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 خالصه :

 پروشگاه تو پوپک که زمانی و شده بزرگ پولدار یخانواده یه نظر زیر سال۲۲ که پرورشگاهی دختر یه، ابتکار پوپک

 که این با. دادند اون به هم رو خودشون فامیلی حتی، کردند پرداخت ابتکار یخانواده رو پوپک مالی مخارج تمام، بود

 سال۲۲ از بعد حاال. کرد رو کار این، خانواده پدر، ابتکار بهروز ولی؛ بود سخت پوپک به هاابتکار خانوادگی عنوان دادن

 حضور اما؛ کنند حمایت ازش خودشون دختر مثل و ببرند خودشون یخانواده آغوش به رو پوپک گرفتند تصمیم

، ادهد فنا به هاشکاریندونم با رو زندگیش تموم که معتاد پسر یه، ابتکار خانواده پسر تنها، ابتکار هومن موقعبی

 .پوپکه زندگی داستان برای شروعی جا این و میشه کابوسی ما داستان واردتازه دخترک برای



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 4 

 : مقدمه

 ناهماهنگش ریتم صدای؛ کشممی پیانو روی را دستم

 .شکندمی را خوردهخاک عمارت فضای

 .بود خاک از پر جا همه

 ، اندشده ورحمله سمتم به بارهیک که را خاطرات هجوم

 .اندازدمی چنگ گلویم یدیواره به بغضم. کنممی حس خوبی به

 .شوندمی رد هایمچشم مقابل یکی یکی خاطراتم

 .شودمی اکو گوشم در هاییخنده صدای و

 :شودمی تکرار مرتب مغزم در ایجمله و

  «دارم دوستت.... دارم دوستت»

 .چکید امگونه روی بر اشک ایقطره

 .کنممی نرم پنجه و دست گذشته خاطرات از رهایی برای خاطرات میان باتالق همانند

 .شوممی غرق خاطرات باتالق میان آخر در و

 .کنممی شروع را داستان این، اول سرفصل از دیگر باریک و

 

 اول فصل
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 :پوپک

 رقص مثل درست. چرخوندم عمارت دور تا دور رو نگاهم. دادم فشار دستم با داشت امکان که جایی تا رو چمدونم یدسته

 .بود رویا یک مثل فقط پیش ساعت یک تا که قصری؛ بود

 ؟ دخترم ایستادی جااون چرا-

 مرتب رو دهنم آب. بود کرده عرق همیشه مثل زیادی استرس از سریع دستم کف. اومدم خودم به میناخانوم صدای با

 با رو چمدون سختی به. رفتم باال آرومی به مارپیچی هایپله از؛ افتادم راه میناخانوم دنبال. دادم قورت هم سر پشت

 یه اب و سرگذاشتم پشت رو پله آخرین. اومدمی باال سختی به نفسم، چمدون سنگینی خاطر به. کردممی حمل خودم

 و کرمی مبل دست یک. بودند گرفته قرار هم روی روبه منظم طور به اتاق چهار. شدم رو روبه بزرگ نسبتا نشیمن

 رو اتاق در و رفت، داشت قرار نشیمن چپ سمت که اتاقی سمت به. بود شده چیده نشیمن داخل هم سوخته ایقهوه

 : گفت زد مهربونی لبخند و برگشت من سمت به. کرد باز کامل

 .بیاد خوشت امیدوارم؛ اتاقت از هم این، دخترم-

 کیی و داشتم زندگی تو زیادی هایحسرت. چرخوندم اتاق دور تا دور رو نگاهم. ایستادم اتاق روی روبه و رفتم ترنزدیک

 یاسی رنگ حریر هایپرده. داشت زیبایی و ساده چیدمان که متری۴۲ اتاق. بود اتاق یه داشتن هاحسرت این از هم

 خجالت ازش. برگردم سمتش به شد باعث میناخانوم صدای. بود کرده جلب چیزی هر از بیشتر رو توجهم، رنگ

 .کشیدممی

 :گفت، بشه محو لبخندش ایلحظه که این بدون. برگردوندم طرفش به رو سرم خجالت با

 .باشی پسندیده که امیدوارم؛ عزیزم اتاقته این بعد به امروز از -

 : گفتم، اومدمی چاه ته از که صدایی با و کردم باز لب سختی به

 .نبودم زحمت همه این به راضی من ولی؛ مرسی-
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 : گفت و درآورد حرکت به کمرم روی نوازش حالت به رو دستش

