو... درست ننیحس ریبس کن ام-

 فهموندم تونه برادر چند روزه  یبهش م دیبا چجوري

 برادري ست؟یبراي شب موندن من ن یمحل مناسب ام

 دوست پسر صوري من  شیچند وقت پ نیتا هم که

 . بود

 

 گفت: نیحس ریام

 و .... اسم هتلو بگیکنیم نیداري به شعورم توه-

 ... ریام-
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 بگو .... ویاسم! فقط اون اسم لعنت-

 و اسم هتل و آدرسشو بهش  دمیکالفه اي کش پوف

 رسونه . یم گهید قهیکه گفت خودشو تا ده دق گفتم

 

 بابا ! اي

 جمع کردم و  لمویوسا دم،یشدم و لباسامو پوش بلند

 . یو کوفته رفتم توي الب خسته

 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  یو قهوه م بود

 کس نبود . چیه رونیرفتدب

 

 خواست دست از سرم  یم ینگاه ک یلعنت ینیسنگ نیا

 برداره؟
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 ایپارانو دیحسو داشتم. شا نیبود که ا یوقت چند

 ! گرفتم

 باشم . تیاهم یکردم بهش ب یاخم سع با

 که صداي نینشستم و مجله خوندم تا ا یتوي الب کمی

 منو به خودم اورد . ییقدما

 جلوم بود . نیحس ریکه بلند کردم ام سر

 زدم و گفتم: لبخندي

 

 توي زحمت افتادي . دیسالم. ببخش-

 . مامان از میبه سمتم گرفت و بلند شو بر دستشو

 . هیعصبان یحساب دستت

 طوري نیخواستم ا یبود. نم یاز دستم عصب خودشم

 و اخمو . نیجوري سر سنگ نیباهام، ا باشه

 گرفتم و گفتم: بازوشو
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 برادرم شدي!  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-

 بهم بخوره و فکر کنم به خواهرم چشم دارم . خودم

 لوس  کمیو خودمو چسبوندم به بازوش و  دمیگز لبمو

 :گفتم

 اخمو نباش.! نقدیداداش! ا گهید دیببخش-

 زد اما زود لبخندشو خورد و گفت: یکیکوچ لبخند

 نکردي . 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-

 خبري االن فقط  یخشک! بعد از اون همه مدت ب چفدر

 ؟ییپرسه کجا یم

 دادن بهش زنگ  امیبه جاي پ رم،یبگ دهینا د نتونستم

 و گفتم: زدم

 الو کارن؟-

 حوصله اش بلند شد: یب صداي

 ؟ییکجا-

 گفتم: یعصب

 چند مدت چه مرگته کارن؟ االن چرا با  نیچته؟ تو ا-

 کجام؟ یپرس یلحن از من م نیا

 

 و گفت: دیکالفه اي کش پوف
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 اومده،  شیمشکل پ کمیچند وقته توي شرکت  نیا-

 . هیاعصابم داغونه مامان هم از دستم عصب واقعا

 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؟

 

 تفاوت گفت: یب

 فرصت بودم که بهت  هیخوبه. اتفاقا دنبال  یلیآره خ-

 ؟ییکجا یبدم. نگفت شنهادیپ

 که  نیحس ریام یو به اتاق قهوه اي کرم دمیجو لبمو

 بودم نگاه کردم . توش

 نم؟یحس ریگفتم خونه ام یم بهش

 خود  ی. حتمیدوسنت ما خواهر برادر یهنوز نم اون

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1231 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 کرد . یدونست، باور نم یهم نم گرشا

 گفتم: نیمجبور بودم دروغ بگم به خاطر هم یلعنت

 باشم . یخواست یخونه ام! کجا م-

 و گفت: دیکالفه اي کش نفس

 اها.... به گرشا سالم برسون پس .-

 

 شتریخواستم ب ینم گهید یبا درد بستم، لعنت چشمامو

 دروغ بگم پس گفتم: نیا از

 آخر هفته  زيی. براي برنامه رنمتیفردا بب خوامیم-

 شرکتت خب؟ امی. مامون

 گفت: کالفه

 .دمیفردا.خودم بهت اطالع م اینه ن-

 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 ییهویاتفاقات  و

 مصمم گفتم: دمشید یم دیبا یحرف بزنم. لعنت بودم

 کن چون واقعا ... یشرکتت، وقتتو خال امیفردا م-

 ؟یفهم ی. نمــــسایگ ـــــــایگفـــــتـــم ن-

 حرفم نا مفهومه؟ نیا کجاي

 

 یچیصداي داد بلندش الل شدم و بغض کردم، ه از

 بگم، فقط سکوت کردم و چشمامو بستم تا  نتونستم

 باز نشه . تیو دهنم به گله و شکا زهینر اشکم

 خایش ریداشت نه؟ من فراري بودم، منو از ز حق

 عقده  نیا دیبا ییجا هی. بالخره رونیبودن ب دهیکش

 شد . یم یخال

 دستمو محکم  یتو گوش دیچیبوق اشغال که پ صداي
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 . رونیروي دهنم که صداي هق هقم نره ب فشردم

 

 من نرمال بشه؟ یزندگ تیقرار بود وضع یک

 ایاصال منو دوست داشت؟ اصال براش مهم بودم  کارن

 نقش بازي کردن بود؟ همش

 بود وابسته شده بود و  دهیمنو د یچون از بچگ دیشا

 بود من  دهیفهمتازه  دیبهم عالقه منده. شا کردیم فکر

 که براي ادامه  ستمین یهوس بودم براش و کس هی فقط

 بخواد . شیزندگ

 

 ام مامان و  هیفرو کردم توي بالش تا با صداي گر سرمو

 توس سالن  نیحس رینکنم. ام داریرو ب نیحس ریام

 بود و مامان تو اتاق خودش . دهیخواب

 اخه تو دختر فراري سا،یگ یحاال حاال ها بکش دیبا
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 بودي . اقتیل یبودي، ب خایش یسوگل بودي،

 نهیزدي مهم ا شیچقدر خودتو به آب و آت ستین مهم

 برادرت که از گل نازك تر بهت نگفته بود به خاطر  که

 

 از  گهیکشه و م یاختالف ساده سرت داد م هی

 . رونیبري ب شیزندگ

 جونتم براش  یکه حت یکه عشقت، کس نهیا مهم

 کنه و علنا  یآشغال باهات رفتار م کهیت هیمثل  ديیم

 . یمزاحمش گهیم بهت

*** 

 کردي؟ هیچرا چشمات قرمزه مامانم؟ گر-

 

 دهیفهم نویا شیوقت پ یلیخ نیحس ریام نیزبیت نگاه

 بود  دهی. حاال که مامان ازم پرسدیپرس یاما نم بود
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 من بودن . حیتوض منتظر

 کرده بودم، تا خود صبح به خاطر مثال برادرم  هیگر اره

 داشت؟ یتیکرده بودم اما چه اهم هیهمسرم گر و

 و گفتم: دمیخند

 

 موقع بخوابه چشم  نیکه تا ا ی! آدمازدههیبابا ساعت -

 مونه براش . ینم سالم

 یجفتشون م ارم،یدارم بهانه م دنیجفتشون فهم هر

 . دمیلحظه هم نخواب هی شبیاز د دونستن

 دفعه مامان  هیاوردن بودم که  شتریو دار بهانه ب ریگ تو

 گرفت به قلبش و آخ خفه اي گفت... دستشو

 

 سمت مامان ... میدیدو عیسر

 پرت کرد طرف من و گفت: چویسوئ نیحس ریام
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 روشن کن . نویماش-

 سمت مانتوم، هول و  دمیروي هوا گرفتم و دو چویسوئ

 و شالمو انداختم روي سرم و  دمشیدقت پوش بدون

 . رونیاز خونه ب دمیدو

 رونیآوردمش ب نگیبود، از پارک نگیتوي پارک نیماش

 پارکش کردم دم در . و

 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 توي

 . واریبزنم به در و د دمیترس

 نشست پشت فرمون و گاز داد . عیسر نیحس ریام

 داشت  زشینفساي نا منظم مامان و آخ هاي ر صداي

 . دیکشیداشت درد م  کرد،یم وونمید
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 چشمه اشکم خشک شده بود،  یکردم، حت ینم هیگر

 چطوري نیحس ریام دمیمرده بودم و اصال نفهم موقتا

 .مارستانیبه ب رسوندمون

 به خودم اومدم که مامانو منتقل کرده بودن  یوقت

 . ژهیهاي و مراقبت

 در به در  نیحس ریروي گونم، ام دیچک یم اشکام

 صحبت  شیمرتب با گوش یدکتر بود و از طرف دنبال

 کرد . یم

 دونستم دور و برم چه خبره، فقط عقلم هشدار  ینم

 مامانتو داري از دست  دي،یداري از دستش م دادیم

 ! ديیم

 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
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 سست و خسته اومد نشست کنارم و  نیحس ریام

 دستاش . نیگرفت ب سرشو

 صداي لرزونم گفتم با

 چشه؟مامان -

 گفت: تلخ

 وندپیگهیم دونمیچم ست،یقلب با بدن سازگار ن گهیم گه،یم

 یدونم دکتر چ ی. نمسایقلب جواب نداده گ

 . دکتر سایفهممش گ یبه قلب عادت نکرده. نم بدن

 ...گهیم

 گفتم: هیادامه نداد، با گر حرفشو

 ه؟یمگ یچ-

 درد نگاهم کرد و گفت: با

جا  نیا گهمیگهیماه د کیتا  تیاگه درمان نشه نها گهی. مکنن

 امکانات و علمش رو ندارن که درمانش 
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 ... سایگ ستی. حال مامان خوب نارهیب دووم

 رو  یکرد؟ خودم سر نخ اصل یم ینیمقدمه چ داشت

 و گفتم: گرفتم

 که بشه درمانش  ییجا هیخارج؟  مشیبر یچرا نم-

 حساب دارم که ... هی ن،یحس ریمن پول دارم ام کرد؟

 گفت: یعصب

 سر بحثمیو درمانش کن شرفتهیجاي پ هی مشیاگر ببر یحت

 که دکتر گفت  نهی. بحث سر استنی درمانش

 . خود دکتر همارهیسال دووم نم کیاز  شتریب بازم

 اما بدن  وندیبراي پ ستین یمشکل کیبود، ه متعجب

 زنه ... یانگار قلب رو پس م مامان

 گفتم: هیگر با

 داشیکه بشه درمانش کرد. من تازه پ ییبره جا دیبا-

 خوام  یخوام از دستش بدم، نم ی. نمنیحس ریام کردم
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 کَس بشم . یب دوباره

 سري تکون داد و مصمم گفت: نیحس ریام

 ... تو...  زيیچ هی! نگرانش نباش. فقط دمیمن اجازه نم-

 شروع کنم کاراي سفر مامان و  دیمن با اي؟یبا ما م تو

 باهامون؟ دنبال کاراي ايیتو هم م کنم، فیرد خودمو

 هم باشم؟ تو

 ...؟من

 موندم؟ یم ایرفتم  یبا مامان م دیبا

 دونستم  یکرد، م ینگاهم م دواريیبا ام نیحس ریام

 داره تا نه  ازیبراي درمانش به من، به دخترش ن مامان

 مه مونسش باشه . نیذاینگهداري، برا فقط

 دونستم چقدر وجود من براي مامان مهمه، دلم  یم

 دایبشه من تازه مامانو پ شیزیخواست مامان چ ینم

 بودم اما ... کرده
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 ؟یخودم چ یزندگ پس

 ؟یچ عشقم

 یزندگ فیو اون جا بمونم... تکل رانیبرم خارج از ا اگه

 شه؟یم یچ خودم

 داشتم از مامان جدا بمونم؟ شوییتوانا

 ؟یکارن چ از

 تونستم جدا بمونم؟ یبودم م وونشیکه د یکس از

 شونمو فشرد و گفت: نیحس ریام

 

 تا فردا صبح وقت داري زود  ست،ین خوديیب میتصم-

 . تموم عواملو بشنج و بعد بهم خبر بده .رینگ میتصم

 جا برات  نیکه ا ییزایاز چ یکنم نتون یدرك م من

 جاست،  نیتو ا یفهمم زندگ یمن م ،یدل بکن مهمه

 فهمه . یم نویمامانم ا مطمئنم
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 زد و گفت: ديیاشک نگاهش کردم که لبخند نا ام با

 

 11ما تو قرن  سا،یکنه گ رییتغ زيیچ ستیقرار ن-

 باهم از راه دور هم در  دیتون یتو و مامان م م،یهست

 . دیباش ارتباط

 سري هی ايیبکن و بهم اطالع بده، اگه م فکراتو

 یاشکال چیهم ه ايیالزمه که بهم بدي، اگر نم مدارك

 . نداره

 نگفت و رفت . زيیچ نیاز ا شتریب

 مارستانیب ختیسفت و  کتیتنها گذاشت روي ن منو

 چند چندم با خودم . نمیفکر کنم و بب تا

 

 بود و ممکن بود  ضیکرده بودم، مر دایرو تازه پ مامان

 دستش بدم اما .... از
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 ...؟یکارن چ پس

 بار  نیاول ی... وقتمیاومد خواستگار ییهویکه  یشب

 یتونستم ازش بگذرم؟ من ی.... کمیدیرو بوس گهید هم

 بودم ! وونشید

 رهیدر اورده بودم و خ منیچقدر گذشت، گوش دونمینم

 و  ییبودم به عکس جذاب کارن با اون موهاي طال شده

 دونست چقدر دوستش  ی. فقط خدا مشیآب چشماي

 . دارم

 بود . نیرو گرفته بودم، اره! درستش هم ممیتصم من

 :نیحس ریدر اوردم و زنگ زدم به ام مویگوش

 ؟یمارستانیهنوز ب اد،یم جی... صداي پسایالو؟ جانم گ-

 وسط حرفش و گفتم: دمیدفعه اي پر هی

 !امیمن نم-

 مکث کرد . کمی

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1244 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 تونستم از  یشده اما واقعا نم دیچقدر نا ام دمید یم

 بگذرم . عشقم

 :دیپرس

 ؟یمطمئن-

 نه مطمئن نبودم اما چهره خندون کارن  دم،یگز لبمو

 و  دمیکش یقیکرد. نفس عم یپلکام مطمئنم م پشت

 :گفتم

 اما .. دیاره مطمئنم. ببخش-

 وسط حرفم و گفت: دیپر

 نبود هم من و هم  یکیکوچ یمی. تصمسایگ الیخ یب-

 ...بالخره یگرفت یدرست می. تصممیکن یدرك م مامان

 تویکه زندگ هییجا یخودتو داري انتظار ب یهم زندگ تو

 . ايیو با ما ب یکن ول

 و گفتم: دیچک اشکم
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 با روز هر منریدرمانش بذاري ام هیبه ثان هیثان انیدر جر منو

 . بايريیکنم، تصو می صحبت مامان

 بلند  یمنوسر بدوون ایجدابمو بدي  ری. اگر دنیحس

 . امیهر جوري که هست م 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

 که قطع کردم رفتم مس خواستم برم سراغ  تلفنو

 زنگ خورد . میکه گوش مامان

 بگه هر جوري که  خوادیو م نهیحس ریکردم ام فکر

 برم باهاشون . دیبا هست

 رمیزنم و م یم ویهمه چ دیبگه ق نویبودم اگه ا مطمئن

 کارن بود . اما
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 زد. جواب دادم: یخندون و جذابش چشمک م عکس

 جانم کارن .-

 ... 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-

 . ختنشیبراي برنامه ر ايیب یتونیاالن م م؟یزیبر

 دلخوري گفتم: با

 . ديیگفتم اما تو سرم داد کش نویبهت هم شبمید-

 حوصله گفت: یب

 نه؟ ای ايی. حاال مدیببخش_

 

 . مثل واریدادم به د هیبستم و سرمو تک چشمامو
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 کوتاه اومدم و گفتم: شهیهم

 شرکتت . امیم یاوم-

 خونم ... اینه ب-

 نگاهش کردم که گفت: متعجب

 یم جی؟اعتماد نداري بهم؟ برات ادرسشو مس هیچ-

 برم. خداحافظ! دیمن با نی. ببکنم

 ترسوند . یبود، داشت منو م بیعج رفتارش

 کرده بود؟  میکارن مهربون و عاشق رو کجا قا اون

 نگاه کردم که باز روشن  یبه قطع شدن گوش متعجب

 . شد

 بود ... امکیبار پ نیا

 گفت خونشه . یکه م ییجا ادرس

 بود و  ژهیطرف اتاق مامان، توي مراقبت هاي و رفتم

 شد مالقاتش کرد . ینم
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 و دستگاه  میعالمه س هیبود روي تخت و  دهیخواب آروم

 وصل بود . بهش

 ت آخر رفتم تويباهاش درد و دل کردم و دس کمی

 . مارستانیب ییدستشو

 تیچون مثل م دمیکردم و به خودم رس شیآرا کمی

 بودم . شده

 

 . 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 . یسمت اون آدرس رفتم

 . یمحله آپارتمان هیتوي حومع شهر بود، توي  ادرس

 دونستم کارن  یطبقه بود که نم نیبرج بلند و چند هی
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 کدومشونه. تو

 زنگ زدم و گفتم: بهش

 الو کارن ؟-

 دي؟یرس-

 از سردي حرفاش گفتم: کالفه

 

 حرف زدن تو! چه مرگته؟  نیبا ا ادینه! خبر مرگم ب-

 گه  گهیپره، تو د تمیبگو چه مرگته. کارن من ظرف هان؟

 تو اعصابم. بخدا ... نزن

 وسط حرفم و گفت: دیپر کارن

 و دو . یطبقه نهم، واحد س ای. بدمتیاز پنجره د-

 اون که منتظر من بمونه تلفنو قطع کرد.  یبعد ب و

 که اومدم  یخواستم از همون راه یبودم م دهیترس

 . اوردیاما دلم طاقت ن برگردم
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 اگه کارن  یخواستم حت یروز بدي داشتم، م یلیخ

 تو آغوشش  هیشده چند ثان یمخالفت کرد، حت باهام

 بود که  یبغل کس یبشم. آرامش منِ لعنت آروم

 بودم. وونشید

 ساختمون . یو رفتم توي الب ایزدم به در دلو

 و  میمال کیرو زدم. موز 1اسانسور شدم و دکمه  سوار

 درصد هم از  کی یکرد حت یکه پخش م یآروم

 کم نکرد . میو دلتنگ استرس

 و دو . یجلوي واحدش، س دمیرس

 جفت کفش خودش فقط جلوي در بود، نه جا  کی

 اي . گهید زیچ چیاي اون جا بود و نه ه یکفش

 ز و دستم تويدر با هویبلند کردم در بزنم که  دستمو

 معلق موند . هوا

 کارن بود که درو باز کرد. چشماش رگه هاي سرخ  خود
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 و نگاهش نا متمرکز بود . داشت

 گفتم: نگران

 شده کارن؟... مستـ ... یچ-

 حرکت منو با  هیحرف بزنم چون که توي  نتونستم

 . واریتو و چسبوندم به د دیکش کفش

 حرکت خشن و ي انعطاف لباشو روي لبام حس  یآن به

 .کردم

 حد گشاد شد... با ترس زدمش کنار  نیتا اخر چشمام

 زدم گفتم: یهمونطور که نفس نفس م و

 ..... ؟یکن ی... مکاریچ-

 پروا چسبوند  یتن گرمشو ب وار،یبه د دمیکوب دوباره

 گفت: یلب م ریو همونطور که ز بهم

 خائن کوچولوي من !-

 سر داد رو دو طرف مانتوي جلو بازم و با دوتا  دستاشو

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1252 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 تنم پارش کرد .. ویت حرکت

 داد.  یبد م یو گواه دیتپ یبا تموم سرعت م قلبم

 . دیکه نبا ییکرد روي جاها یکارن حرکت م دستاي

 بردم . ینم یلذت نیمن کوچک تر و

 جا برم . نیخواست از ا یم دلم

 گفتم: هیهولش دادم عقب و با گر دوباره

.... تو کارندیگذاشت روي لبام شالمو محکم از سرم کش دستشو

 ... توروخدا ....مستی

 گوشه . هیپرت کرد  و

 :دیال به الي دندوناش غر از

 وونهی... دستمی... احمق من مست نسایگ ستمیمست ن-

 . نیکرد وونمید فتی... تو و رفتار کثشدم

 و تقال کردم دستاشو از روي دیاز چشمام چک اشک

 و تنم بردارم. دهن
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 رفتارش دست خودش  اریاما انگار واقعا اخت کارن

 . نبود

 و  دیفرو کرد توي گردنم، محکم ترقوه امو مک سرشو

 :گفت

 یحاال که همه دارن با زن من حال م ه؟یچ یدونیم-

 نداشته باشم ... یزشته هودم ازش سهم کنن

 با من حال  یک کرد؟یطوري فکر م  نیکردم، چرا ا تقال

 بود؟ کرده

 حال کرده بودم که خودم خبر  یآشغال با ک منِ

 نداشتم؟

 اوردم، کارن اما  یاز خودم در م ینا مفهوم صداهاي

 به من نداشت ! یتوجه واقعا

 کرد، موهامو داد کنار و روي گردنم با  یخودشو م کار

 نفس لب زد: نفس
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 دفترش مچتونو  امیخندي، م یو م یگیبا اون مردك م-

 .یشیطلبکار م رمیگ یم

 اما  یبا اون نمیب یو م کنمیم  بتیتعق هیبه سا هیسا

 ...! ديیزنم جواب سر باال م یکه زنگ م بهت

 ذاتت هرزه است! روحت  سا؟یگ هیچ یدون یم

 !هییهرجا

 یرو دور م هیو بق یکن یم انتیخ یوقت یشیم ارضا

 . یزن

 بالخره برام دردسر درست شده بود . ن،یحس ریام

 گفتم  یداشت بهش م یدستشو از روي دهنم بر م اگه

 کرد. یکارو نم نیاما ا برادرمه

 کردم دستشو بردارم،  یم یزدم و سع یهق م هق

 کردم نذارم لمسم کنه . یم یسع

 کارن دستش محکم روي لبام بود . اما
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 لباسم توي تنم مثل مانتوم پاره شد . یآن به

 ریام ریحاال هم از ز خا،یش ریاز ز شیچند وقت پ-

 . رونیب دمتیکش نیحس

 باشه نوبت منه . میجا چون نوبت نیا اوردمت

 دهیهمه چش فهیداره، ح یزنم چه طعم نمیبب خوامیم

 اال خودم. باشنش

 پاره پاره شد، آخ کارن... قلبم

 دستتو برداري ... کاش

 دستش مشقول باز  یکیاون  چ،یبر نداشت ه دستشو

 شلوارم شد ... پیز کردن

 ري کافه  یکنم! م یم بتیوقته تعق یلیخ ؟یدون یم-

 من  نیدیوقتم نفهم چیخندي... ه یو م یگیم باهاش،

 که  نیهستم! انقدر مشغول خودتون بود شهیهم

 رتیهم هست که داره از زور غ یکارن هی نیدینفهم
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 . رهیم یم

 هم  هیگر گهیداد و پرت کرد روي تخت، حاال د هولم

 کردم ! ینم

 یبودم که اصال بذار هر غلط دهیمرحله اي رس به

 داشته باشه ... خوادیبکنه... هر فکري م خوادیم

 کلمه اي از  چیاز روي دهنم برداشت اما ه دستشو

 ...ومدین رونیب دهنم

 و گفت: دیها خند وونهیشدم، مثل د میکرد تسل فکر

 ییهرجا هیبودي،  نجوريیهم شهی. همنهیاها! هم-

 ردتو تا هتل زدم، بعدشم تا خونه اون  شبی! دهرزه

 ! کثافت

 منتظر موندم... هر لحظه تصورتون  رونیچهار صبح ب تا

 گفتم االن در چه  یتو ذهنم م هی... هر ثانکردم

 ...! نیحال
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 تموم شد ! گهید اما

 دادي . سیبالخره تا صبح سرو یخسته باش دیشا

 ... یکن نیتمک دیاز منم با منتها

******* 

 یبودم روي تخت، اشک نم دهیجون و طاق باز خواب یب

 . ختمیر

 بودم به کنف  رهیحالت خ یکردم. فقط ب ینم هیگر

 یاي که ازشون م ییهنرمندانه سقف و نور طال ايیکار

 . رونیب زد

 یم ریکرد، سانت سانت روحم ت یتنم درد م تموم

 سوخت . یآتم به اتم قلبم م د،یکش

 ! سایگ چارهیب آخ

 کس و کار و تنها باشه، دختري که برادر  یکه ب دختري

 و نامزدش  رونیپرتش کرده باشه از خونش ب شیخون
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 .شهیم نیهرزه ها بهش نگاه کنه هم مثل

 کجا بود؟ کارن

 باهام  یداده بود و رفته بود؟ مثل زناي روسپ شکنجم

 کرده بود؟ رفتار

 ! هه

 :دیکه تموم کرد متعجب و با نفس نفس پرس کارشو

 باکره بودي؟-

 من چقدر بد بخت بودم که نه فقط بکارت جسمم، که  و

 کارن ! یروحمم گرفت بکارت

 جونمو همون جا روي یشد، تن کوفته و ب یعصب ادمهی

 دونم کجا رفت . یرها کرد و نم تخت

 هم نبود ! مهم

 مهم نبود . گهید واقعا

 ن،ییپا دمیاي تن خسته امو از تخت کش هیگر چیه یب
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 یاون که حت یتوجه بهش، ب یداشتم اما ب زيیر خون

 تنم کنم رفتم توي سالن . زيیچ

 . رهنمیگوشه افتاده بود. کنار الشه مانتو و پ هی فمیک

 شد دست کنم ته حلقم و چند ساعت قبلو  یم کاش

 . ارمیب باال

 کنم و اون چند ساعتو ار  یشد برم جراح یم کاش

 سرم پاك کنم . توي

 شه؟یم

 پاره هاي لباسام نگاه  کهیاون که به ت یزدم و ب پلک

 براي دردي که  ارمیخم به ابرو ب یاون که حت یب کنم،

 شدن سالن  فیبرام ذره کث یاون که حت یب داشتم،

 . فمیدو زانو نشستم جلوي ک یکارن مهم باش خونه

 تماس گرفتم. در اوردم و مویگوش

 ؟یک به
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 کرده بود . خی. مغزم دونمینم

 بدنم دست خودم نبود . کنترل

 روحم گفتم: یکه وصل شد با صداي مرده و ب تماس

 ن؟یحس ریام-

 وسط  دمیگفت. فقط پر یداد و چ یچه جواب دمینفهم

 و اروم گفتم: حرفش

 .امیمنم باهاتون م-

 ..::) سایگ |(::..دوسال بعد

 تموم شد... دو سال  زم،ینکن عز هیگر سا؟یگ-

 ... نگاه کن به من .گذشته

 هق هق گفتم: با

 زن هرزه...  هی... کارن... مثل ایوی... سخت بود سیلیخ-

 برام...  زی... رفتار کرد، فقط... کم مونده بود... رو مباهام

 بذاره ... پول
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 دورم و آروم لب زد: دیچیپ دستاشو

 دونم  ی... مزمیتموم شد عز گهی! دششششششیه-

 بوده اما تو از پسش بر اومدي . سخت

 بودم، ذره ذره از درون نابود  ومدهیاز پسش بر ن نه

 بودم . شده

 شدم با بغض گفتم: یخفه م داشتم

 

 . 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 ایلویس شدم

 نیحس ریتموم تالشاي من و سگ دو زدناي ام رغمیعل

 ... فوت کرد... من خوب نشدم، از پسش بر نموند

 ... فقط فراموششون کردم .ومدمین
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 :دیکمرمو نوازش کرد و پرس ایلویس

 بعد از اون اتفاق... چطوري باهاش رو به رو شدي؟-

 درته؟برا نیحس ریام یگفت بهش

 یسع ینامفهموم زايیو با هق هق چ هیگر ریزدم ز باز

 گفت: ایلویبهش بگم که نتونستم. س کردم

 ی! باشه اصال درباره اش حرف نمششششششیه-

 . میزن

 دگباره  نیبه خاطر هم رونیب زمیخواستم بر یاما م من

 کنم: فیکردم براش تعر یسع

 ... بعد از... اون اتفاق...اصال نه تلفن... دمشیاصال ند-

 ... رونیجواب دادم... نه از خونه... اومدم ب تلفناشو

 :دینگاهم کرد و پرس متعجب

 ینکردي بهش بگ یسع ؟یبهش نگفت یچیه یعنی-

 کرده؟یم اشتباه
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 به نشونه نه تکون دادم و گفتم: سرمو

 کسو  چیکردم... جواب ه ینه! خودمو... تو هتل... زندان-

 کاراي... سفرمون بودم... ریگ ی... دادم... فقط پینم

 متفکر گفت: ایلویس

 کردي . دییسکوتت کارشو تا نیبا ا-

 نفرت گفتم: با

 نداشت ! تیاهم یچیبرام ه گهیبرام مهم نبود! د-

 ... به یبکنه، هر برداشت خواستیهر فکري م بذار

 ! جهنم

 کدومشون نگفتم  چیبه کارن نه به گرشا... به ه نه

 جا . نیا اومدم

 گفته باشه اما بهش  نیحس ریام دیدونم شا ینم

 ازشون براي من نگه. یچیدادم ه هشدار

 نوازش کرد و گفت: گونمو
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 مدام داره ذهن  یسوال هی! حق داري. اما... زمیباشه عز-

 نه، ناراحت  ایدونم ازت بپرسم  ی... نمخورهیم منو

 ... یشینم ای یشیم

 پاك کردم و گفتم: اشکامو

 بپرس .-

 متفکر بهم نگاه کرد و گفت: هیثان چند

 

 که نسبت به  ی. حستهیسوال من درمورد احساس قلب-

 از اون حس مونده؟ زيی... چیداشت کارن

 اي که به  انهیدونم؟ مونده بود؟ با اون وضع وحش ینم

 تجاوز و جسم و روحمو نابود کرد هنوزم دوستش  من

 داشتم؟

 به نشونه نه تکون دادم و گفتم: موسر
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 یحس چهیکهیت هیکه بهم تجاوز کرد، تو ذهن من  منفوره

 آدم  هیبرام مرده، کارن  گهیبهش ندارم! د

 ! آشغاله

 سر تکون داد و گفت: متفکر

 جا  نیعشق و نفرت ا نیآها... پس همون مرز ب-

 بپرسم. تو  دیهست که با گهید زیچ هی. اما مطرحه

 ؟ینیب یبه چشم برادرت م نویرحسیام

 

 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 هیتوي  ساله

 ه؟یسوال

 تکون داد و گفت: سري

 پس بذار حاال که با احساست توي قلبت کنار اومدي-
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 آمادت کنم . زيیچ هی براي

 

 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 کردي؟

 مونه؟

 بغض گفتم: با

 نیمرده تو فرودگاه ا باً یهمون روزي که افسرده و تقر-

 همون روزي که مجبور  ن،ییاومدم پا مایاز هواپ کشور

 

 کنم تو  یو مامان مخف نیرحسیاز ام زویهمه چ شدم

 و ذهنم کشتمشون . قلب

 . من برادر خوامیکدومشونو نم چیه ان،یندارن که ب حق

 برادرمه! و با توجه به اون تجاوز نیحس ریام دارم،
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 ! از خوامینم یو عشق یزندگ کیشر چیه انهیوحش

 ! ادیبدم م همشون

 گفت: ایلویس

 

 خبرو  نیا هویکه  دینشدن! ببخش التیخ یاونا ب یول-

 اما... اونا االن تو شهرن! تو هتل... و دنبال  دمیم بهت

 ..ننیحس ریکردن آدرس خونتون و شرکت ام دایپ

 انداختم روي فمویبه موهاي فر شده ام دادم و ک یتاب

 ام . شونه

 خواستم برم شرکت . یم

 اجازه داده بود توي اون شرکت  نیرحسیام بالخره

 از مهندسا و  یکیگذاري کنم و من حاال  هیسرما

 بودم . نیحس ریام یرسم کیشر
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 زود تر رفته بود شرکت چون تماس گرفته  خودش

 که خودشو برسونه . بودن

 نشون  شتریتودشو ب مییزدم که رژ لب هلو لبخندي

 . داد

 ق و بعدش از براي خودم بوي فرستادم و از اتا نهیآ تو

 . رونیزدم ب خونه

 تق تق کفشاي پاشنه بلندم بهم اعتماد به نفس  صداي

 داد . یم

 

 خوش اومدي تیزندگ دیگفت به مرحله جد یم انگار

 . سایگ

 گرفتم، لعنت به  یم یتاکس دیبستم، حاال با درو

 نامه ! یبودن من براي گرفتن گواه سست

 جمع و  نیماش هیتونستم  ینامه دشاتم م یگواه اگه
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 جوري لنگ نباشم . نیتا ا رمیبگ جور

 ! الیخ یب

 

 ادهیرو پ ريیمس هیخواستم تا  یفرق داشت، م امروز

 . برم

 زدم و با قدماي منظم و شمرده شروع به قدم  لبخندي

 کردم . زدن

 از پشت پنجره  شهیمعلولمون مثل هم هیهمسا ک،یار

 سر تکون داد . برام

 بهش زدم و به راهم ادامه دادم . لبخندي

 به شدت مطبوع و خوب بود ! هوا

 

 لب زمزمه  ریخلوت بود شروع کردم به ز ابونیخ چون

 آهنگ . هی کردن
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 دفعه ... هیاوج آهنگ بودم که  تو

 ! سایگ-

 دم؟یخودمو شن اسم

 . احتماالً ومدین گهید ییصدا چیاما ه ستادمیلحظه ا هی

 زدم ! توهم

 

 شونه اي باال انداختم دوباره به راهم ادامه  الیخ یب

 . دادم

 ابونیوسط خ یاسم معمول نبود، کس هیمن  اسم

 نبود منو صدا کنه . ممکن

 نرفته بودم که دوباره همون صدارو از  شتریمتر ب چند

 :دمیسرم شن پشت

 ! سایگ-
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 اشتباه نبود . گهیدفعه د نیا

 نبود اشتباه کنم، واقعاً اسم خودم بود از زبون  ممکن

 آشنا ! یلیصداي خ هیآدم آشنا....  هی

 یکه فکر م یجام خشک شدم و دعا دعا کردم اون سر

 نباشه اما: کردم

 خواهري؟ یکنینگام نم-

 

 جون برگشتم  یجمع شد تو چشمام و سست و ب اشک

 صدا ... سمت

 بود ! خودش

 ! شیلعنت خود

 معرفتاش ! یب خود

 جواب دادنم  قیال ینگفتم حت یچیشدم از نفرت ه پر

 نگاهش جون داد ! هی. مامان تو حسرت نبود
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 متنفر بودم ! ازش

 

 به راهم  عیبرگشتم و با قدماي سر یجواب چیه بدون

 دادم . ادامه

 و  ابونیاومد، رفتم کنار خ یاز دور داشت م یتاکس هی

 تکون دادم . دست

 !میار حرف بزنجان... بذ سایگ-

 خشم بر گشتم سمتش، طاقتم طاق شده بود . با

 دیگرفتم، نبا یم یرو به شوخ ایلویحرفاي س وگدینبا

 بافه. یکردم داره چرت و پرت م فکر

 :دمیدندونام غر نیخشم از ب با

 