 . شدی بهروز و من روز حال شامل که هستی نعمتی تو؟ عزیزم دختر کدومه زحمت-

 : داد ادامه دلخوری حالت به و کرد شیرینی اخم

 .میشم ناراحت بشنوم اگه؛ نشنوم حرفا این از دیگه-

 : گفتم زدم لبخندی

 .خانوم مینا باشه-

 .مامان بگی باید! نه خانوم مینا-

 ..... آخه-

 : گفت و پرید حرفم بین

 .بابات بهروز و مامانتم من دیگه! دختر گل نداره آخه-

 .بگید شما چی هر، باشه-

 .ببینم شام تدارکات برم منم، کن جا جابه رو وسایلت برو! دخترم آفرین-

 بعد. "مانما"؛ بوده کلمه همین گفتن همیشه زندگیم حسرت ترینبزرگ؟! مامان گفتممی باید یعنی. رفت و نکرد معطل

 رستد؛ بود سخت. میرم کلنجار خودم با کلمه این گفتن برای بار اولین برای دارم حاال، گرفتم عمر خدا از که سال۴۴ از

 این فتنگ برای که نوزادم همون شبیه من کنممی احساس. کنه صدا رو مامانش باید بار اولین برای که دوساله نوازد مثل

 هم ظهلح یک امریخته هم به افکارم. نشستم تخت روی حوصلگیبی با. شدم جدیدم اتاق وارد. ندارم آمادگی هنوز کلمه

 مرس و اسم بهش و کردند قبول سرپرستی به رو دختری ابتکار اسم به ایخانواده پیش سال۴۴. کردندنمی رها رو من

 خانواده از عضوی عنوان به رو دختر اون سال چندین گذشت از بعد حاال. کردند حمایتش اشآینده ساختن برای و دادن

 .من جز، نبود کسی دختر اون و کردند قبول
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 دهنم آب .گذاشتم امسینه یقفسه روی رو دستم و هوا پریدم سریع و ترسیدم. شد باز بلند صدای با شدت به اتاقم در

 . شدم خیره، بود ایستاده اتاق در چارچوب داخل که شخصی به و دادم قورت سختی به رو

 با و گرفت فاصله ازم. شد آویزون گردنم از نفر یه، بیام خودم به تا. داشت سن سال۴۲ حدود که جوان دختر یه

 : گفت خوشحالی

 .شدم خواهردار بالخره که خوشحالم قدرچه دونی نمی-

 : گفت کرد دراز سمتم به رو دستش؟ ترحم بازم. زدم محوی لبخند

 .آینازم من-

 : گفتم و دادم دست باهاش. نشست لبم کنج لبخندی

 .پوپکم من، خوشبختم-

 ! نازی اسم چه وای-

 .نازه بیشتر که شما اسم-

 : گفت کرد ظریفی اخم

 .آینازم من؟ دختر چیه شما-

 .جان آیناز باشه-

 ! عزیزم آفرین-

 : گفت گیزدذوق با و بوسید رو امگونه

 .بیا زود هم تو، برم من. خوشملم آبجی بشم قربونت-
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 .عزیزم باشه-

 قطب رو شالم. کردم عوض رو هاملباس سریع هم من. رفت بیرون اتاق از آیناز. اومد کش بیشتر لبش روی لبخندش

 ولی ؛بودند کرده حقم در خوبی همه این که این با. کشیدممی خجالت هم هنوز. رفتم بیرون اتاق از و کردم مرتب معمول

 از رو سرش. افتاد بهروز آقا همون یا ابتکار آقای به نگاهم. کردممی سرباربودن احساس. کشیدممی خجالت بازم

 : گفت خوشرویی با و زد لبخندی بهم، کرد بلند روزنامه

 .بابات پیش بشین بیا؟ ایستادی جااون چرا دخترم-

 رو سرش .گذاشت مقابلش میز روی و بست رو اشروزنامه. نشستم کنارش کمی یفاصله با و رفتم سمتش به ناچار به

 پایین رو سرم ازخجالت من. نشست لبش روی لبخندی و گذروند نظر از رو صورتم اجزاء تموم و چرخوند طرفم به

 .بشم خیره بهش و کنم بلند رو سرم شد باعث ابتکار آقای مهربون صدای که انداختم

 نای و نشست دلم به مهرت، دیدمت که ایلحظه ازهمون. نکردم رو کار این قبال که این خاطر به ببخش رو من دخترم-