 که بودي . ییبرگرد همون جا-

 شدم . یبعد فورا سوار تاکس و
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 اشکام مثل ابر  ینشستم توي تاکس یوقت بالفاصله

 . ختنیشروع کرد به ر بهار

 نیشدم به نگاه غمگ رهیخ نیماش نهیتوي آ از

 ... گرشا

 ... گرشا

 

 مامان ! ایخودش  ایکه گقت  برادري

 بود.  دهیمرد، مامان سالها زجر کش یداشتدم مامان

 وقت منو  چیکه بعد از فرارم ه یاون نیب دیبا چرا

 کردم؟ینذاشت و مامان اونو انتخاب م دوست

 داشت و  یکهذسالها فرصت زندگ یکس نیب دیبا چرا

 بود اونو  ماریو ب رهیزود قرار بود بم یلیکه خ مادري

 کردم؟ یم انتخاب

 خانم کجا برم؟-
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 بهش دادم . نویحس ریهق هق ادرس شرکت ام با

 کرد . یمرتب بهم نگاه م نهیبود و از توي آ دهیترس

 بهم گفته بود ممکنه برگرده گفته بود توي ایلویس

 و شناختتش اما من  دهیگفته بود توي محله د شهرن،

 نکردم . باور

 کردم گرشا رو فقط از روي عکسش شناخته  ینم فکر

 . باشه

 

 دنشیحاال که مامان تو حسرت د دمش؟یبخش یم دیبا

 کردم؟ یدوباره قبولش م دیبود با مرده

 .... نیحس ریزنگ زدم به ام یعصب

 داد . یجواب نم شویلعنت یگوش

 گرشا تا خود شرکت  نیچشماي غمگ ریبا تصو انقدر
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 راننده گفت: تیکردم که در نها هیگر

 ! میدیخانم رس-

 

 شدم . ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 باهاش  دینه اما با ایهست  نیحس ریدونستم ام ینم

 کردم . یم صحبت

 داد که اون  یکه گرشا منو بلد بود فقط نشون م نیا

 کرده . یلق دهن

 جاشو داده بود به  یپاك کردم. حاال ناراحت اشکامو

 . خشم

 تند پله هاي شرکتو رفتم باال. گرشا همونطوري که  تند

 رفتم ! یجا م نیرفت وگرنه من از ا یم دیبود با اومده

 

 یال منشبا خشم باز کردم شرکت نو پا بود و فع درو
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 نیحس ری. صداي صحبت کردن از توي اتاق امنداشت

 اومد . یم

 رو  فمیتکل دی! فقط بایچ ایمهم نبود جلسه داره  برام

 کردم . یمعلوم م باهاش

 هوا باز کردم و گفتم: یب درو

 حسـ ... ریام-

 صحنه رو به روم الل شدم! نیالل شدم! با دد و

 

 رحمانه روحمو به تاراج برده  یکه ب یشبام، کس کابوس

 یبود ، کس دهیو معناي عشقو براي من به لجن کش بود

 و باعث  اهامیتمام گند زد به تموم رو یرحم یبا ب که

 از زادگاه و وطنم ببرم و گورمو گم کنم ... شد

 من ! ... یِ لعنت متجاوز

 رو به روي من، روي کاناپه سبز رنگ شرکت  کارن
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 خورد ! یبوددو قهوه م نشسته

 

 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 رینا خودگاه نشست روي ام چشمام

 تمام از جا بلند شده بود و با خجالت بهم  یشرمندگ

 کرد . یم نگاه

 :دمیپرس آروم

 

 جا چه خبره؟ نیا-

 انگ  کیکه بهم گفت هرزه، بهم هزار و  ی.... کسکارن

 گفت: شیحاال با همون صداي لعنت زد
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 جان .... سایگ-

 با داد گفتم: نیحس ریوسط حرفش و به ام دمیپر

 

 ! حرف بزن ...ریجا چه خبره ام نیا-

 کرد حرف بزنه: یباز سع کارن

 ...سایگ-

 تحمل نکردم . گهیدفعه د نیا

 :دمیسمتش و داد کش برگشتم

 خفه شـــــو !-

 یکه حاال کالفه نگاهم م نیحس ریبرگشتم سمت ام

 :دمیو داد کش کرد

 ساهت  کی نیهان؟ گرشا هم گه؟یم یجا چ نیا نیا-

 ن؟یجلوي راهم سبز شد.... حاال هم ا شیپ

 آشغال حرف  سهیک هیرو جوري گفتم انگار درباره  نیا
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 زدم ! یم

 خودم نبود ! دست

 بلند گفتم: دوباره

 اعتماد به من؟ جهیبود نت نیا-

 کردم؟ یجماعت فرار م نیاز ا یبراي چ یگفت چیه

 منو... خواهرشو...  یاون گرشاي لعنت یدون یم چیه

 و گفت اگه قراره  رونی...از خونش پرت کرد بخواهرتو

 گم کنم؟ شیبهتره گورمو از زندگ رمیمامانو بگ طرف

 که نشوندي رو کاناپه  یادم نیهم یدونیم چیه

 ... شرکتت

 احساس خطر کرد و گفت: کارن

 بدم ... حیبذار منم توض-

 وسط حرفش و با بغض و لرزون کارنو با انگشت  دمیپر

 :دمیدادم و داد کش نشون
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 چیکرده بود؟ ه کاریکثافت باهام چ نیا یدونیم چیه-

 چرا از شهر خودم فرار کردم؟ یدون یم

 سال تمام افسرده بودم؟ چرا مامان به خاطر  کی چرا

 خورد؟ یغصه م سمیخ بالش

 تو چشماش ضربه  رهیدرهم شد، خ نیحس ریام اخماي

 زدم که اشکام راه گرفته بود روي یرو درحال یینها

 :دیلرز یم هیو صدام از گر گونم

 متجاوز خواهرت رو نشوندي رو کاناپه  رتیخوش غ-

 خوري؟ یو داري باهاش قهوه م شرکتت

 و از جاش بلند شد ! دیکش یآه کارن

 ... دیرنگش پر نیحس ریام

 کردم ... کاریجمله باهاش چ هی نیبا هم دمید یم

 بگه اما نتونست ! زيیچ هیباز و بسته شد تا  دهنش

 ادامه دادم: هیگر با
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 فکر  ؟ی! به خاطر چریهرزه باهام رفتار کرد ام هیمثل -

 حدس بزن ! ؟یواسه چ یکن یم

 گفت: کارن

 من اومدم که برات ...-

 اشکامو پاك کردم و با  نیتوجه بهش با است یب باز

 از هق هق خفه شده گفتم: یلرزون ناش صداي

 کرد من هم زمان که زنشم  یبه خاطر تو! چون فکر م-

 باهاش قهوه  نی! حاال بشدمیم سیبه تو هم سرو دارم

 ! بخور

 انداختم روش شونم و خواستم برگردم که  فمویک

 بلند شد: نیحس ریآروم ام صداي

داره  یچ ساگیو دستاشو فرو کرد توی دیکش یقینفس عم کارن

 کارن؟ گهیم

 و گفت: موهاش
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 من مست بودم اون روز ...-

 هق هق گفتم: با

 قبلشم از  ل؟روزايیشد دل نمیکثافت! مست بودي؟ ا-

 چرا  ديیکه ازم نپرسمست بودن الل شده بودي  سر

 زنم؟ مست  یم کیت نیحس ریقول خودت با ام به

 که ... بودي

 رو به روي کارن،  ستادیمنو زد کنار و ا نیحس ریام

 . دیپر یچپش م پلک

 به کارن گفت: آروم

 رو که  یکنم دست ی! قلم میحروم زاده ي عوض-

 کرده باشه ... تیمنو اذ سايیگ

 کنن، قطعا قرار بود کتک  یکار م یچ نمیبب نموندم

 رو ! گهیهم د بزنن

 نداشت ! تیاهم زيیپش براي
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 کردم از پله ها  یکه بلند بلند هق هق م همونطور

 . نییپا رفتم

***** 

 ..::)*ــــــایلـــوی*(::..س 

 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؟ یب دوساعت

 . رونیروش و از اتاق زدم ب دمیرو کش پتو

 زنگ خورد . میلحظه گوش همون

 نشه و فورا  داریب سایرفتم روش تا با زنگش گ رجهیش

 دادم: جواب

 بله؟-
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 اي؟ ا؟خونهیلویالو س-

 رو از گوشم فاصله دادم و به شماره  یگوش متعجب

 نگاه کردم ! رندهیگ تماس

 بود؟ نیحس ریام واقعا

 هی... دونمیچم ایبود؟  یم مارستانیتو ب دیاالن نبا مگه

 کنه...؟ یکه خشمشو خال ییجا

 رو گذاشتم کنار گوشم و با ابروهاي باال رفته  یگوش

 :گفتم

 کمی... سایگ شینه خونه شمام... پ ن؟یحس ریام-

 ... حالش

 خونت؟ لطفاً ... ايیب شهیم-

 . صداي افتضاح بود .اوه

 مرد مغرور بعد از دو سال ازم  نیباري بود که ا نیاول

 خواست . یم کمک
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 تکون دادم و گفتم: سري

 خونه ام . گهید قهیتا دو دق-

 رسه. یم گهید نیگفت و گفت تا پنج م یاوهوم

 روي بلک بورد  سایبرداشتم، براي گ دامویکل آروم

 شد نترسه. داریگذاشتم تا اگه ب ادداشتی آشپزخونه

 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 . گشیبه زند بود

 و زودي خودمو رسوندم خونه  رونیدر خونه زدم ب از

 . خودم

 شرت مَت روي کاناپه ! یافتاد به ت چشمم

 یدادم و حال همه رو خوب م ی! به همه مشاوره مهه

 اما خودم از همشون حالم بدتر بود . کردم،
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 قرار بود حال منو خوب کنه؟ یک

 خونم  یم ییالال هیمن براي خواب بق دنیفهم ینم چرا

 بره؟ یدم خوابم نمهاي خو ییبا الال اما

 یخودِ مت هم نم ینه حت کا،ی، نه جس رینه ام سا،یگ نه

 ! شمیشرت آروم م یت هیشبا با  دونست

 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

 مقدمه اي اومد تو . چیه

 حوصله  ینگاه من و نگاه مات و مبهوتم ب دنید با

 :گفت

 روي در جا گذاتشه بودي . دوی. کلدیببخش-

 سمت  دمیشرتو پرت کردم روي کاناپه و دو یت فوري
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 نتیام رو از توي کاب هی. جعبه کمک هاي اولآشپزخونه

 . ریو رفتم سمت ام برداشتم

 شد نشست و  یکه م ییجا نیبود روي اول نشسته

 دستاش . نیگرفته بود ب سرشو

 باالي سرش و گفتم: ستادمیا

 .... ؟ کجات زخمه؟نمتی... ببریام-

 گرفن باال و کالفه گفت: سرشو

 . ایلویس ستیخون من ن-

 جام تو همون حالت خشک شدم! اوه ماي گاد! با  سر

 :دمیپرس ترس

 ش؟یکشت-

 حوصله گفت: یبه نشونه نه تکون داد و ب سرشو

 مرد  هی! نقش مارستانی. رسوندمش برهینذاشتم بم-

 رو بازي کردم و گفتم چند نفر زدنش و بعد  مهربون

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1288 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 کردم . داشیپ ابونیکردن و من تو خ فرار

 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  ییدستا همون

 مارستان؟یب

 !واو

 که اومده بود توي یخشن ریتکون دادم تا تصاو سرمو

 رو دور کنم و گفتم: ذهنم

 ش؟یبزن یسادگ نیگذاشت به هم-

 جوري بود که انگار اون کتک خورده ! افشیق

 رتش نبود .هم روي صو ادهیزخم  هی یکه حت نیا با

 رمق نگاهم کرد و گفت: یب

 گذاشت بزنمش ! لیبا کمال م-
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 لب گفتم: ریباال انداختم و آروم ز ییابرو

 !دهید یکتک م نیخودشو مستحق خوردن ا-

 گقت که متوجه نشدم . زيیچ یلب به فارس ریز

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 سایخونه ممکن بود گ رفتمیجا چون اگه م  نیاومدم ا-

 آي سرد؟ داغونم . ریبرم ز شهی... مشهیم .بترسه

 هم معلوم بود چقدر حالش بده . نگفته

 گرفتم و گفتم: نشویاست

 آب سرد، حرارت تنت از  ریبري ز خوادیبلند شو، نم-

 ... رونیب زی. برستین گرما

 اون که بلند شه گفت: یرمق نگاهم کرد و ب یب

! از لسی ام خستهکرد توی کیشل ریت هینفر  هیجمله انگار  نیا با

 خسته ام ! سامیکه عاشق گ نیا

 ! نمیس
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 یروي ساعت ستادنیبرگشت عقب. عقربه ها ا ساعت

 مبل و بهم  نیمت مست و خراب نشست روي هم که

 که وانمود کنه عاشق منه  نیخستست! از ا گفت

 شده ! خسته

 و کم تر از دو ساعت بعدش چمدونش رو بست و  گفت

 ! رفت

 خستست! از  گهینشسته رو به روي من و م ریام حاال

 نفر خستست ! هیداشتن  دوست

 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 نفهملیس مردم

 یاز خودش نم یدفاع چیشرف ه ی! اون بیلیس لگد،
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 . کرد

 رو شکستم و دستش و دنده اش هم مو  شینیب

 !مردك حروم زاده .یدفاع چیاز ه غیاما در برداشت

 خورد، پشت سر هم  یلب داشت با خودش حرص م ریز

 هویکه  دیغر یدندوناش م نیداد و از ب یم فحش

 گفت: قینفس عم هیشد و با  ساکت

 . خوامیحالو نم نی. الیکمکم کن س-

 صدا نزنه،  لیگفتم منو س یزدم تو گوشش و م یم دیبا

 . لیگفتم مثل مت نگو س یم

 ... منم خسته بودم .ومدیاشکم در م داشت

 وقت منو دوست  چیکه عاشق مردي باشم که ه نیا از

 لمس کردم و گفتم: رویخسته بودم. شونه ام نداشت

 .ارمیآب سرد. برات لباس م ریبلند شو برو ز-

 یتکون داد و بلند شد. االن فقط همون شوك م سري
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 حالشو بهتر کنه . تونست

 دادم به در حموم و سر خوردم  هیکه رفت تک یوقت

 صدا  یو شروع کردم به ب نی. نشستم روي زمنییپا

 زدن . هق

 یبد شده بود و نم شبیگرفته بود، حالم از د دلم

 حال خودمو خوب کنم . یروش چیبه ه تونستم

 نیدوش آب سرد اما ا ریتونستم برم ز یمنم م کاش

 خونده و  یکه روانشناس یداد! روي کس ینم جواب

 راه و روشا  نیکدوم از ا چیراه و روشارو بلده ه تموم

 . دهینم جواب

 . میسه تا چقدر بدبخت بود ما

 تجاوز شده بود . سایگ به

 بود . شیعاشق خواهرش خون ریام

 هم  هیثان کی یدوست پسري بود که حت ریدلم گ من
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 نداشت . وستم

 ! لعنت

 . میمثلث برمودا بود ما

 شرت مت رو برداشتم، از توي یسمت کاناپه، ت رفتم

 جا مونده اش توي کمدم هم شلوار اسلش  لیوسا

 رو برداشتم و گذاشتم پشت در . شیمشک

 کردم  یکردم خودمو جمع و جور کنم، سع یسع

 خواستم  ینگران نشه، نم ریپاك کنم تا ام اشکامو

 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

 حوله رو انداخته بود روي رونیاز حموم اومد ب یوقت

 به موهاش. صورتش مشخص  دیکش یمو محکم  سرش
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 که داده بودم تنش بود و.... لعنت... من با  یی. لباسانبود

 کیهارد  هیشرت و شلوار توي تن مت اندازه  یت نیا

 خاطره داشتم . یتیترابا

 روي قایشرت دق یبود، ت دهیمثل مت ورز ریام کلیه

 یاز هر موقع شترینشسته بود و تو اون حالت ب تنش

 به مت بود . هیشب

 ستونو استوار نگه دارم . نتونستم

 مصادف شد با  ختمیکه ر یقطره اشک نیاول قاً یدق

 به صورت من . نیحس ریام جیحوله و نگاه گ برداشتن

 بهش کردم و گفتم: پشتمو

 من خوبم. برو موهاتو سشوار بکش سرما ...-

 از پشت سرم بلند شد: قایدق صداش

 ا؟یلویشده س یچ-

 اون که برگردم سمتش گفتم: یهق هق ب با
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 ... من خوبم... برو... موهاتو... ستی... نزيیچ-

 .... بخشکون

 حرکت برم گردوند و نگران گفت: هی توي

 . لیشده س یگور پدر موهاي من! بگو چ-

 و گفتم: دمیشرت لبمو گز یت یبه رنگ زرشک رهیخ

 ... تو خوبـ... خدايستمیکه االن مهمه من ن زيیچ-

 شرت ... یت نی... امن

 خفه شد . ییهق هقم توي جاي تنگ و خوش بو هیبق

 ...! بغلم کرده بود .ریآغوش ام توي

 صداي خش دارش گفت: با

 قدر اداي نی. بسه! اایلویس ییکه االن مهمه تو زيیچ-

 ... اریمحکم رو در ن آدماي

 شرتو  یو عطر ت نشیچسبوندم به س شتریب سرمو

 هام . هیبه ر دمیکش
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 دست راستم پارچه اشو توي مستم فشردم و از ته  با