 و کنم عادت بهت ممکنه چون؛ ببینمت زیاد نمیشه گفتمی مددکارت. گرفتم عهده به رو سرپرستیت که شد طور

 .داشتم آشنا حس یه بهت چرا دونمنمی. بودم مراقبت و اومدممی دیدنت به روز هر من ولی؛ ببینه آسیب اتروحیه

 پول با و کردم صحبت، پیامی خانوم، مددکارت با. داره نگهت تونستنمی دیگه پرورشگاه، شد قانونی که سنت خالصه

 طور این و کنیم تحمل تونستیمنمی دیگه مینا و من. ریختممی حسابت به برج هر رو مخارجت و گرفتم خونه برات خودم

 .دنبالت اومدیم که شد

 : داد ادامه. زدمی جوونه داشت دلم توی پدر داشتن اسم به حسی یه. گرفت هاشدست بین رو دستم

 خوامیم ازت. دخترم کنارمی که خوشحالم خیلی. کنممی غرور احساس، شدی باوقار و زیبا خانوم یه ببینممی که این از-

 .ونا بیشتر حتی شاید، عزیزی آینازم یاندازه. هستیم مینا و من داشتی هم هرکاری. بابا بگی بهم بعد به امروز از

 خواهش یه ازتون، دارید دوست رو من اگه ولی؛ ممنونم کردید حقم در که هاییلطف تموم خاطر به من ابتکار آقای-

 رارهق رو اون جای من که کنه احساس خوامنمی. باشید نداشته دوست جان آیناز از بیشتر رو من وقتهیچ که این؛ دارم
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 دوست رو آینازجان اول لطفا ولی؛ کنممی شکر بار هزار رو خدا دارم میناخانوم و شما مثل حامی یه که این از. بگیرم

 .من بعد، باشید داشته

 : گفت و زد لبخندی ابتکار آقای

 .جان بابا بمون خوب همیشه جان پوپک. خوبی قدراین تو که این از خوشحالم-

 : گفتم و زدم لبخندی

 .چشم-

 : گفتم رو حرفم یادامه سختی به و

 .باباجون-

 لمسش وقتهیچ که پدری داشتن برای دلم، نگاه برق این از من و دیدم هاشچشم داخل وضوح به رو خوشحالی برق

 .لرزید، کردممی تجربه رو حس این داشتم عمرم از نیمی گذشت از بعد االن و نکردم

 رو گوشیم مجازی هایرمان از یکی داشتم امهمیشگی روال طبق. بودم شده هاابتکار عمارت ساکن که بود روز دو

 دبلن رو سرم لبخند با. بودم کرده عادت جدیدم خواهر هایدرنزدن به دیگه. شد باز در که بودم رمان سرگرم. خوندممی

 .زدم لبخندی، بود ایستاده در چهارچوب توی که آیناز به و کردم

 : گفت اخم با

 ؟زنیمی لبخند هی چرا تو موندم من پوپک-

 : گفتم و دادم قورت، بود آیناز خوردنحرص بابت که رو امخنده

 ؟نگیری افسردگی تو تا خندممی بده-

 . گذاشتی دلم روی دست که نگو آخ-
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 : گفت و نشست کنارم تخت روی، اومد سمتم به. خندیدم

 .نداری دردی من مثل توکه؟ نخندی چرا، بخند-

 : گفتم و شدم خیره آیناز به و گذاشتم امچونه زیر رو دستم و گرفتم بغلم توی رو کوسن

 ؟چیه دردت جنابعالی خب-

 : گفت آویزون یلوچه و لب با و کشید آهی

 ؟چیه هاپسر دختر ما روزای این یدغدغه خواهرم. مپرس که فراق از دارم درد-

 : گفتم امپریده باال ابروهای با

 .جیبی تو پول؛ معلومه-

 به هیچی بعدشم بشیم گرامی پدر مادر دامن به دست روز هر باید که ماست دائم مشکل که اون! من خواهر دِکی -

 .... که اینه ما اصلی مشکل. هیچی

 ! زنیمی حرف زیادی که این-

 و کردم نگاه، بود ایستاده در چهارچوب تو که مینا مامان به و کردم بلند رو سرم و برداشتم امچونه زیر از رو دستم