 هق هق کردم! دل

 خسته بودم ! منم

 ثمري نداشت خسته بودم ! چیکه ه یعشق از

***** 

 ..::)*ســــــــای*(::..گ 

 از  ادیو منتظر شدم کارن ب ستادمیستون ا پشت

 . نمشیو بب رونیب مارستانیب

 ي که به چند هفته ا نیوجدان داشتم، تموم ا عذاب

 ستون و  نیمن کتک خورده بود نگران پشت ا خاطر

 پشت در اتاقش قدم رو رفتم . مارستانیب توي

 قشنگ ناکارش کرده بود ! نیحس ریام

 شکسته، دنده مو برداشته و دست خورد شده ! ینیب

 خرج کرده بود . رتشویداداشم برم... کل غ قربون
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 پس؟ رونیاومدن ب یچرا نم دم،یجو لبمو

 صشویبود گرشا بره کمکش کنه و کاراس ترخ قرار

 بده . انجام

 از  ییکه صدا دمیکش یساعتم نگاه کردم و پوف به

 سر گفت: پشت

 !سایحالش خوبه گ-

 ! واریخواست سرمو بکوبم به د یم دلم

 گرشا بود ! صداي

 بود ! دهیمنو د یلعنت

 همون اززیپشت اتاق کارن! تو هنوز دوستش داري عز رش،یپذ

 جا، پشت اتاقک  نی. ادمتدی اول روز

 . دلم

 فرار نکن، از گذشته فرار نکن! ازش

 دمیاون که نگاهش کنم راهمو کش یاخم برگشتم و ب با
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 برم که دستمو گرفت و جدي گفت: که

 یصحبت هیباشه من و تو باهم  دهیفکر کنم وقتش رس-

 .میباش داشته

 و سرد گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 نفر بهم  هیروزي  هی. میباهم ندار یحرف چیمن و تو ه-

 انتخاب کنم، منم انتخابمو کردم و تمام ! گفت

 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 میکه حرف نزن هم

 آلمان  انیبودن ب وفتادهیهمه راه ن نیگفت، ا یم راست

 هم گفته بود . ایلویبود که س زيیچ نیبرن. ا یالک که

 باهاشون رو به رو بشم . دیدونستم اخرش با یم

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 خونه من. میبر-
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 زد و گفت: لبخند

 برم دنبال  دیکارن هم هست! با ستم،یفقط من ن-

 فکر نکنم درست  نیحس ریکردنش. با وجود ام مرخص

 هتل ما . میریخونه تو. م میایب باشه

 شدم و داد زدم: یعصب

 فکر چرادیسري حرفا با هیاگه قراره با تو حرف بزنم چون  من

 که کارنم هست؟ گرشا  رمیم ییجا یکن می

 ندارم.  یصحبت چیزده بشه اما من با کارن ه نمونیب

 بگو بره به جهنم . بهش

 جوره تو  چیراه گرفتم که برم، حرف زدن با کارن ه باز

 رفت . ینم کتم

 دستمو گرفت و گفت: دوباره

 قدر در نري؟ از کارن فرار نکن . نیا شهیم-

 به  تیاهم ینتونستم ساکت بمونم، ب گهیدفعه د نیا
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 اي گفتم: 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

 بهت بگه؟ نداتشه

 

 بگه که سري به تاسف تکون دادم و  زيیچ خواست

 : گفتم

 از تو برام برادر تر بود، برات متأسفم  نیحس ریام-

 . گرشا

 بلند گفت: هویقدم ازش دور شدم که  چند

 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 نمونویقدم ب چند
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 :گفت

 یلیاي که قبال شکسته خ ینیخورد کردن دست و ب-

 تره. آسون

 برگشتم سمتش و گفتم: متعجب

 ؟یزن یحرف م یدرباره چ ؟یگیداري م یچ-

 تاسف گفت: با

 براي برادري کردن زدن کارنه خواستم  ارتیاگه مع-

 کشتمش! دو هفته  بایمن تقر شیبگم دو سال پ بهت

 جلوي یلیخ نیبستري بود، مامان نسر مارستانیب

 گرفت که دخالت نکنه . خودشو

 کار خودشو کرد، اشک توي چشمم حلقه زد و  حرفش

 کارن... تقاصشو پس داده بود !. نییانداختم پا سرمو

 با دستش سرمو بلند کرد و با  ستادیاومد جلوم ا گرشا

 گفت: میچشماي اشک دنید
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 کارن با از دست دادن تو تقاصشو پس داد. خودتو -

 و ولش کردي تو منجالب! دو سال تموم  یگرفت ازش

 کرد، اگه بگم براش جهنم بوو دروغ نگفتم.  خودخوري

 . االنم قسم نویداشت نه مامان نسر منو براي خودش نه

 . مامان به کارن گفته تا شیکاري کنه تو ببخش خورده

 هی. گریحق نداري باهام حرف بزن ینکن یرو راض سایگ

 ... سایگ نکن

 به چشماي یشدم تو چشماش، لبخند تلخ رهیخ

 زد و گفت: میاشک

 دردونه ! یازمون گرفت یبد انتقام-

 بار بعد از مدتها، بعد از  نیکرد و من براي اول بغلم

 آغوش برادرمو حس کردم،  یدو سال دلتنگ گذشت

 قلبشو ! صداي

 دلم برات تنگ شده بود، با رفتنت براي هممون جهنم -
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 خواهري . یساخت

 من هق هق پر از دردم رو تو آغوشش رها کردم. و

**** 

 ..::)*ایــــــــــــلوی*(::..س 

 بت نگهشون داشتم .مداد ثا هیو با  دمیچیپ موهامو

 افتاده بود، اون آغوش و  رونیکه اون ب یاز اتفاق بعد

 من ... یهاي لعنت هیگر

 . دمیکش یخجالت م ریاز ام ییجورا هی

 گهیبهونه جور کرده بودم اومده بودم توي اتاق. د هی

 جا بمونم . نیشد ا ینم نیاز ا شتریب

 زیکه رو م یخودآگاه دستم رفت سمت رژ لب گلبه نا

 روي لبام . دمشیو کش بود

 از خودم بپرسم چرا  ایبشم  مونیکه پش نیاز ا قبل

 .رونیزدم از اتاق رفتم ب اونو
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 رنگ خونم نشسته بود و  یروي کاناپه آب نیحس ریام

 کرد . یاز کتاباي کتابخونم رو مطالعه م یکی

 روي صورتش نبود و  یقبل اخم قهیخالف چند دق بر

 انگار غرق شده بود تو صفحات کتاب . واقعا

 از  یرانیمرد مرموز ا نیشدم بهش... ا رهیو خ ستادمیا

 من؟ یافتاد وسط رندگ کجا

 نبودم،  یمیوقت باهاش صم چیجوري بود که ه هی ریام

 بود و بس . سایبرادر گ فقط

 از همون دو سال  دمش،یاول که د هیاز همون ثان اما

 کردم باهاش . یاحساس راحت یلیخ شیپ

 . شناسمشیم یاز بچگ انگار

 :دمیکردم و نشستم رو به روش. کنجکاو پرس حرکت

 قدر غرقت کرده؟ نیاون کتاب ا یچ-

 خوند رو نگاه کرد و  یکه داشت م یمطلب گهید کمی
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 کتابو بست و گفت: بعد

 . دونمینم-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یاالن؟ الزمه باهام صحبت کن یآروم-

 نگاهم کرد و گفت: مهربون

 . خونه ات هم مثل خودت منبع ارامشه !لیخوبم س-

 هیو بعد از چند ثان دمیکرد، لبمو جو خیانگشتام  سر

 رفتن با خودم گفتم: کلنجار

 وقت هرتمیتوي خونه اذ ریگفتم اما حضور ام نویچرا ا دونمینم

 .یجا آروم ش نیا ايیب یتونمی بودي آشوب

 کرد، راحت بودم باهاش . یم

 یو منو درحال بو کردن ت ادیهوا ب یالزم بوو ب دیشا

 با هم  سایالزم بود ما جداي از گ دی. شانهیمت بب شرت

 . میبش یمیصم
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 :دیپرس کنجکاو

 درباره اش صحبت  خوايیاالن؟ م یآروم ؟یخودت چ-

 م؟یکن

 کوسنو پرت کردم سمتش و گفتم: ،یبه در شوخ زدم

 پسر بد ! ارینادامو در -

 هوا گرفتش و گفت: روي

 یصحبت کن یداري با کس اجی. اگه احتارمیادا در نم-

 مثل تو ارامبخش و جذاب نباشه  دیهستم. شا من

 .یبش یتونم گوش بدم تا خال یاما حداقل م حرفام

 به حرفش و نظرش درباره ارامبخش و جذاب  لبخندي

 حرفام زدم و گفتم: بودن

 پسرم ... تی. دوگمینبود! واقعا م یخاص زیچ-

 وسط حرفم و گفت: دیپر
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 که همونشدم به حلقه اي که هنوز توی رهیکردم و خ بغض

 . یازش حلقه گرفت

 شنهادیخواست چرا بهم پ یبود، اگه منو نم دستم

 داد؟ ازدواج

 یهوا سر تکون دادم و همونطور که به حلقه نگاه م یب

 گفتم: کردم

 چیترکم کرد و... گفت... ه شیپ اره همون... سه روز-

 شرت هم مال اونه، تنها  یدوستم نداشته. اون ت وقت

 یخاص زی! چنیمردونه اي بود که داشتم. هم لباس

 . نبود

 نگاهم کرد و گفت: متفکر

 اگه دوستت نداشت چرا حلقه داد بهت؟-

 حلقه رو توي دستم چرخوندم و گفتم: دم،یخند تلخ

 . دونمیواقعا نم-
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 :دیاخم پرس با

 ممکنه برگرده؟-

 تکون دادم و گفتم: سري

 گرده،  یبر نم گهی. دداینه مهاجرت کرد... رفت فلور-

 دوتا قهوه  رمی... مریهم من... اه ولم کن ام برگرده

 . ارمیب

 بلند شدم که فرار کنم  ره،یام بگ هیبود گر کینزد باز

 :دیباز پرس نیحس ریام اما

 تو دستت؟ گهیم یپس اون حلقه چ-

 :دمیتموم شد با بغض داد کش طاقتم

 ! ولم کن!دونمی! نمدونمینم-

 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
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 ...اريیدرش ب دیداري... با مانیا بهش

 اورد باال و انگشتاي مشت شدمو آروم باز کرد . دستمو

 . مثل دیدرخش یمت توي انگشتم م نیتک نگ حلقه

 شد اشک  ینگاه کردن بهش باعث م یدق! حت نهیآ

 بشه توي چشمام . جمع

 نگام کرد و گفت: ریام

 بگی اگهچیه گهید دمیبهت قول م یتازه رو شروع کن یزندگ

 هیو  یفراموشش کن خوايیم یش،بگیخواینم

 ... خوای. اما اگه مینیحلقه رو نب نیا وقت

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 !خوامینم-

 حلقه رو در اورد و گذاشت توي یبخش نانینگاه اطم با

 . بشیج

 دستاش و گفت: نیبدون حلقه امو گرفت ب دست
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 طوري قشنگ تره دستت! نیا-

 موهامو زد پشت گوشم و گفت: دم،یخند تلخ

 کنه! مثل کاري که با من کرد...  یزمان درستش م-

 . اری! درست شد! حاال برو دوتا قهوه بنیبب

 نیشدم و ا یسرخ م ششیموندم پ یم گهید گمی

 شرم اور بود! یلیخ

******* 

 ..::)*ســـــــای*(::..گ 

 توي کافه هتل . زیم هیپشت  مینشست

 طور. چقدر  نیوقفه بهم زل زده بود، منم هم یب گرشا

 دونست. یبودم فقط خدا م دلتنگش

 :دمیزدم و پرس لبخندي

 براش تنگه. عمه نشدم هنوز؟ یلیخوبه؟ دلم خ انیدا-

 و گفت: دیخند
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 که  نیخوبه، اونم دلتنگ توعه. به خاطر ا یلیخ انیدا-

 کردم تا مدتها باهام  رونتیروز... از خونم ب اون

 بود . نیسرسنگ

 :دمیپرس اقیبا اشت رهیداره طفره م دمید

 عمه شدم؟ آره گرشا؟-

 زد و گفت: قهقهه

 مینیتا بب میانجام داد شوی! فعال کاراي اداروونهینه د-

 . شهیم یچ

 ! وسط خنده وونهیخنده! د ریزدم ز یحرفش پق نیا با

 چیافتاد که بدون ه ییپسر مجرد و تنها ادمدبهی

 تا شب کار  د،یکش یاي تا صبح تابلو م یمال یبانیپشت

 کرد  یم یطراح ونیکرد، دکوراس یم یکرد، عکاس یم

 تو رفاه  اقتیل یتا منِ ب زدیم شیخودشو به آب و آت و

 . باشم
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 لبخند تلخ و اشک توي هیشد به  لیتبد خندم

 دستشو گرفتم و گفت: چشمام،

 نیبهتر ،یزندگ نیگرشا، بهتر یینایبهتر قیتو ال-

 کردم،  تتی. ببخش داداشم، ببخش که اذامکانات

 و زحمتاتو اون طوري ... ایخواب یکه جواب ب ببخش

 وسط حرفم: دیفشرد و پر دستمو

خواهري! با  یستیبه من بدهکار ن زيی. تو چتوام

 ونیرو مد انی. من داسای! بس کن گششششششهیانیدا

 جبران کردي. زویهمه چ ناخواسته

 دی... شادمتیوقته که بخش یلیخ دمت،یبخش من

 که براي تموم  هیهمون انیباري که حس کردم دا نیاول

 دارم تبرئه شدي. عمرم

 کردم که گفت: سکوت

 . براي اون روز و... مامان .یببخش دیحاال تو با-
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 بغض کردم، با همون بغض گفتم: دوباره

 زنده  گهی... مامان دیدون یاما خب.. م دمتیمنم بخش-

 که بخواد ببخشتت. ستین

 و گفت: نییسرشو انداخت پا د،یکش یقیعم آه

 بالخره  شیماه پ کی ی! وقتسایشدم گ وونعید-

 ...رمیاز کارن بگ نویحس ریشماره ام تونستم

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 ر؟یقدر د نیچرا ا-

 و کوتاه گفت: دیکش یآه

سال و  کیریام دیاومد گفت از تو خبر داره و شماره جد شیپ

 ماه  کیبا کارن قطع رابطه کرده بودم،  مین

 کرده. گفت تا نبخشمش، تا باهاش  دایرو هم پ نیحس

 به من نداره و تو  ی. منم گفتم ربطدهینزنم بهم نم حرف

 نیحس ریام یگفتم... وقت ی. داشتم مشیببخش دیبا
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 دهن  نیمامان رو برام گفت دوست داشتم زم داستان

 کنه و منو ببلعه . باز

 نباشه براش.  ی! انگاررکه حرفاي اون روز من کافهه

 گمیم یمن شده باشم چوپان دروغگو و هر چ انگار

 کنه . یباور نم یکس

 شده  یکرد چ یم فیبراش تعر نیحس ریحتما ام دیبا

 کرد؟ یاورد و باورش م یم مانیبه مامان ا تا

 نیاولیالتماس کردم شماره مامانو بهم بده! م نیحس ریام به

 . مشتاق سایبود گ نیا دیکه به ذهنم رس زيیچ

 خواستم التماس کنم  یباهاش صحبت کنم، م خواستم

 ببخشه . پسرشو

 نا نداشتم به حرفاش بخندم. مامان تو حسرت  یحت

 منتظر تنها پسرش  شهیپسرش مرد، مامان هم دنید

 تو و  ادیب مارستانیکه روزاي اخر عمرش از در ب بود
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 .دتشیبخش بگه

 و گفت: دیکش ینفس لرزون گرشا

 مامان  دمیمامان... مامان فوت کرده! شن دمیازش شن-

 رو سرم  ایمنتظر منِ خاك بر سر بوده! دن شهیهم

 شد . خراب

 تونستم بفهمم  یحالشو درك کنم، م تونستمیم دیشا

 کشه . یم یچ

 گرفتم و گفتمم: دستشو

 دوستت داشت . شهیمامان هم-

 :دیبه صورتش و با درد نال دیکش دستاشو

 تونم خودمو  یاالنشم نم نی! همسایزخم نزن گ-

 که  نیعذاب وجدان، ا نیاالنشم داره ا نی. همببخشم

 گناه بوده و مجبور بوده اون طوري رفتار کنه،  یب مامان

 یکه من چقدر بد باهاش برخورد کردم داره منو م نیا
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 کشه! ی. رفتنش، فوت شدنش داره منو مکشه

 گرفتم و گفتم: دستاشو

 دوستت داشت گرشا، روز اخر... خب ما  شهیمامان هم-

 که قراره تا  میدونست یدنمینی... خوادیم میدونست ینم

 . مشینداشته باش گهیساعت د چند

 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

 ازش دلخور نشدم که بخوام االن ببخشمش. گفت  وقت

 یبا رفتنش ب میپدر که بود یداده، گفت ب یحق م بهت

 دونست . یو تورو کامال محق م میهم شد مادر

 کرد که خودت و منو از آب و  یبهت افتخار م شهیهم
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 . میتو لجن بمون یدر اوردي و نذاشت گل

 در کمال نا  زیبه گلوون کوچولو و سبز روز م رهیخ

 . دیقطره اشک از چشمش چک هی باوري

 کرد. یم هیداشت گر داداشم

 کنه، اشکشو با دستم پاك  هینداشتم گرشا گر طاقت

 و گفتم: کردم

 و رفت . دیطوري گرشا! مامان تورو بخش نینکن ا-

 درد نگاهم کرد و گفت: با

 بخشم! به خاطر  یوقت خودمو نم چیمن خودم ه یول-

 عذاب  قیال شهیحسرت موندن مامان من هم تو

 ! لعنت به من، لعنت به ذهن محدود و سایگ دنمیکش

 احمقانم! افکار

 

 تکون دادم و گفتم: سري
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 شده.  ریقدر رُکم اما د نیا دیداداش. ببخش رهید کمی-

 فوت کرده . ست،یمامان ن گهید

 :دیدرد پرس با

 ن؟یکه دفنش کرد ییبري جا یمنو م-

 به نشونه باشه تکون دادم و بلند شدم . سري

**** 

 ..::)*نیحس ری*(::..ام 

 سا؟یگ ییکجا-

 و بعد به من  "نهیحس ریام"پشت خط گفت  یکس به

 :گفت

 شپینیگفته بود ا ایلویکارن! هه! س شیهتلشون. پ یعنی

 گرشام.

 افته . یبالخره م اتفاق

 :دیپرس سایگ
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 برات ناهار  امیکردي بخوري؟ ب دایپ زيیچ ،ییکجا تو

 یکار دارم وگرنه م کمیمن  ر،یام یگرسنه نمون بپزم؟

 توعه . شی. همش دلم پاومدم

 که همون لحظه درو باز کرد و با  ایلویلبخند به س با

 شدم و گفتم: رهیغذا اومد تو خ ظرف

 فرشته بلوند برام غذا  هیمونم.  ینه من گرسنه نم-

 ! اورده

 گفت: سایصدا قهقهه زد و گ یب ایلویس

 که  یاخه تو اگه عرضه فرشته بلوند تور کردنو داشت-

 داداشم ! شدمینگران نم من

 زدم و گفتم: پوزخند

 خواهري . ستیببحث عرصه ن-

 از فاصله کم عمدي داد زد: ایلویدفعه س هی

 زم؟یعز ايینم-
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 رو  یاز پشت گوش سایزده گ رتیناباور و ح صداي

 رو قطع  یشدم و با خنده گوش الیخ یاما ب دمیشن

 بمونه تو آمپاس . کمی. بذار کردم

 قهقهه زد و گفت: ایلویس

 . شهیبد نم ريیکرم ز کمی-

 شدم و گفتم: بلند

 تفاقاکالیسرش رفتم توي آشپزخونه و از پشت به ه پشت

 به موقع بود. دمت گرم ! یلیخ یلخی

 روشن کرده اش نگاه کردم، موهاشو بلوند  زهیم زهیر

 . بود

 :دمیپرس

 موهاتو چرا رنگ کردي؟-

 یاون که برگرده کتشو در اورد گذشات روي صندل یب

 گفت: و
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 رنگ موهاي خودمه، قبلش به خاطر مت اون  نیا-

 کرده بودمشون. موي بلوند که روشن باشه  یرنگ

 نداشت، مسخره بود اما رنگ موهاي دوست  دوست

 بود. دوست داشت رنگ موهاي منم  شیقبل دختر

 باشه. منم اون قدري دوستش داشتم که  یرنگ همون

 کردم . یهمه سال موهامو رنگ م اون

 ! زیهمه چ یب کهیبود؟ مرت والیه هیپسرش  دوست

 طره از  هیدادم کنارش در جهت مخالف و  هیتک

 انگشتم و گفتم: نیب دمیچیپ موهاشو

 دختري نبوده که موهاش  چیمن اما تا حاال اطرافم ه-

 موهاشون  یرانیهمه دختراي ا بایباشه. تقر یرنگ نیا

 رنگ موهاي تو براي نی. به خاطر همهیو قهوه ا یمشک

 خاص و قشنگه! یلیخ من

 :دیلبخند برگشت طرفم و پرس با
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 ؟یزن یداري باهام الس م-

 زدم و گفتم: قهقهه

! لسی نهسایموهاشون مثل گ تاینها ایهستن،  یمو مشک رانیا

 . همه دخترايگمیزنم راستشو م یالس نم

 باشه. رنگ موهاي تو، رنگ  ییاي و خرما قهوه

 صورتت براي من متفاوته . کیمیم ی... حتچشمات

 :دیسمتم و با لبخند پرس برگشت

 بد؟ ایتفاوت خوبه  نیا-

 توي صورتش و  ختیر یلخت و سرکشش م موهاي

 . کرد با حرکت سرش بده کنار یم یسع یه

 فرو کردم جلو و اون دسته رو زدم پشت  دستمو

 روي لبم گفتم: حیو با همون لبخند مل گوشش

 . یتو براي من خاص-

 دستپاچه اي زد و گفت: لبخند
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 ... شهی! سرد میام... مرس-

 اشاره زد به غذا. سري تکون دادم و نشستم پشت  و

 . زیم

 یبرام غذا م ایلوینبود س سایچند روزي که گ نیا توي

 کارو  نیبهش گفته بود اگه تونست ا سایخود گ اورد،

 . بکنه

 دختر منبع آرامش  نیباهاش نداشتم. ا یمشکل من

 . بود

 یبهش داشته باشم، اصال نم یکه حس خاص نه

 و فرو  رونیبکشم ب سایخودمو از منجالب گ خواستم

 . دیجهنم جد هیتو  برم

 :دیسر بلند کرد و پرس ایلویس

 سوال بپرسم؟ هی شهیم-

 دوتا بپرس .-
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 نگاهم کرد و گفت: متفکر

 رو دوست داري؟ سایاحساساتت االن چطوره؟ هنوز گ-

 به خاطر عالقه ات به خواهرت از خودت  هنوز

 متنفري؟

 بودم؟ متنفر

 به نشونه نه تکون دادم و گفتم: سري

 هیتجاوز کرده  سایکارن به گ دمیاون روزي که فهم-

 ! دیتموم حسم ته کش ییجورا

 که سوء تفاهم نشه کفتم: نیرفت توهم. براي ا اخماش

 دور!  زیکه تو ذهنته رو بر ینه نه! به خاطر خدا اون نه

 جوري نگاهم  نیا ینداره لعنت سایبه بکارت گ یربط

 خب...  یعنی... سایدونستم گ ی. من از قبلشم منکن

 که گفتم، براش آماده کرده بودم بعدشم.... بهت  خودمو

 نیکردم. درباره من ا یتا اون مراحل بهش فکر نم اصال
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 فکر نکن . طوري

 حالتاي صورتش مشخص بود باورم کرده . از

 و گفتم: دمیکش یآه

 دونمنمیچی! اون هدونمیکارنو تا حد مرگ زدم و بعد... نم من

 بود . بیاتفاق عج هی! ایلویس

 هوش شد زدمش. از  یکه ب یینکرد و من تا جا کاري

 . سایندارم به گ یحس چیه گهیروز به بعد د اون

 چرا  دونمیواقعا نم یمسخرست. ول یلیدونم خ یم اره

 . هیطور نیا

 نگام کرد و گفت: متفکر

 . تو.... نسبت رینبودي ام سای. تو عاشق گبهیعج کمی-

 کارن... اسمش چقدر سخته، تو به کارن حسادت  به

 کردي . یم

 چشماي گرد شده نگاهش کردم که گفت: با
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 داشت؟ یکارن با تو چه ارتباط-

 و چند  نیدرحال رقابت. چند شهی. هممیبود بیرق-

 . سال

 و گفت: دیخند ایلویس

که  یعشقیار پروژه هات م یکیرو مثل  سای. تو گنیهم داشت به

 بوده که  یاز سر حس رقابت یداشت سایبه گ

 کردي یمال تو باشه چون فکر م ی! دوست داشتديید

 .یکن یبا کارن به خاطرش رقابت م داري

 ..::)*ســـــــای*(::..گ 

 اتاقشون . زیت م یبودم روي صندل نشسته

 اومد و  یناله هاي پر درد کارن از توي اتاق م صداي

 بشم. وونهیشد د یم باعث

 یاز طرف دنش،یشد به خاطر درد کش یم شیر قلبم

 . کردیمالمتم م  عقلم
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 سوزه؟ یدلش براي متجاوزش م یک اخه

 کشه؟ لعنت به  یدلش براي متجاوزش پر م یک اخه

 ! من

 پاك کردم . ختهینر اشکمو

 کرد،  یم یدگیتوي اتاق بود و داشت بهش رس گرشا

 گفت جوش خوردن دستش درد داره و من داشتم  یم

 . دمیکش یم درد

 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  دهیمشت کرده بودم. لبمو انقدر گز موهامو

 افتاده بود . خون

 سا؟یگ یکن یم کاریباخودت داري چ-

 :دمیبلند کردم و پرس سر
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 چطوره؟ حالشبه تاسف تکون داد و گفت سري

 کنم  ی. درکت نمدهیخوبه. مسکن بهش زدم، خواب-

 فهممت . یجوره نم چیه سا،یگ

 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

 بکنم . تونستم

 جواب گرشا گفتم: در

 وونهیکنم داداش. دارم د یخودمم خودمو درك نم-

 . شمیم

 

 گفت: یعصب گرشا

 بود، با اون کارش از پشت بهم خنجر زد.  قمیکارن رف-
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 ! متاسفم سایرو دوشش گ ذارمیجنازه تورو هم نم من

 . یقلبتو افسار بزن دیبا اما

 زدم و گفتم: پوزخند

 

 یکن می یفکرم چیفکر کردي گرشا؟ ه یدرباره من چ بقلش؟

 فرصتم بپرم  هیام و منتظر  یخودم راض

 و  یتوي اون شب لعنت یدونیم چیه ه؟یتجاوز چ یدون

 که بهم نگفت؟ ایچ قتیمثال رف نیا نحس

 دستاش و گفت: نیرو به روم، سرشو گرفت دب نشست

 . دوسال مثل سگ پا سوخته دور و بر مونهیکارن پش-

 موس موس کرد تا جاي تورو بهش بگم . من

 

 از جاي تو خبر دارم. دو  رتیغ یکرد منِ ب یم فکر

 ی. حتدمشیتموم هر جوري که توستم کوب سال
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 . سایرو هم نگه نداشتم گ نیمامان نشر حرمت

 شده . هیبدم تنب نانیبهت اطم تونمیم

 . ششینه در حدي که باز برگردي پ 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

 داداش من ...-

 بود.  ستادهیدفعه در باز شد. کارن تو چهارچوب در ا هی

 با بند به  دشید بیتنه اش برهنه بود و دست آس باال

 شد بود، گردنش توي اتل بود و روي کل  تهیب بدنش

 عرق نشسته بود . تنش

 و  دهیبه زور باز نگه داشته بود و رنگ پر چشماشو

 که روي تنش نسته  یو عرق شیشونیدو شاخه پ رگاي

 داشت . دیکش ینشون از دردي که م بود
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 دنیاز دوباره د دنش،یاز د دیکش ریبراش ت قلبم

 و چهرش ... یلعنت چشماي

 .؟یراحت کن یکش یمنو چرا نم ایخدا

 بستم و خواستم از جا بلند شم که با صداي چشمامو

 و کش داري گفت: دورگه

 !سایگ میفکر کنم وقتشه من و تو باهم صحبت کن-

 برداشتم و رو به گرشا  فمویاون که نگاهش کنم ک یب

 :گفتم

 

 . رمیگی. بعد باهات تماس مرمیمن دارم م-

 جونش اومد سمت من، دستمو  یبا قدماي ب کارن

 و گفت: گرفت

 لطفا ! سا،یلطفا صبر کن گ-
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 :دمیکش غیتند از دستش خارج کردم و ج دستمو

 

 به من دست نزن، اصال صحبت نکن باهام. ازت -

 اون هزار  ریمرده، فکر کن ز سای! فکر کن گمتنفرم

 دزیجون داده، فکر کن ا یگفت یکه اون شب م نفري

 مرده ! گرفته

 ادمیتو صورتش.  دمیحرفاي اون شبشو کوب قایدق

 اون حرفا، اون  اداوريیچقدر حرف بارم کرد، با  رهینم

 که توي رفتارش بود...  یاون حرص انش،یوحش کاراي

 سوخت . یبراي حال بدش نم گهید دلم

 

 موهاشو چنگ زد و پشتشو کرد به ما، کارن  گرشا

 با درد بسته شد دستش که دراز شده بود  چشماش

 گرفتن دستم افتاد کنار بدنش و چشماش با درد  براي
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 شد . بسته

 یکردم منو نم یکه فکر م ییجا رون،یسالن زدم ب از

 صدا  یو شروع کردم به ب واریدادم به د هیتک ننیب

 . ختنیر اشک

 قرار بود از ته  یقرار بود اشکاي من تموم بشن؟ ک یک

 بخندم؟ دل

 

 و زانوهامو بغل کردم، سرمو  نیخوردم روي زم 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 یدرد و واقع با

 خفه شو !-
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 دست  هیکه بود با  یبه رو به روم به هر زحمت رو

 بود،  دهی. رنگشپرواریداد به د هیکو سرشو ت نشست

 . تا قلبم متهمم نمیبد بود. چشم بستم تا نب حالش

 توعه ! ریکه تقص نکنه

 نی. حداقل تو اشهیم یاوک زیهمه چ رمیمن اگه بم-

 . زيیریاشک نم اقتیل یبه خاطر منِ ب طوري

 شد و صداي کارن بم تر: شتریهقم ب هق

 

 نیوقت منو نبخش! بذار تو هم چیخواهش! ه هی-

 که توشم دست و پا بزنم. بذار جوري که  یجهنم

 . رمیجون بکنم و نم اقتمهیل

 جفتمون بد بود . حال

 خاطره یتو،... مثل شکنجه منیحس ریحرفاي ام ان،یدا نگاهاي

  مامان، رفتاراي گرشا، رفتاراي شب، اون
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 ! خود خود شکنجه!مونه

 ! هه

 

 کردیبدم، اگه متهمم نم  حیبراش توض ذاشتیم اگه

 شد . یطوري نم نیا

 گفتم: یخیو  سرد

 منو گرشا کتک بخوری نیحس ریکه از ام نیا ،یمسئولش

 کارن! فقط خودت  ستمنی شدنت شکنجه مسئول

 نیبه خاطر خودته. خوبه که همه باهات سردن، ا فقط

 رو درك  رانیکه من برگشته بودم ا ییاون ماها طوري

 . دمیکش یچ یفهم یو م یکن یم

 . ناستیکه کردي باعث همه ا یینا به جا قضاوت

 

 تکون داد و گفت: سري
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 ! ستین یشک چیخودمه، ه ری. تقصستمیمن منکرش ن-

 زنم، به  یو دم نم شمیکه شکنجه م نهیخاطر هم به

 . سایکنم گ یکه تحنل م نهیهم خاطر

 پوزخند بهش گفتم: با

 

 برادرمه چه  نیحس ریام ديیاون لحظه اي که فهم-

 ؟یداشت یحس

 و با درد گفت: واریچسبوند به د سرشو

 بد!  یلیبود. بد بود، خ میلحظه توي زندگ نیبدتر-

 . دیشما خواهر و برادر دمیفهم یاتفاق یلیخ

 چطوري؟-

 

 از  یمست یوقت یمونیمست بودم، پش یاون شب لعنت-

 رفت اومددسراغم. اومدم دنبالت ،همه جارو  سرم
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 ریو رو کردم. نبودي! ام ریگشتم، کل شهرو ز دنبالت

 یشرکتشو واگذار کرده. وقت دمینبود! فهم نمیحس

 فکر کردم باهم  ستیهم از اون هم از تو خبري ن دمید

 .نیکرد فرار

 چشماش رو بست و گفت: ویپر از دردي کش نفس

 

 هیتو شرکت مشغول بودم که  یهفته بعدش عصب کی-

 سند  هیپوشه و باز شد.  هیدستم خورد به  دفعه

 توش بود  نیحس ریبود که مشخصات من و ام یمیقد

 یاتفاق یلیپروژه. خ هیاز همکاري هامون توي  یکی از

 . فکر انیهاشم دهیبه اسم مادرش خورد... ش چشمم

 افتاد تو اوج و رفت و آمدات  ادمیاما  هیکردم اتفاق یم

 به  دهیبا ش یبهت رنگ زدم و تو گفت نیحس ریام با

 برخوردي . مشکل
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 و گفت: دیکش یآه

 

 دهیکردم، محال ممکن بود مادر تو همون ش یباور نم-

 باشه. نیحس ریتوي مدارك ام انیهاشم

 رو سرم خراب  ایکردم و دن قیکردم و... تحق قیتحق

 و  دم،یداستان مامانت رو هم فهم قی... با تحقسایگ شد

 داشته ... نیحس ریکه با پدر ام یانیجر

 لحظه برام لذت بخش باشه، مطمئن  نیکردم ا یم فکر

 اتفاق  نیکارن برام جذاب تر یمونیپش دنیشن بودم

 ... اما نبود ..استیدن

 

 کرد ... ینابودم م داشت

 شدم . یم وونهیغم چشماش د دنیبا د داشتم

 من تو جهنمه،  یاالن زندگ نیاز اون شب تا هم سایگ-
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 گشتم،  یسال تمام مثل سگ پاسوخته دنبال تو م دو

 چی! هدی... نبودیحت دهیگشتم، دنبال ش یم ریام دنبال

 ! دینبود جا

 نگاهش کردم و گفتم: هیتاسف و گر با

 

 کردي کارن؟  کاریکردي؟ با خودت چ کاریبا من چ-

 کردي باهامون؟ کاریچ هان؟

 بغض گفت: با

 گري،یالش! حماقت، نامردي، سایکردم گ تیخر-

 اسمشو بذار! خوايیکه م یبازي! هر چ یعوض

 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  یانتگرال و معادالت چند مجهول صدتا
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 ! بود

 زیچ هیبود، جسم  یهاي روح ماريیدرساي من ب بحث

 هی یکنن و تموم. روح المصب ول یدرمانش م !هیکیزیف

 ! گهید ستین یکارش بلنگه درست شدن جاي

 