 : گفت مامان به رو اعتراض با آیناز. زدم لبخندی

 .زدممی حرف داشتم! که واقعا مامان-

 که رحالی د آیناز. خندیدم. بودم کرده عادت هارفتار این به دیگه. زد آیناز به گردنیپس یه و اومد ما سمت به مامان

 : گفت مامان به رو اخم با، دادمی ماساژ رو گردنش پشت

 ؟من گردن پس کوبیمی هی میری راست چپ هم تو من مادر-

 .من خواب تخت توی نه، آکواریومه داخل پشتت الک این جای گفتم دفعه چند. حقته: مامان
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 : گفت و زد نماییدندون لبخند آیناز

 .کن پیدا هم رو عشقولی زحمتبی، کردی پیدا رو الکی که حاال. نیست الکی چرا میگم هی؟ واقعا-

 : گفت عصبی لحنی با مامان

 ؟کردی گم رو آورچندش موجود اون تو یعنی-

 : گفت مظلوم یقیافه با آیناز

 .عشقولیه اسمش؟ من مادر چیه چندش-

 : گفت و داد تکون تهدید حالت به رو اشاشاره انگشت مامان

 !بیرون کنممی پرت رو وحشت باغ هم، خودت هم، نبری بیرون خونه این از رو وحشت باغ این اگه قسم خدا به آیناز-

 که شنیدم رو صداش رفتنش حین در. رفت بیرون اتاق از غرغرکنان مامان. کرد آویزون بیشتر اشلوچه لب آیناز

 : گفتمی

 .نداره اونا از کمی دست هم خودش که چند هر؟ شناسیجانور بری باید چرا، رشته همه این دختر بگه نیست یکی-

 : گفت حرصی و گرفت نیشگونی بازوم از آیناز. خنده زیر زدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه

 .نخند! کوفت-

 : گفتم و کردم جور و جمع رو امخنده

 ؟ شناسیجانور رفتی رشته همه این بین از چرا حاال. مامان میگه راست خب-

 . بودم حیوانات عاشق بچگی از من-

 ؟ایدبچه چند شما آیناز-
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 ؟ نگفتم، واه-

 : گفت آیناز که دادم تکون نه ینشونه به سری

 ،سازیآهنگ بر عالوه. زنهمی گیتار و پیانو و سنتور. آهنگسازه. کنهمی زندگی جدا، هومن، داداشم. ایمبچه دوتا ما-

 . داره مبلمان نمایشگاه

 ؟ زنهنمی سر بهتون-

 : گفت ناراحتی با و شد غمگین شادش یچهره

 .شده طرد خونه از هومن... نه-

 : گفتم و دادم باال رو ابروهام متعجب

 ؟! چرا-

 : گفت حسرت با و کشید آهی

 طراحی و فنی رفت همین خاطر به؛ نداشت نظری هایرشته به زیادی یعالقه هومن. سالشه۴۲؛ بزرگتره من از هومن-

 کارگاه یک اول هم اون. داد هومن به سرمایه کار شروع برای بابا، شد التحصیل فارغ که دانشگاه از. خوند ساختمان

 بداخالق کم کم هومن. گذشت مدتی. گرفت زیادی رونق کارش .کرد نمایشگاه زدن به شروع کم کم. زد سازیمبلمان

 یه. ارهک فشار گفتمی بابا. شدمی ترنحیف و ترضعیفت روز به روز هومن ولی؛ کارشه خاطر به که کردیم فکرمی اول. شد

 شرکت یخانوادگ هایمهمونی یهمه توی و رفتمی باشگاه که هومنی. نبود سرحال ازهومن خبری دیگه. گذشت مدت

 ..رفتم اتاقش داخل سرزده روز یک. بود کرده تغییر کلی به، بود همه زبون نقل و کردمی

 : گفت سختی به و لرزید بغض شدت از اشچونه، کرد سکوت

 سریع بابا مامان. کشیدم جیغ، اومدم که خودم به. بودم شده شوکه اول. کنهمی تزریق مواد داره عزیزم داداش دیدم-

 بتکارا یپسرخانواده تک. کرد هومن با دعواکردن به شروع، فهمید وقتی بابا. نداشتند من از کمی دسته هم هااون. اومدند
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 ونهخ از و کنه تحمل نتونست بابا. بشه ماجرایی چنین اسیر برادرت که این باور، بود سخت باورش. بود شده معتاد

 از که لهسا یک االن. نیا نشدی خوب تا گفت بهش بابا. شد خفیف و خار همه جلوی؛ برادرم برای بمیرم. بیرون انداختش