 بود که درمان نداشت، امروز توي اون  زایچ یلیخ

 یبودم، مشکالت روح دهید ییآدمها یلعنت مارستانیت

 بودم  دهیشن مارستانیاز زبون استادا و مسئول ت اي

 شاخ در آورده بودم . که

 یکی ا،یپارانو یکیحاد داشت!  یزوفرنیش یکی

 هاي حاد .... یدوقطب

 بود و شب  ییو پنج سالش بود، صبحا لو ستیب یکی

 شد به الکساندر ! یم لیشد تبد یم که
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 سال  یاز س شتریکه مادر بزرگ اون جا بود و ب زيیل ای

 بستري بود ! بود

 اتاق قفل و بست دار بستري هیتوي  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

 رو  یکه روانشناس یپارك کردم. لعنت به من نویماش

 کروه بودم . انتخاب

 سال بود که بعد از  نیو امروزم نبود. چند روزید درد

 هاي ماريیب ادگرفتنیو  مارستانایاز ت دیبار بازد هر

 شدم . یم یطوري عصب نیهم یروح دیجد
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 ! ایلویس-

 هیبود که با سگ همسا ریسمت صدا، ام برگشتم

 لبخند  دنشیکرد. با د یبازي م "

 یلیج " مون،یکنار

 باري بود که کاله گذاشته بود  نیروي لبم، اول نشست

 سرش! روي

 کاله خاکستري بافت با ست شالگردنش . هی

 شده بود . جذاب

 کرد!  یهم ارومم نم نیحس ریام دنید یحت یول

 پرت کرده بود . هیحواسمو فقط چند ثان تشیجذاب

 چرخوندم توي قفل،  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
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 روي مبل، پالتوم رو دراوردم . کردم

 هیپاشنه دارم رو هم در اوردم شوت کردم  بوتاي

 . گوشه

 . ادیتلخ به نظر م یلیواو! اوقاتت خ-

 

 کوتاه گفتم: یلیخ

 بود . یام بهم! روز نحس ختهیر کمی-

 که باالي سرم گوجه کرده بودم باز کردم و  موهامو

 حوصله اونم  یتوي اتاق. نذاشتم حرف بزنه، حت رفتم

 . نداشتم

 دراوردم و  مویو شلوار شکالت ییگردو یاسک قهی زودي

 دوش... ریز رفتم

 

 شدم . یاروم م دیبا
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 دویشدن بعد از هر بازد یعادت مسخره برزخ نیا دیبا

 کنار ! ذاشتمیم

 شغلم باشه... نیقرار بود ا یلعنت من

** 

 گرفتن هم نتونسته بود آرومم کنه . دوش

 جلوي چشمم، دختر بچه نه  ومدیم ایل ریتصو همش

 داشت! باهاشون  یاي که سه تا دوست نامرئ ساله

 یکرد! م یخورد، بازي م یزد، صبحانه م یم حرف

 کردم به  یفکر م نیاز دوستاش بارداره! به ا یکی گفت

 مز،یقراره چهارتا دوست داشته باشه. ج زودي

 ! گفته بود پدر و مادرش یزوفرنیگفته بود ش استادمون

 ! خوانشینم

 . قهوه سازو رونیو رفتم ب دمیتن پوشمو پوش حوله

 گفت: ییصدا هیبه برق که  زدم

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1345 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 دیفکر کردم نبا یول دیمن درست کردم. ببخش-

 حال . نیبذارم تو ا تنهات

 هنوز نرفته بود .... نیحس ریام

 گردم  یم یوجب هیکه جلوش با حوله  نیاز ا معذب

 :گفتم

 داشتم بهش . ازی. نیمرس-

 قهوه؟ ایبه من -

 چشماي درشت و قهوهاي نگاه کردم و گفتم: به

 به جفتتون.-

 گفت: ختیر یزد و همونطور که برام قهوه م لبخندي

 خوري ها . یسرما م ؟یپوش یلباس نم-

 و گفتم: دمیمال چشمامو

 جور  نی. ارمیمی. دارم از سردرد مریحوصله ندارم ام-

 . شمیم یروان شهیهم مواقع
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 رو گذاشت جلوم و از جا بلند شد، فکر کردم  قهوه

 افکار تنها نذاره.  نیبره کاش نره، کاش منو با ا خوادیم

 با مت فرق داشته باشه ... کاش

 نیپست سرم، دستاش از ب ستادیبه جاش ا نرفت،

 هام و شع  قهیرد شد و نشست روي شق سمیخ موهاي

 ماشاژ دادن . یبه دوران کرد

 دادم به  هیبسته شد و سرمو تک یبه آن چشمام

 . شکمش

 هیخواستم جلوش گر یشده بود، نم قیرق احساساتم

 . آروم گفت:کنم

 موقع هرنیباعث شده به ا یکالفه اي! چ ل؟یکردم. چته س یم

 طوري درداش آروم  نیا شدیسردرد م ساگی

 ؟یوفتیب حال

 شده، هم زمان قهوه  انیکردم جر فیبراش تعر خالصه
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 گوش  هی ریخوب بود که ام یلیخوردم. خ یهم م امو

 جور مواقع . نیبود ا شنوا

 

 دونم  یکرد، نم یم سهیمقا ریاحمقم مت رو با ام ذهن

 هیدوست.  هی ریام ی! اون دوست پسر سابقم بود ولچرا

 خوب ! یلیتازه کشف شده خ دوست

 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 یزندست! هر کس احساساتت

 خوبه که برات عادي نشده . یلیخ

 

 برات  زایچ نیاصال ا دینبا ندهیبه عنوان روانشناس آ تو

 بشه . عادي
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 نی. ایدرمان کن ماراتویتا ب یمحرك داشته باش هی دیبا

 خوبه  یلیخ نی! استی! ضعف نستین یعیطب ریغ اصال

 .لیس

 بود که خودمم چند بار بهش  زيیگفت، چ یم راست

 بودم . دهیرس

 صحبت  نیکرد ا یکه توجهمو جلب م زيیچ نیشتریب

 بود. مت از رسته من متنفر بود، خودش  ریام کردن

 

 کرد و به نظرش کاراي من،  یم لیبرق تحص رشته

 من وقت تلف کردن بود . یلیتحص رشته

 و گفتم: دمیکش یآه

 ست؟یشغل من به نظر تو مسخره ن-

 گفت: متعجب
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 در تو شغل! ینه. من خودم مهندسستی! اصال مسخره نهیاتیح

 جراح مهم و  هیپزشک، درحد  هی حد

 . ستمین یو اصال ازش راض خوندم

 

 بهش زدم و گفتم: لبخندي

 رو واقعا خدا براي من فرستاد . سای. تو و گریام یمرس-

 ام  قهینگفت و به جاش دستاشو نرم تر روي شق زيیچ

 حرکت خلسه آور، معجزه دستاي هیداد.  حرکت

 ... ریام

 داده بودم بهش و عطر تنش و دستاش سر  هیتک سرمو

 خوب کرده بودن . دردمو

 

 .سخت بود .. هنوزم

 داشت ... یزوفرنیش ایل هنوزم
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 اون آدما اون جا بودن . هنوزم

 شد! سردرد و احساسات  یمن حالم داتش خوب م اما

 رفت . یداشت م بدم

 ... لیسیگفتم، کم کم داشت خوابم م ریدر جواب ام یهوم

 . گرفت

 

 گفت که خوابم رو کامل پروند: زيیچ

 ؟یفکر کن شتریب کمیدرباره من  شهیم-

 برگردم که گفت: خواستم

 بهت بدم . حینه نه! بر نگرد. بذار توض-

 

 بده.  حیسر جام و منتظر شدم توض نشستم

 یکه منم بهش فکر م هیمنظورش همون دونستمینم

 ! گهید زیچ هی ای کنم
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 و گفت: دیکش یقینفس عم ریام

 چند روزي که  نیکنم. ا یفکر نم سایبه گ گهیمن د-

 خبري از عالقه  گهیفاصله گرفتم... باعث شده د ازش

 کنم... تو درست  ینباشه. حاال که بهش فکر م ام

 یگیم

 

 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 چیموقع ه اون

 دفعه اي بهش  هیبا کارن در ارتباطه و  دمیکه فهم بعد

 مند شدم. براي رقابت ... عالقه

 و گفت: دیکش یقیعم نفس
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تو تازه از  طرفی از. هر جفتمون... آدمایدهید بیآس احساساتت

 . رونیاومدي ب یرابطه طوالن هی

 . می... جفتمون خسته امیرو دوست داشت یاشتباه

 دادم،  یبسته بودم و به حرفاش گوش م چشمامو

 گفت . یم درست

 رابطه  هی ریاز عمرمون رو درگ اديیهر دو سالهاي ز ما

 ...می. هر جفتمون خسته بودمیکرده بود یاشتباه

 :گفتم

 

 براي برطرف کردن  یمن آدم مناسب یکن یو تو فکر م-

 هات هستم؟ یخستگ

 بده گفت: ستادنشیتوي حالت ا ريییکه تغ نیا بدون

 گهیهاي هم د یخستگ میتونیبه نظرم هر دوي ما م-

 آدم سوء  یفکر کن خوامی. من نممیبر طرف کن رو
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 یچقدر ب یخوام فکر کن یگري هستم، نم استفاده

 یهستم که بالفاصله بعد از رابطه سخت یو عوض رحم

 . دمیم شنهادیدارم بهت پ یداشت که

 

 ... ازت انتظار ندارم اریرابطه تمام ع هی گمیمن نم لیس-

 ... هر جفت ستمی... من عاشقت نیداشته باش دوستم

 مثل اون شص خاص  یبه کس میتونیتا ماه ها اصال نم ما

 . میو دوستش داشته باش میکن فکر

 . به ی... دوست دارم کنارم باشیول هی... خود خواهاما

 !ایلویدارم س ازین تیشگیآرامش هم نیا

 

 کرد . یبود که ادعاي عشق نم خوب

 که ترکم کنه دائما  نیسه روز فبل از ا نیتا هم مت

 و عاشقتماش به راه بود . دوستتارم
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 وقت شک نکردم  چیرفتارش بود که ه نیخاطر هم به

 . ادیخوشش نم ازم

 اما منو کنارش  ستیگفت عاشقم ن یصادقانه م ریام

 . خوادیم

 که از من و کارم  یدارم، کس ازیآدم صادق ن هیبه  من

 نباشه . متنفر

 که منو براي خودم بخواد ... یکس

 که بگه من آرامششم ! یکس

 

 اجازه نداد و گفت: ریاومدم جواب بدم ام تا

 زيیچ ریخوام تحت تاث ی. نملیبهش فکر کن س-

 االن خونه، هر  رمیو عجوالنه جواب بدي. من م یباش

 رد  یکه بود حت زيیهر چ دي،یرس جهیکه به نت موقع
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 خونم و بهم بگو! باشه؟ ایمن... ب شنهادیپ

 سر تکون دادم . براش

 اورد و گذاشت روي رونیاز ال به الي موهام ب دستامو

 و گفت: شونم

 

 ازیباشه من ارامش حضورت ن یاگه جوابت منف یحت-

 . یشی. از شر من راحت نمدارم

 :دمیسمتش و پرس برگشتم

 دوسال که کنارت بودم آرامش  نیپس چرا توي ا-

 دي؟یند حضورمو

 و گفت: دیخند تلخ

 

 یکه م نی. االن با ادید یرو م سایچشماي من فقط گ-

 شده اما برام  یاحتماال روابطش با کارن اوک سایگ دونم
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 براش  نمیبیته دلم اگه بگردم م ی! حتستین مهم

 حال هم هستم . خوش

 رو  سایواقعا گ ریداد که ام ینشون م ییهویتحول  نیا

 خواست دوستش  یخواست. فقط م یته دلش نم از

 باشه چون عشق کاذن بود . داشته

 

 فشرد و گفت: مانهیصم شونمو

 گهدی مناز اون حس بدم خبری دمیدر که بلند شد د صداي

 فکر کن. منتظرتم . شنهادمی. روي پرمیم

 ال به الي ری. پر شدم از حس گرماي دستاي امستین

 . موهام

 هیسگ همسا پشت پنجره مشخص بود. داشت با از

 کرد . یم بازي
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 خاکستري اي تنش بود و شلوار و بلوز  میضخ پالتوي

 . کاله بافت خاکستري و شال ستش واقعا یمشک رشیز

 کرده بود . جذابش

 و مردونه اي که  اهیشدم به دستاش، ساعت س رهیخ

 یدستش بود، دستاي بزرگش، پوست گندم توي

 ... دستاش

 حلقه  چیخودم، بدون ه کیکردم به دستاي کوچ نگاه

 ... اي

 شد؟ یم یچه شکل ریمن توي دستاي ام دست

 

 ازیمرد مهربون و جذاب ن نیبه ا دمیکردم و د نگاهش

 . دارم

 ! من رهی... ازم ارامش بگرمیکه ازش ارامش بگ نیا براي

 نداشتم . ازیوقت براي جواب دادن به سوالش ن به
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*** 

 ..::)سای(::..گـ 

 د؟یخواب-

 کردم به گرشا و چهره خسته اش و اروم گفتم: نگاه

 درد داشت! بالخره خوابش برد . یلیخ-

 و گفت: دیمال چشماشو

 . زمیخسته اي عز یلیخ سا،یتوهم برو بخواب گ-

 سه شبه . ساعت

 توي یکردم به ابروهاي درهم کارن، هنوزم حت نگاه

 درد داشت. خواب

 حال افتاده بود من کجا  نیکه به ا یوقت شیپ دوسال

 طوري باالي نیبود که ا یمن نبودم ک یوقت بودم؟

 مواظبش باشه؟ سرش

 و از جا بلند شدم . دمیکش یآه

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1359 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 یهم احساس خواب الودگ ذرهی یاومد، حت ینم خوابم

 .نداشتم

 ییجورا هی. شیموند پ یگرشا م رون،یاتاق رفتم ب از

 عوض شده بود . فتمونیش

 اتاق و پنجره رو باز کردم. هواي یکیتوي اون  رفتم

 عرق کرده و چشماي ملتهبم و  یشونیخورد به پ سرد

 کرد . یرو بهتر م حالم

 نیبود که ا نیمهم ا ،یچ ایخورم  ینبود سرما م مهم

 و حس مرخرفم با سرماي هوا بره . یدرون التهاب

 دادم فکرم آزاد بشه ... اجازه

 

 بودم؟ اون دو سال  دهیشد؟ کارنو بخش یم یچ حاال

 یکه م ییو گرشا تا جا نیشده بود، مامان نسر هیتنب

 بهش سخت گرفته بودن . تونستن
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 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 دنیاز فهم بعد

 طرف . هیهم  جونش

 یلیخ طشیشرا نمیب یجاي اون م ذارمیکه م خودمو

 تر از من نه اما کمتر از من هم نبوده ! سخت

 

 ببخشمش؟ دیبا

 یاما اره! م یزودي و سادگ نینه به هم قطعا

 ! بخشمش

 که  تمیظرف یبه خاطر خودم و هم به خاطر قلب ب هم

 رو نداره . دنشیعذاب کش طاقت

 ؟یچ دمشیکه بخش نیاز ا بعد

 ران؟یگشتم ا یم بر
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 ؟یچ نیحس ریام پس

 هیو اون صدا افتادم! واقعا صداي  نیحس ریام ادیباز 

 بود. زن

 تونست باشه؟ یم یک

 بود که من بخوام کنترلش  نیخودش عاقل تر از ا ریام

 اما نگرانش بودم. کنم

 دفعه اي براي هیباشه، حاال  یبا کس راً یبودم اخ دهیند

 ش؟یداد تو زندگ یزن رو راه م هی دیبا یچ

 ه؟یفرشته بلوند ک اون

 که ساعت سه شبه  نیتوجه به ا یبرداشتم و ب مویگوش

 نوشتم: براش

 ه؟یاون فرشته بلوند ک-

 ! دهیرو پرت کردم روي تخت، معلومه که خواب یگوش

 همه مثل منن که جغد باشن . مگه
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 ال به الي موهام و رفتم  دیچیپ یدادم به بادي که م دل

 بلند  میگوش امکیدفعه صداي پ هیخلسه که  توي

 ! شد

 داری! چرا بنهیحس ریام دمیبرش داشتم و د متعجب

 نوشته بود: بود؟

 دي؟یچرا نخواب-

 نوشتم: براش

 دي؟یتو چرا نخواب-

 که جواب داد: دینکش یطول

 ام . یافتاده به جونم. نگران جواب کس یخوب یب-

 کردم: پیبا چشماي درشت شدا براش تا ؟یجواب چه

 اون فرشته  هیک ري؟یبله بگ خوايیمگه م ؟یجواب ک-

 بلوند؟

 کمال تعجبم جواب داد: در
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 ام! اون فرشته بلوند هم سکرته.  "بله"اتفاقا منتظر -

 وقته ! رید سایگ بخواب

 . اخرش هم با کردنیم پیبا شتاب براش تا دستام

 شد! نیجواب نداد و کال آفال یبدجنس

 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

 یگیم چینیهم قایدق یبله گرفتنت رو گذاشت یلعنت ؟یهست

 یمنتظر بله گرفتن از ک ن؟یحس ریام

 ! هیبگو ک ستم؟یهفده اي که من ن کی

 . یتوي گوش دیچیخنده هاي آروم و بمش پ صداي
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 پسر ! نیبود ا لکسیر چقدر

 شرمنده باهات براي بله گرفتن از دختر مورد عالقم -

 خانم ! ساینکردم گ هماهنگ

 گفت. غرغر کردم: یمزخرف م چرا

 . نگرانتم ینبود که با من هماهنگ کن نیمنظورم ا-

 . ریام

 ت؟یدفعه اي اومده تو زندگ هیکه  هیک

 ازدواج دادي؟ شنهادیهفته اي پ هی یک به

 حسو بهم داد که دارم  نیکرد، سکوتش ا سکوت

 با خجالت گفتم: نیکنم. براي هم یم یفضول

 رو ندارم. فقط  تیمن قصد دخالت توي زندگ ریام-

 ؟یفهم یم نگرانتم

 صداي آرومش گفت: با

 تو  ومدهیدفعه اي ن هی! اون دختر سایگ ستیخبري ن-
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 به چشمم  دای. اما جدشناسمشیوقته م یلیخ م،یزندگ