 یهمه برای... هاشبازیدیوونه، هاشخنده، یهویش هایعصبانیت اون برای دلم. شده تنگ براش دلم. خبریمبی هومن

 .شده تنگ کاراش

 وزر و حال، داشتم برادر اگه هم من شاید. کشیدمش آغوشم تو. سوخت حالش به دلم. گریه زیر زد و نکرد تحمل آیناز

 مرور رو هامدرس. اومدم اتاقم به شام از بعد. رفت دل و درد و گریه کلی از بعد آیناز. کردممی درک بهتر رو آیناز

 ردمکمی احساس که بودم خواب گرم. خزیدم پتو زیر و رفتم خواب تخت سمت به. شدند سنگین هامپلک که کردممی

 حرکت پام روی داشت چیزی یه واقعا نه ولی؛ شدم خیاالتی کردممی فکر اول. کنهمی حرکت پام روی داره نرم چیز یه

. ردمک زدن جیغ به شروع، کردمی حرکت پام روی که ماری دیدن با. زدم کنار رو پتو و نشستم تخت روی سریع. کردمی

 قبل از بیشتر پوشسیاه مرد یه دیدن با که چرخوندم سمتش به رو سرم سریع، آینازه امید که این به. شد باز اتاقم در

 : گفت عصبانیت با و گذاشت دهنم روی رو دستش و اومد سمتم به مرد. کشیدم جیغ

 ؟خبرته چه احمق دختر-

 به ینگران با بابا. کردند روشن رو اتاق المپ و پریدند اتاق توی بابا مامان و آیناز که کردممی سکته داشتم ترس از

 : گفت و چرخید سمتم

 ... دخترم پوپک-

 دهان با سه هر. دوختم آیناز و بابا و مامان به نگاهم. شد برداشته دهنم روی از مرد اون دست. ماسید دهنش توی حرف

 حالت اب؟ کنندمی برخورد راحت هادزد با قدراین یعنی. کردندمی نگاه، بودند سیاه هاشلباس تمام که پسری اون به باز

 : گفتم آیناز به رو زاری

 !آیناز-

 : گفت و اومد سمتم به و اومد خودش به سریع آیناز
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 ؟خواهری شده چت؟ جونم-

 : گفتم لرزیدممی ترس از که حالی در

 .مار آیناز-

 : گفت ترس با

 ؟کو-

 .پام روی-

 : گفت و برداشت پام روی از رو مار و کرد خندیدن به شروع و رفت پام سمت به سریع آیناز

 .نداره ترس که عشقولی خوب دختر-

 : گفت و زد بهش گردنیپس یه و رفت آیناز سمت به مامان. لرزیدممی ترس از هنوزم

 .لرزهمی ترس از داره مردم دختر کن نگاه! وحش باغ نه ستخونه جااین گفتم بهت دفعه صد احمق دختر-

 در و تنشس تخت یلبه و اومد سمتم به و رفت ایغره چشم، بود کرده سکوت و بود ایستاده کنارم که پسر اون به بابا

 با اباب. گریه زیر زدم و شکست بغضم، لرزید امچونه. کردم تجربه رو پدر یه گرم آغوش باراولین برای. کشید آغوشم

 : گفت مهربونی

 . بیفته اتفاقی هیچ برات ذاریمنمی هستیم مامانت و من تا. نترس، باش آروم دخترم-

 هایچشم اون با داشت که پوشسیاه مرد اون به رو نگاهم. شکست رو اتاق ایثانیه چند سکوت صداداری پوزخند

 ناو به که این بدون و چرخوند عقب به رو سرش بابا. چرخوندم، کردمی خوردم نافذش نگاه زیر ذره ذره رنگشزیتونی

 : گفت، کنه نگاه پوشسیاه مرد

 .منتظرتم بیرون-
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 شپوسیاه مرد آغوش در رو خودش و رفت سمتش به بغض با آیناز. کردممی نگاهش تعجب با هنوز. رفت و شد بلند و

 : گفت گریه با و انداخت، بود تربد هم یخ از نگاهش که

 ؟خوبی داداشی-

 خودم دور رو پتو. معتاده اون بود گفته آیناز. افتاد بدنم به لرزی. دیدم رو هم خانواده این ینهدردو پسر بالخره پس

 بیرون اتاق از، بزنه آمیزیمحبت حرف خواهرش به که این بدون هومن. گرفت فاصله برادرش آغوش از آیناز. پیچیدم

 : گفت مهربونی با و کرد خاموش رو چراغ، رفتمی در سمت به که حالی در مامان. رفت بیرون دنبالش به هم آیناز. رفت

 .دخترکم بخوابی خوب-

 .کردم اکتفا لبخند یک به فقط جوابش در

 .بود پریده سرم از خواب کلی به بار این، بود شده هامچشم مهمون خواب که پیش یدقیقه چند برعکس

 وندنخ مشغول بابا همیشگی عادت طبق. رفتم آشپزخونه سمت به. رفتم بیرون اتاق از و کردم مرتب سرم روی شالم

 : گفتم آروم. بود روزنامه

 .سالم -

 : گفت و زد لبخندی بهم، آورد باال رو سرش بابا

 ؟بابا خوبی، گلم دختر به سالم-

 . باباجان مرسی-

 : گفت و ریخت چایی برام. گذاشت کنار رو اشروزنامه بابا. نشستم بابا کنار و کشیدم عقب رو صندلی

 .گلم دختر برای دبش چایی یه اینم-

 مرسی-
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 : گفت بابا. زدم کره روش کم یه، برداشتم تست نون یه، کردم دراز رو دستم

 ؟خبر چه دانشگاه از -

 : گفتم، بودم صبحانه خوردن مشغول که طورهمین

 .سنگینند کم یه برداشتم که واحدهایی فقط، نیست خاصی خبر؛ همیشه مثل-

 ؟نداره مشکلی برات که آمد و رفت. داره رو مشکالت این هم خوندن درس دیگه-

 .میام تاکسی با و میرم تاکسی با، نه-

 ! نمیشه پیدا خونه این توی تو و من از سحرخیزتر؛ خدا رو تو ببین. جان بابا باشه-

 .نخوابیدند اصال من خاطر به دیشب، کنند استراحت بذار-

 ؟ترسیدی دیشب-

 .گرفتم آروم دیدم رو شما وقتی ولی؛ آره-

 ؟ نکرد اذیتت که پسرِ اون! عزیزم دختر بشم قربونت-

 : گفتم بشه راحت خیالش بابا که این خاطر به ولی؛ ترسیدم، چرا دروغ. بود هومن منظورش

 ؟طورچه، نه-

 : گفت و کشید پوفی

 .نشه دیرت که بخور رو اتصبحونه. بابا طوری همین-

 : گفت بابا دوباره بعد کم یه. شدم خوردن مشغول
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 دتیم قراره، دیدی دیشب که همونی، پسرم، هومن. بگم بهت رو چیزی یه باید دخترم ولی؛ شی ناراحت شاید دونم می-

 ... فقط، پاکیه چشم پسر. بمونه پیشمون

 اباب خاطر به ولی؛ ترسیدممی ازش که این با. کشهمی خجالت هومن اعتیاد یمسئله گفتن از بود معلوم. کرد سکوت

 : گفتم و زدم لبخندی

 یخونه تربیش جا این. نمیشم ناراحت البته صد و مترسنمی چیز هیچ وجود از من، هستید هاشما وقتی. نیست مشکلی-

 .من تا هومنه آقا

 .هست هم تو یخونه جااین؟ دخترم حرفیه چه این -

 ... بابا دونممی -

 .شدم امصبحونه یادامه مشغول حرفی بدون هم من. زد جونیکم لبخند

 و داشتمبر رو هاموسایل. کردم انتخاب مشکی مقنعه همراه به تیره ایقهوه مانتوی یه. رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند

 .رفتم بیرون اتاق از

. رفتم خروجی در سمت به صدایی و سر بدون. شدمی بلند ازخواب دیر همیشه که هم مامان، نداشت کالس آیناز امروز

 زیباش لبخندهای همون از بازم. شد من حضور متوجه، کردمی مرتب رو کتش داشت و بود شده آماده که حالی در بابا

 : گفت و کرد مهمونم

 ؟دانشگاه میری داری -

 .آره -

 .رسونمتمی راه سر، خب خیلی-

 .میشه زحمت باعث-

 : گفت و کرد شیرینی اخم
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 .هازحمت این از باشه تا! حرفیه چه این-

 : انداخت تنم تو رعشه صدایی که بردم در دستگیره سمت به رو دستم. پوشیدم رو هامکفش

 ! بله هم شما، بابا روشن چشمم! زیبایی یصحنه چه به به-

. بود شده هخیر سرم پشت به اخم با که کردم نگاه بابا به. شد خشک هوا تو، در رنگطالیی یدستگیره به نرسیده دستم