 و نظرمو جلب کرده . اومده

 خانم.  وونهیازدواج ندادم اصال د شنهادیهم. پ بهش

 رو دادم . شتریب ییآشنا شنهادیپ فقط

 راحت شد. دستم رو گرفتم به چهارچوب پنجره  المیخ

 گفتم: و

 شناسمش؟یمنم م ه؟یک-

 بچه!  یازم اطالعات بکش یتونینم نیاز ا شتریب گهید-

 قطع کنم . خوامیم

 گفتم: معترض

 چقدر  ه؟ی! دختر خوبنمینه نه صبر کن! قطع نکن بب-

 چند وقته باهاش اشنا شدي؟ چرا به من  ش؟یشناسیم

 من مثال خواهرتم! عالوه بر خواهر هم  ریام ینگفت

 دختر .. هی یگفت یبه من م دیاتم هستم. نبا خونه
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 زمی! عزساااگیخوامیبدونه. نم یکس خوامیم. نستیدختر ن اون

 من و  نیخبري ب چیاروم باش! فعال ه

 تحت فشار . بذارمش

 هیگفتم دختر خوب!  یبود حتما بهت م یمهم زیچ اگه

 ندارم ! شتریکه ب خواهر

 رو بستم و خودمو پرت کردم روي تخت و  پنجره

 :گفتم

 . دیزبون تو حرف کش ریاز ز شهیوقت نم چیه-

 و گفت: دیخند

 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

 تونم  یدونستم م یسکوت کرد، نم نیحس ریام
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 نه. با احتباط  ایبذارم  ونیرو باهاش در م مشالتم

 :گفتم

 . دهیدرد کش یلیکارن خ-

 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 یمعن گرشا

 ی. از طرفنیحس ریبکنم ام یچه غلط دیبا دونمینم-

 و هم به لطف  یبدي داره، هم روح یلیخ تیوضع کارن

 با خودم  تونمیخودم نم ی. از طرفیو تو جسم گرشا

 ! امیب کنار
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 افتم ... یم یاون شب لعنت ادی یبرام وقت سخته

 زیسکوت جا نیاز ا شتری. بمیجفتمون سکوت کرد هر

 با حرفش  نیحس ریبزنم که تم ی. اومدم حرفنبود

 و ماتم کرد: شیک

 ! سایتو دوستش داري گ-

 بالفاصله  نیکنم به خاطر هم هیکردم خودمو توج یسع

 که جمله اش تموم شد گفتم: نیاز ا بعد

 عاشق متجاوز  ینه من دوستش ندارم! کدوم احمق-

 من ازش متنفرم. اصال دوست ندارم  شه؟یم خودش

 بعد از دو سال اومده زل زده تو چشمام  نم،یبب افشویق

 چیبخشمش ه یورم! نم هی! خب به مونهیپش گهیم

 اصال هم دوستش ندارم . وقت،

 گذاشتم نطق قرام تموم بشه و بعد گفت: نیحس ریام

 تو دوستش داري ! یباشه ول-
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 ... ریام-

 گفت: یالیخ یلحن ب با

 هحاشیگهیکه د نیعاشق کارن بودي ا یخودتو شناخت یوقت

 . تو اصال از ستیکه بد ن نیدلم! ا زینرو عز

 کردن نداره ! بحث

 دوباره گفتم: کالفه

 ... ریام-

 جان؟-

 بدي یلیدوستش داشته باشم! اون بهم خ خوامینم-

 باهام رفتار کرد، بهم تهمت  یابونیهرزه خ هی. مثل کرد

 تجاوز کرد... دوست ندارم دوستش داشته باشم . زد،

 و گفت: دیکش یآه

 .... اما عشق که حد و مرز سایگ یگیم یچ دونمیم-

 سرش داد بکش که کارن فالنه و  ای! حاال تو بشناسهینم
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 و اِل و بل! دست آخر قلبت صاف تو چشمات  سارهیب

 !مونهیکارن پش گهیو م کنهیم  نگاه

 :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

 از دسترس هم نباش. بذار التماست کنه، بذار  دور

 بشه، تو ارزشش رو داري! تیاذ

 داد. چقدر  یم بهم یحرفاش حس خوب نیا چقدر

 بود. چقدر دوست  میتو زندگ نیبود که امر حس خوب

 برادر دو ساله رو . نیا داشتم

 سموت کردم و اون در ادامه حرفش گفت: دوباره

 موس موس کنه، هنوز  دیکارن حاال حاال ها با-
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 هات براي اون خون  هی. کم با گردمیبهش نم خواهرمو

 براش  گهید ديید یدلم نکردي. اما دست اخر وقت به

 حس کردي کم اورده و ترس از  یوقت قایدق ه،یکاف

 کنه اون موقع وقتشه  یم وونشیدادنت داره د دست

 برگردي بهش . که

 راحت شده بود. آروم گفتم: المیزدم، خ لبخند

 باهام حرف نزده بودي . یقدر منطق نیتاحاال ا-

 خودم گفت: مثل

 چشمام باز شده. تو فکر کن معجزه باعث شده از -

 . امیدر ب حماقت

 گفتم: طنتیش با

 نکنه اعجاز همون فرشته بلونده؟-

 گفت: رتمیو ح یکمال شگفت در
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 حتیطهیافر نیا هیها! ک شهیم میدختره حسود نیداره به ا-

 چقدر زدي وسط خال ! یدونیخودتم نم

 دل داداش منو برده؟ هان؟ خانم

 و گفت: دیاب آلود خندخو ریام

 . تهیعفر یاگه بفهمه بهش گفت-

 ادیکش دار شده بود. مشخص بود خوابش م صداش

 چهار بود. بهش گفتم: کینرد ساعت

 بهم کمک  یلیبرو بخواب داداش. نگران منم نباش، خ-

 کنم . کاریچ دیدونم با ی. آروم شدم االن مکردي

 که خوشحالممن بودی ی! ناجریبه درد بخور بودي ام شهیهم-

 ه درد بخور باشم .ب تونستم

 کنم، توام استراحت کن فدات شم.  ی. قطع مشهیهم

 خواب همون فرشته  ر،یمزاحمت شدم. شبت بخ ببخش

 . ینیرو بب خانم
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 نموندم قطع کنه. خودم تلفن رو قطع کردم و تو  منتظر

 . دمیدراز کش جام

 کار  یبالخره بهم راهکار داده بود، بهم گفته بود چ ریام

 بکنم . دیبا

 هدف داشتم! هی حاال

* 

 بود. با  میشدم ساعت ده و ن داریکه از خواب ب یوقت

 . رونیدوش گرفتم و از اتاق زدم ب حوصله

 اما خبري از گرشا و کارن نبود . دمید رونیب رفتم

 از اتاق گرشا هم  رونیب ادیتونست ب یکه قطعا نم کارن

 بود . ششیپ احتماال

 زدم و رفتم توي اتاق . در

 ته بود روي تخت، صورت و _حوله نش هیبا  کارن

 بود . سیخ موهاش
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 :دمیپرس ازش

 گرشا کو؟-

 خودشم االن رفته دوش  رم،یکمکم کرد دوش بگ-

 . رهیبگ

 کردم و با تشر گفتم: اخم

 یجا که چ نیا یال حوله نشست هیاون وقت تو با -

 افتضاحت فقط  تیوضع نیپاشو لباس بپوش. تو ا بشه؟

 رو کم داري. یخوردگ سرما

 یچشماي متعجبش از رفتار تندم نگاهم کرد، منم ب با

 . رونیبهش فقط غرغر کردم و رفتم ب تیاهم

 داشت کمکش کنم لباسشو بپوشه؟ کور خوندي انتظار

 خان . کارن

 ساعت رفتم توي اتاق. لباساشو با کمک  میاز ن بعد

 بود . دهیپوش گرشا
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 کارن رو به گرشا با ناز گفتم: جلوي

 . یباشه داداش تیعاف-

 موهاتو خشک کنم . نیبش

 بهم دستمو خونده بود  ختیقهقهه زد و موهامو ر گرشا

 . رونیپاره اي بهم گفت و از اتاق رفت ب شیآت که

 براش  یکرد، پشت چشم یبهم نگاه م رهیخ کارن

 . رونیکردم و رفتم ب نازك

 که مطمئن نشدم ادب شده  یبه بعد تا وقت نیا از

 بود ! نیهم برنامه

***** 

 ..::)*نیحســ ــری*(::..ام 

 . شب شده بود و ونینشسته بودم جلوي تلوز کالفه

 نبود . ایلویاز س خبري

 حد منتظر اومدنش باشم . نیکردم تا ا ینم فکر
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 کردم و بهش براي راه  یصحبت م سایبا گ یوقت شبید

 لحظه هم  هی یدادم حت یبا کارن راهکار م اومدن

 هم دلم نخواست بهش  هیثان کی ینشدم. حت مونیپش

 بشه . الشیخ یب بگم

 دل کنده بودم . سایاز گ ییبه شکل معجزه آسا من

 کشنبهیبود، اگه  دهیفا ینشستن ب ونیتلوز جلوي

 رفتم شرکت . یم نبود

 .رونیو رفتم ب دمیپوش پالتو

 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 رانیا کارن

 سگ  دیواقعا با دیبا تنها موندنم مشکل داشتم. شا اما
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 . دمیخر یم

 ... یلی! جیه-

 با پاهام . دیسمتم و خودشو مال دیمن دو دنید با

 یو شروع کردم نوازشش کردن. سگ قشنگ نشستم

 ! قدش تا زانوم بود .شنیتوله دالم هی بود،

 صاحبش که دنبال صداي پارس سگش اومده بود  براي

 چه خبره دست تکون دادم. سري برام تکون داد  نهیبب

 الحت ش رفت توي کارگاهش . الشیخ یوقت و

 شروع کرد براي پشت سرم پارس  یلیدفعه ج هی

 گفت: یحی. صداي ملکردن

 جا پسر ! نیا ای! بیلی! جیه-

 . اونم سر بلند کرد و بهم دمیرو د ایلویو س برگشتم

 زد. لبخند

 کاله خاکستري گذاشته بود سرش و موهاي هی
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 کاله  هیشب یلیاطرافش رها بودن. کالهش خ بلوندش

 من بود . روزید

 و اومد سمت من و اروم  دیکش یلیاز نوازش ج دست

 :گفت

 . ییجا نیا دمید یخونت. ول امیخواستم ب یم-

 داشت، درشت و  یلبخند زدم، چشماي قشنگ بهش

 قدم رفتم سمتش و گفتم: هی. دهیکش

 . ايینم گهیکردم د یفکر م-

 تکون داد و گفت: سري

 کردم. یداشتم فکر م-

 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

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1379 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 .یرونیعاشقت باشم پسر ا تونمینم-

 یعاشق کس تونستمیدونستم، منم حاال حاالها نم یم

 که باد آورده بود  یی. دستمو بردم جلو و طره موبشم

 صورتش رو دادم کنار و گفتم: توي

 یانتظاري ازت ندارم، نه تا وقت چی. من هلیس دونمیم-

 با خودت و احساست چند  ینیو بب ايیخودت کنار ب با

 کنارت باشم.  خوامیم ،یکنارم باش خوامی. فقط مچندي

 . یحساب جدا روم باز کن هی خوامیم

 چشماش پر از اشک شد، ناراحت شدم. دوست  ایلویس

 . نمشییب یاشک نداشتم

 نماد مقاومت و قوي بودن بود . شهیهم اون

 که ازم نگاه  نی. بدون اسایبراي من و هم براي گ هم

 گفت: رهیبگ

 من چند سال همه جوره با مت بودم. دوستش  ریام-
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 خواستم باهاش ازدواج کنم. اما  یو حتس م داشتم

 وقت منو درك نکرد . چیه... اون

 از رشته من متنفر بود . اون

 اون باشم، همونطور که  قهیکرد طبق سل یم مجبورم

 دوست داره لباس بپوشم، همونطور که دوست داره  اون

 از رنگ موهاي من متنفر بود . یکنم. اون حت رفتار

 رو باز زدم کنار و با دستام لمسش  ییرشته طال اون

 متنفر باشه؟ شمایابر نیتونست از ا ی. چطور مکردم

 باز گفت: ایلویس_

 ترسم ! یراستش... من م-

 لمسش نکنه و  گهیتا د بمیفرو کردم توي ج دستمو

 :گفتم

 من؟ ؟یاز چ-

 به نشونه نه تکون داد و گفت: سري
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 گهیبار د هیترسم از  یاز دوباره وابسته شدن. من م-

 شدن . یکس مبتالي

 زدم و صادقانه گفتم: لبخندي

 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 دل ببندم و تو نبندي، اگه مذهبمون  ،یتو نش و

 راهمون بشه، اگه برسه روزي که ازهم آرامش  سد

 یارامش رو هم با وارد رابطه احساس نیاگه هم م،یرینگ

 ! گهید لیو... هزار تا دل میاز دست بد شدن

 خوندم دغدغه هاي من دغدغه هاي یچشماش م از

 . اروم لبخند زدم و گفتم:خودشن

 کردن رو داري! به  سکیاما از نظر من تو ارزش ر-

 به  ؟یاگرها چشم بستم. تو چ نیرو همه ا نیهم خاطر
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 دارم . سکیمن ارزش ر نظرت

 در اورد و بازوم  بشینگاهم کرد، دستشو از ج قیعم

 لمش کرد و گفت: رو

 *(::..کــــارن...::)* 

 شد تا دنده  یکرد، از گردنم شروع م یتنم درد م کل

 و پهلوهام . ها

 نباشن  هیهم که شب یخانم هر چ دهیش پسراي

 . نهیوحشتناك سنگ دستشون

 ریگرشا منن جوري زد که دو هفته درگ شیپ دوسال

 رده بود هم  دیهم رخماي جد نیحس ریحاال ام بودم،

 دوباره ناسور شده بودن . ایقبل

 تونستم تحملشون کنم . یحال م نیبا ا یول

 نوش جونم! اصال به قول مامان گواراي وجودم ! اصال

 رو ندارم !... سایتحمل رفتاراي گ گهید اما
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 براش اما باهام  رهیدونه نفسم م یم وونشم،یدونه د یم

 . ادینم راه

 کشه . یم شیزنه و با پا پ یپس م تید با

 جاست و ازم  نیماره اما چند روزه ا شین زبونش

 کنه . یم پرستاري

 طرف با حرفاش  هیاز  دهیطرف دستمو ماساژ م هی از

 زنه . یم رخم

 االن . مثل

 و دستشو اروم  دیکش یسشوارم سمویموهاي خ واشت

 اما حرفاش: دیکش یموهام م نیب

 شب یاوناز لخت یکن یکه استفاده م ییموهات، از شامپو بوي

  از موهات، از. بود صورتم تو موهات همش

 رنگ مزخرف شون متنفرم ! و

 دروغ  دمیفهم یحرفاش و بغض صداش م تیجد از
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 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

 چشماي بسته و فک  دنیاومد توي اتاق، با د گرشا

 و گفت: دیخند سایمن و حالت گ منقبض

 ! یخواهر خودم سا؟یگ یکن یم یباز داري سمپاش-

 دونستم حقمه اما  یگرفت. م تشیحما نیاز ا قلبم

 حاضر نبود  یزمان هیبود  قمیرف نیبهتر یرمان هی گرشا

 به پام بره . خار

 سشوار رو خاموش کرد، انداختش  سایگ دم،یکش یآه

 و گفت: زیم رو

 بشورمشون . رمیشده! م فیکنم دستام کث یحس م-

 بعد از اتاق خارج شد . و

 و سرمو  زیروي م دمیمشت کردم و اروم کوب رستمو
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 روي مشتم . گذاشتم

 ! گهیشده بودم د یشدم، روان یم وونهید داشتم

 گفت: گرشا

 حرف. کدوم  سایگ م،یزن یمشت م نیحس ریمن و ام-

 درد داره؟ شتریب

 بغض گفتم: با

 هر به لعنتمن واقعا ناراحتم. از صدای دیو بعد فهم دیخند گرشا

 ! تاتون سه

 بلند شده و اومده باالي سرم . دمیفهم پاش

 گذاشت روي شونم و گفت: دستشو

 خوان آخره ! نیکارن! ا اریطاقت ب-

 گرفت. گرشا  یخانواده داشت جونمو م نیآخر ا خوان

 :گفت
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با  دبایدیبوده که مواظبش بوده. با ریام دم،یرو اصال ند سایگ

 ری. من دوسال اخیهم رو به رو بش نیحس ریام

 . ريیاجازه بگ ازش

 با لذت درباره  نیکرد ا یشدم، کاش تمومش م یعصب

 من حرف زدن رو ! ايیختیبد

 توجه به درد باالتنه ام تنه اي یجا بلند شدم و ب از

 توي تراس. رونیردم و رفتم ب بهش

 روشن  یکیداشتم، در اوردم و  گاریس بمیج توي

 . کردم

 موند و با دستاي کوچولوش  داریتا صبح ب شبید سایگ

 ماساژ داد. اما حرفاش ... دستمو

 از حرفاش .. امان

 سرطان توي هیزدم و گذاشتم چند ثان یمحکم پک

 هام حبس بمونه . هیر
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 لحظه در باز شد و به پتو افتاد روي شونه هام . همون