 : گفت عصبی صدایی با

 ! هومن نکردم اتخفه تا شو خفه-

 .بابا ترکونیمی الو داری که ببینممی خودم هایچشم با دارم خب؟ برخورد بهت چیه: هومن

 و ابیدس هم روی رو فکش بابا. انداختم هومن و بابا بین نگاهی. کردمی نگاهم داشت پوزخند با. کردم نگاهش برگشتم

 : گفت لب زیر

 .اکبر اهلل-

 : گفت کنایه با هومن

 .بشنوم منم جون بابا بگو تر بلند-

 !نکن بازی من اعصاب با صبحی اول پسر: بابا

 ،نشست کمرم روی که رو سردی عرق. بود حقارت حس از پر نگاهش انداخت بهم نگاهی. اومد بابا و من سمت به هومن

 .چرا دونمنمی، بترسم ازش شدمی باعث هم صداش. انداختم پایین رو سرم و کردم بغض. کردم حس خوبی به

 ؟گیرهمی رو جاش داره دختره این دونهمی هم مامان: هومن

 اهپله به رو نگاهم. شنیدم رو بلندی هایقدم صدای. آوردم باال رو سرم سریع و لرزیدم ترس از بابا فریاد صدای با

 : گفتند و اومدند ما سمت به نگرانی با آیناز و مامان. دوختم
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 ؟ شده چی-

 : گفت و توپید مامان به رو عصبی بابا

 .میگه چیز همه و کرده وا رو دهنش که بپرسی پسرت این از بهتره-

 : گفت و کرد هومن به رو نگرانی با مامان

 ؟ شده چی پسرم-

 : گفت پوزخند با، بگیره من از رو نگاهش که این بدون هومن

؛ ستنده کی مادرش و پدر، ستکاره چی نیست معلوم که رو دختر این اصال؟ میده ایقلوه دل چه داره شوهرت ببینینمی-

 ؟ دادید راهش چرا

 رتحقا. بود هااین از بیشتر دلم درد ولی؛ کردممی حس دستم گوشت داخل رو هامناخن فرورفتن. کردم مشت رو دستم

 ؟کجا تا

 : گفت هومن به رو تشر با و گزید لب مامان

 !باش زدنتحرف مواظب-

 : گفت برزخی یقیافه با و چرخوند مامان طرف به رو سرش هومن

 ؟ شدید نگرانش دیشب هاشما که کیه این؟ کنه می کار چی جااین؟ کیه دختر این اصال؟ باشم مواظب چرا-

 : گفت و کوبید هومن یسینه تخت روی. رفت طرفش به و شد عصبی بابا

 ؟آره، کیه بدونی داری دوست خیلی؟ فضولی، چه تو به-

 : گفت و رفت باال رفته رفته بابا صدای
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 دختر این به بخوان هم تو صدتای، سهلی که تو. دخترمه که ساله۴۴؟ فهمیمی. دخترمه کنیمی خورد داری که اینی-

 ؟فهمیدی. طرفن من با، بگند گل از ترباال

 به و زدم بیرون خونه از سریع. کنم تحمل رو فضا اون تونستمنمی دیگه. کرد بدل و رد همه بین نگاهی متعجب هومن

 .کردم خارج گلوم پهنای از رو هقم هق. نکردم توجه بابا هایکردن صدا

 . بشم سقوطم مانع تا گرفتم دیوار به و دستم. کجام دونستمنمی که اومدم خودم به وقتی

 تا که منی. ماهرجایی دختر که اینم به محکوم ابد تا من. امخسته خیلی دونستممی ولی؛ هستم زندگی کجای دونستمنمی

 . شدممی محکوم بودنهرجایی به محکوم راحت، بود نشده باز هامدست حریم به نامحرمی دست حاال

 "هرجایی" گفتنمی کسی بهم وقت هیچ، داشتم بابا مامان منم اگه؟ خدا انصاف کجاش این

 فاصله خودمون یخونه با خیابون دو. کجام ببینم تا کردم اطراف به نگاهی. کردم پاک صورتم پهنای از رو هاماشک

 لحظه هر رو صبحگاهی سکوت هابرگ خش خش صدای. افتادم راه به آروم و کردم جا جابه امشونه روی امکوله. داشتم