 محبتش رو  نیکردم، ا یامو خال هیمحبوس توي ر دود

 خواستم . ینم

 ایتا خالصم کنه  شهیکرد براي هم یرهام م ایکاش  اي

 داشت و  یدست از زخم زبون زدناش بر م شهیهم براي

 گشت بهم . یم بر

 کشت . یبودن داشت منو م یبرزخ نیا

 خوري تازه حموم بودي . یتو سرما م ایب-

 دادن  رونیزدم و با ب گاریاي به س گهیمحکم د پک

 گفتم: دودش

 . سایتوجهات متنفرم گ نیاز ا-

 داد به حصار تراس و گفت: هیزد و تک پوزخند

 یکش یکه م یمتنفرم! از نفس زتیمنم از تو و همه چ-

 متنفرم . یحت هم
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 رو از روي شونم برداشتم و گذاشتمس لبه تراس و  پتو

 :گفتم

 پتو اوردنا  نیتوجهاتت به خودم، ا نی! اسایپس برو گ-

 ماساژ دادنات رو بردار با خودت ببر. خسته شدم،  و

 ! گهیکشم د یمنم آدمم! نم بخدا

 رو انداختم و  گاریهامو پر کردم از دود، س هیر دوباره

 :گفتم

دونم  ینمیگیبه تو، باشه تو درست م دمی. من تموم حقو مداره

 اما صبر منم حدي ،یکن یم کاریداري چ

 نیتر یاصال من عوض فیمن نجس من کث وونیح من

 . ولم کن! دست از زمی. بسه عزمی. باشه! تسلایدن آدم

 وونهید ؟یفهم ی... مسایکردي گ وونمیبردار... د سرم

 شدم ! ی! روانشدم

 قدم اومد جلو و گفت: هیترس  با
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 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 پرستاري

 تو دهن سگم؟ ولم کن! برو! من  یفهم یم شم؟یم

 کردم، التماس کردم منو  یازت عذرخواه اومدم

 و نه ولم کردي... ديی. نه بخشیببخش

 و داد زدم: واریبه د دمیکوب سرمو

 سر خودم  ییبال هیجا که دست اخر  نیموندي ا-

 . ارمیب

 چاقو بردار و  هی. ريیگیطوري از من انتقام م نیا داري

 نیاسون تره برام تا ا یلیطوري خ نیکن تو قلبم ا فرو

 . یبهم زخم بزن هیبخواي هر ثان که
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 به  دنشیو مانع کوب میشونیگذاشت روي پ دستشو

 گفت: هیشد و با گر وارید

 کارن؟ نکن... گرشــــــا ! یکن یم کاریچ-

 گفتم: یچارگیب با

 خوايیم ؟یکن یحاال اون داداش بدتر از خودتو صدا م-

 گند  یخانوادگ یی. سه تاادیب نمیحس ریبزن ام زنگ

 من . کلیبه کل ه دیبزن

 محل سگ بهم  قتیداداش نامرد و نا رف نیسال هم دو

 شدم. وونهی. از دستتون دنداد

 کرد. داد زدم: یم هیابر بهار گر مثل

ات االن  هگریگمی. من بازم میرس یاالن داري به هدفت م خب

 ؟یخواستیمگه نم نویهم ه؟یبراي چ

 تی. گه خوردم، غلط کردم، احمق بودم. خرسایگ

 کردم  موی! حاال که عذرخواهگهیبسمه د ی. ولکردم
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 گورمو گم کنم ! بهتره

 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: هیو با گر گرفت

 ... دیببخش د،ینرو کارن. ببخش-

 سمتش. دستمو فرو کردم توي موهام و گفتم: برگشتم

 نکن ! هیگر-

 سمتم و در کمال ناباوري دستاشو حلقه کرد دور  اومد

 و با هق هق گفت: نمی! سرشو گذاشت روي ستنم

 ... آروم باش... نرو! دوباره نرو !دیببخش-

 اون که بغلش کنم گفتم: یب
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 . سایکه رفت من نبودم گ یاون-

 گفت: هیگر با

 بغلم کن !-

 کم کم نشست روي لبم، دستامو آوردم باال و  لبخند

 دورش و محکم به خودم فشردمش ... چوندمیپ

 کردن لوس و ناز نازي بود . یبه جونش م جون

 طوري بد شه. بخدا  نیحالت ا خواستمیکارن من نم-

 . من...هنوزم دوستت دارم !خواستمینم

 یتا حرفشو درك کنم. وقت دیطول کش هیثان چند

 کامل درکش کردم بالخره  یگفته، وقت یچ دمیفهم

 یاز دو سال تونستم نفس راحت بکشم! بالخره م بعد

 ...شهیداره تموم م زیبه خودم بگم همه چ تونستم

 الیو با خ قیردم تو موهاش و عطرشو عمفرو ک سرمو

 ام هیدادم توي ر راحت
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 ..::)*ســــای*(::..گ 

 باال و گفت: دیلباسمو کش پیز انیدا

 از دل شهر قصه  میمثل فرشته ها شدي! انگار مستق-

 اومدي ! ها

 پر از اشکش زدم و برگشتم  یبه چشماي آب لبخندي

 . نهیآ سمت

 یراست م انیخودم دلم پر از ذوق شد! دا دنید با

 . گفت

 و سنگاي براق...  دیو زنگ سف پوریاون همه تور و گ با

 انگار از دل شهر قصه ها اومده بودم . واقعا

 ال به الي موهام بود و به مدل باز و  یفیتاج ظر مین

 اومد . یم یلیموهام خ بسته

 رو  میکرده بود دایکه پ یلباس عروس نیتر پف

 بودم ! دهیپوش
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 دمید یخودم ساده و بدون پف دوس داشتم. اما م من

 پفن . یلیکه خ هییکارن همش دنبال اونا نگاه

 کس برام مهم نبود، دوست داشتم کارن  چیه منم

 داشته باشه پس هر کدوم که اون دوست  دوست

 . دمیرو پوش داشت

 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

 . هیچ العملش

 و گفت: دیخند انیدا

 برم ! دی. زنگ زد گفت زن منو بدمیبر ایب-

 و گفتم: دمیخند
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 ! میبر-

 جلو تر رفت و من پشت سرش رفتم توي سالن.  انیدا

 بود کنار ورودي و دسته گل  ستادهیکه ا دمیرو د کارن

 کرد . یدستش رو نگاه م توي

 لبخند  هیجلوش و باذ ستادمیبراش ضعف رفت، ا دلم

 شدم بهش . رهیخ

 نگاهم شد و سرشو گرفت باال . ینیسنگ متوجه

 تونستم براي یلحظه م نیتو ا ستگان،یشا سایگ من،

 ! رمیآدم بم نیا

 و  یی. براي موهاي طالشییاینگاه شوکه و در نیا براي

 !... اهشیقشنگ و کت شلوار س لیبراي استا مرتبش،

 زدم: لب

 گلو یدستهقطره اشک از گوشه چشم هیدفعه  هیزد و  پلک

 بهم؟ دينمی
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 . نییپا ختیر

 من ! خداي

 شد... انقدر اون قطره  یچشماي منم اشک یآن به

 برام ارزشمند و قشنگ بود که با بغض اسمشو  اشکش

 زدم . صدا

 

 بلند کرد، اشکشو پاك کرد و اومد جلو. بدون  دستشو

 که گلو بهم بده با دستاش بازوهامو گرفت و لباشو  نیا

 . میشونیروي پ گذاشت

 با لذت بسته شد و پر شدم از عطر تنش ! چشمام

 که از خونه  نیحماقت هاي من، بعد از ا از اون همه بعد

 هیبعد از اون سردي ها، گر رون،یاومدم ب دیسع خیش

 . میجا بود نیها... بالخره ما ا ییحسرتا، ترسا، جدا ها،
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 میبود ستادهیبالخره ا اه،یتنم بود و اون س دیسف من

 بود آخر  انینقطه پا هیشد گفت  یکه م یگاهیجا تو

 هامون ! یها و سخت ییتنها پاراگراف

 شد... شروع  یشروع م دیپاراگراف جد هیخط بعد  از

 ها ... یچارگیهمه ب انیپا

*** 

 *(::..گـرشـــا..::)* 

 :دمیپرس سایعروس و داماد و از گ گاهیسمت جا رفتم

 دي؟یرو ند انیدا-

 تکون داد و گفت: سري

 کنار خودت بود که ! شیچند لحظه پ نیهم-

 گفتم: نگران

 کجاست! دونمینم-

 ... دمشید یدنبالش گشتم، نم تیجمع نیب نگران
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 افتاد. رفتم سمتش و  نیچشمم به مامان نسر هوی

 :گفتم

 دي؟یند انویمامان دا-

 فکر کرد و گفت: کمی

 . ییانگار رفت دستشو-

 . ییبگه، پا تند کردم سمت دستشو زيیچ 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 صداي

 به در و گفتم: دمیکوب محکم

 ؟ییاون جا انم؟یدا ان؟یدا-

 رو سرم خراب  ارویدن ییگرفتش از توي دستشو صداي
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 . کرد

 .. االن .امی.... مامیخوبم گرشا... ممم-

 به در نگران گفتم: دمیکوب

 دکتر...  میبر رونیب ایب اري؟یداري باال م ان؟یچته دا-

 نکن منو ... وونهی... دانیدا

 با چهره زرد و  انیآب بلند شد و بعدش دا ریش صداي

 جون روي لبش اومد  یلبخند ب هیاما  دهیو رو پر رنگ

 . رونیب

 هاشو گرفتم و گفتم: شونه

 جام...  نیطوري شدي تو؟ اه چرا ا نیچرا ا ؟یخوب-

 دکتر ... میبر ارمیپالتوت رو ب رمیم

 و گفت: دیبرم که دستمو گرفت و کش برگشتم

 صبر کن گرشا ...-

 برگشتم سمتش و گفتم: یعصب
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 ایخودت که... ب ینیب یصبر کن؟ رنگتو نم ویچیچ-

 . میبر

 من شد و گفت: نیآست زونیجون او یو ب دیخند

 چمه . گمیبهت م میبر اینفسم! بمن حالم خوبه -

 . زمونیسمت م میراه افتاد ناچارا

 زد بعد  یتوي راه رفتنم لنگ م یزد، حت یشور م دلم

 گفت حالم خوبه . یم

 . و گفتم:یروي صندل نهیکردم بش کمکش

 مارستانیب میبر ایلجبازي نکن . ب-

 بهم زد و گفت: لبخندي

 خودمم تازه گرشا... من  نویا یقرار نبود االن بفهم-

 . دمیفهم

 هزار راه رفت . دلم

 داره و  ماريیب هی گفتیبود؟ داشت م  ضیمر انیدا
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 ده؟یفهم تازه

 قدر کمه؟ نیعمر خوشب من چراذا ایخدا

 شاد باشم؟ ذاريینم چرا

 یچشه، ه نمیداد که بب یحرفشو ادامه نم انیدا

 زد . یکرد و لبخند م یقطع م حرفشو

 آروم گفتم: یول یعصب

 نکن. سگ نکن منو...  وونهی! منو دانیچته دا و؟یچ-

 تو سرم شده .. یچه خاک بگو

 گفت: یحیگرفت و با لبخند مل دستامو

 اتفاق خوبه  هیفداي تو بشم من! ...  ستین میزیچ-

 ! ییبابا

 شدم به چشماش . رهیخ

 با باال اوردن و ضعف همراه بود اخه؟  یاتفاق خوب چه

 کرد؟ یخر م منو

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1402 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 گفتم: یعصب

 ! بابا ...انیدا شمیو زنده م رمیمیمن دارم م ؟ییبابا-

 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: دیگذاشت روي گونش و بوس دستمو

 !ادیپدر شدن بهت م-

 که بهم وارد شده بود سرمو  یشدت احساسات از

 . رونیو نفس حبس شدمو دادم ب زیروي م گذاشتم

 ؟ییگفت بابا انیدا نیشدم؟ براي هم یبابا م داشتم

 هیدختر بچه شب هی م؟یبچه قرار بود داشته باش هی

 بچه  هیو صداي ناز؟  یانوسیبا همون چشماي اق ان؟یدا

 و من؟ انیوجود دا از
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 و همه  میجلو نشسته بود زايیکه ما م نیتوجه به ا یب

 هم گرفتم  انویاز جا بلند شدم و و دست دا دنید یم

 کردم . بلندش

 تو آغوشم و سرمو فرو  دمشیمحکم کش بالفاصله

 موهاش .. نیب کردم

 بود براي توصف  ريیکلمه پست و حق خوشحال

 . فراي خوشحال بودم...احساسم

 باالي سرش لب زدم: از

 هیلحظه و ثان نی... من االن، توي همانیدا انیدا انیدا-

 ... هانمیمرد کل ک نیتر خوشبخت

**** 

 ..::)*نیحس ری*(::..ام 

 رنگ روي سرش نگاه کردم و  ريیو شال ش ایلویس به

 :گفتم
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 خوشگل شدي ! یلی! خادیچقدر بهت م-

 نگاهم کرد و گفت: مضطرب

 کشه ! یمنو م سایگ-

 خنده گفتم: با

 ؟یبراي چ-

 نازك کرد و گفت: یچشم پشت

 چون داداششو تور کردم!-

 و گفتم: دمیخند

! جان ايطوری نیا سای! اصال نگران نباش. گدهیدزد برادرشو

 قاپ  یدختر خوب نهمچی بخواد دلشم

 یدونیبودي م شیمیخودت دو سال دوست صم ستین

 . اخالقشو

 ییو همه آدما سای! گایلویس ی... تو انتخاب منبعدشم

 اون جا هستن مجبورن به انتخاب من احترام  که
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 . بذارن

 

 زد و گفت: لبخندي

 شده . ریاالنشم د نی. همریام میبر-

 شدم . ادهیپ نیسري تکون دادم و از ماش براش

 دور زدم و درو براش باز کردن و کمک کردم  نویماش

 بشه . ادهیپ اونم

 . ومدیبهش م یلیخ یلیشال خ یلعنت

 

 مقاومت کنم، دستامو گذاشتم دو طرف  نتونستم

 و گفتم: شورتش

 شال  نیقدر که ا نیخوشگل شدي! ا یلی! خلیواي س-

 اصال نبرمت اون جا ! خوادیکرده دلم م متفاوتت

 زد و دستامو گرفت و گفت: لبخند
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 ! یهست یرتینگفته بودي غ-

 

 گفتم: انهیموذ

 تو تا  میبر ایبچه! ب یدونیاز من نم زایچ یلیخ-

 نشدم . مونیپش

 که  یو عطراي مختلف کیتوي سالن. صداي موز میرفت

 زد . یتو ذوق م کمیشده بود  یقاط باهم

 دمیرو د سایچشم گردوندم توي سالن و گ بالفاصله

 . دیلباس سف توي

 

 نشست روي لبم و گفتم: لبخند

 . میسالم کن میاون جاست. بر-

 نظر گرفته بود.  ریبا دقت عکس العمل هاي منو ز لیس

 سمتش و گفتم: برگشتم
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 ! اون ایلویس هینیب یرو نم یچشم من جز تو کس-

 وقته فراموش کردم. یلیرو خ هیقض

 

 شد، انتظار داشت  زیچشماش ر د،یاز دور مارو د سایگ

 دختر که دست تو  هیو منتظرم بود اما انتظار  امیب من

 کنم با  یو کمکش م ادیبه من م دهیمن و چسب دست

 نخوره رو نداشت . نیپاشنه ها زم اون

 چشماي ییهوی سایبراش دست تکون داد و گ ایلویس

 شدش درشت شد و دوتا دستاشو گذاشت روي زیر

 . دهنش

 رو  ایلویروي سر س ادیکه حرصش در ب نیبراي ا منم

 و براش چشمک زدم . دمیبوس

 

 . میجفتمون از رفتارش به قهقهه افتاد هر
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 توجه به اي که عروسه با سرعت اومد به سمتمون!  یب

 ! وونهید دختره

 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 گ کشون

 ! ریام-

 

 سمتش و گفتم: برگشتم

 جان؟-

 ران؟یا امیچرا حاضر شدم باهات ب یدونیم-

 توي بغلم و گفتم: دمشیکش نرم

 

 چقدر خوشحالم؟ خونه  ینیب یقربونت برم! نم دونمیم-
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 برام ارزشمنده ! یلیتو قلب تو خ داشتن

 نیدارم توي قلب تو؟ قرار نبود بهذا ییجا ؟یمن چ-

 ... تو قرار نبود ...میعاشق بش ایزود

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 قای! دقلیمن شدي س ايی! تو دنششششششیه-

 ! یقلبم وسط

** 

 پسر  هیدختر از خونه فرار کرد و  هی ییجا هیروزي  هی

 دنبال انتقام گرفتن! افتاد

 قدر قشنگ باشه؟ نیکرد تهش ا یفکرشو م یک

 دیتبع هیکرد به عشق ختم بشه؟ که  یفکرشو م یک

 دي؟یکه براش جون م یباشه به آغوش کس اجباري

 ! خوشرنگ ستین یصورت ای ییآلبالو ایعشق قرمز  نیا

 حرفاست ... نیاز ا تر

https://filestar1.ir/


 این محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است /در تبعید آغوش تو 

                                                              1410 | P a g e 
    

 https://filestar1.ir            دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار                                            

 ! انوسهیاق رنگ

 ... یانوسیاق یِآب

 

 ! انیپا

 

 : در فروشگاه مشابهرمانهاي 

 داغ منبهشت 

 هات منخدمتکار 

 خشن و هات منارباب 

  حریصارباب 

 لذتنهایت 

 شیرینوسوسه 

 و...

 

https://filestar1.ir/
https://filestar1.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/
https://filestar1.ir/downloads/khedmatkar-hot-man/
https://filestar1.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86/
https://filestar1.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b5-%d9%85%d9%86/
https://filestar1.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%84%d8%b0%d8%aa/
https://filestar1.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b3%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86/