 . شکستمی

 و شدم وارس معطلی بدون. ایستاد زردرنگی تاکسی. کردم بلند دست تاکسی اولین برای و ایستادم اصلی خیابون سر

 یشپ لحظه چند هایصحنه. بستم رو هامچشم و دادم تکیه ماشین بخارگرفته یشیشه به رو سرم. دادم بهش رو آدرس

 .کردممی حس خوبی به رو امگونه روی هایاشک گرمی. گرفتند جون هامچشم مقابل دوباره

 .رسیدیم خانوم -

 خترد به. رفتم دانشگاه سمت به حوصلگیبی با. شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو کرایه. کردم باز رو هامچشم

 .دارند بابا مامان که دونندمی روزگار هایسختی تمام با حداقل، خوشبحالشون. کردم نگاه دانشگاه پسرای

 رمس و نشستم کالس آخر صندلی روی و شدم روونه کالس سمت به اجبار به. نداشتم رو هاکالس یحوصله حال اصال

 .قرمزرنگ قلب یه؛ بود آیناز هدیه. شدم جاکلیدیم با بازی مشغول و انداختم پایین رو
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 فتنگسالم صدای با. ندارم خودشون دختر با فرقی هیچ من که بودند کرده ثابت بهم آیناز و بابا مامان مدت این توی

 .دیگه جایی فکرم ولی؛ بود تخته به نگاهم. زدم زل استاد به و برداشتم امریخته هم به افکار مرورکردن از دست استادم

 سکابو مثل برام طورایی یه هومن وجود. خونه برم خواستنمی دلم اصال ولی؛ بود شده تموم کالس که بود دوساعتی

 و دادممی گوش یواشکی، زدندمی حرف هامعتاد راجب بهزیستی پرستارهای وقتی. ترسیدممی هامعتاد از بچگی از. بود

 .بترسم قبل از بیشتر من شدمی باعث

 ناراحت رو آیناز اومدنمی دلم. زدمی چشمک صفحه روی «آیناز» اسم. کشیدمش بیرون کیفم از. شد بلند موبایلم صدای

 . پیچید گوشی داخل نگرانش صدای. دادم جواب سریع؛ کنم

 ؟کجایی بشم قربونت پوپک-

 : گفتم ضعیفی صدای با و نشست لبم روی محوی لبخند. رفتمی قنج آیناز یخواهرانه هایمحبت این از دلم

 .خوبم، عزیزم نباش نگران-

 از تربد هم مامان، نیست خوب حالش بابا. نکردم پیدات دانشگاهت دم اومدم؟ کجایی بگو خدا رو تو؟ خوبم چی یعنی-

 .دنبالت بیام، کجایی بگو خدا رو تو. اون

 آیناز هب، بودم ایستاده توش رو خیابونی آدرس. کردم بلند رو سرم. بودم کجا دونستمنمی که بودم افکارم غرق بس از

 جهمتو بوقی صدای. کشیدممی نقاشی زمین روی کفشم کف با و دادم دیوار به رو امتکیه. کردم قطع رو تماس و دادم

. شستمن و کردم باز رو در، رفتم ماشین سمت به. بود آیناز رنگمشکی شیش و دویست. کردم بلند رو سرم. کرد جلب رو

 .اومد در حرکت به ماشین

 : گفت ثانیه چند از بعد آیناز

 ؟ خوبه حالت -

 : گفتم دروغ به و دادم قورت بغضم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 22 

 .نباش نگران، خوبم-

 : گفت بود روش روبه به حواسش که طور همین

 معذرت واقعا من. دارم دوستش قدراین من که هستی کسی اولین تو، خواهرمی تو؟ جان پوپک نباشم نگران طورچه-

 .. رو اون نگذاشت جواببی هم بابا ولی؛ کرد بددهنی هومن دونممی. پوپک خواممی

 ؟تویی مقصر مگه؟ بخوای معذرت چرا تو-

 ... فکرهای اونم، هستی کی تو که ندادیم توضیح هومن برای دیشب ما خب ولی؛ نه-

 از تهخس. نبود مهم برام دیگه، بودم شنیده رو هاحرف یهمه که من. کشید خجالت حرفش باقی گفتن از. گزید رو لبش

 : گفتم، آیناز با کردنبحث یادامه

 .شو خیالشبی جان آیناز -

 .. ولی -

 : گفتم و پریدم سریع حرفش بین

 .کن فراموش هم تو پس، کردم فراموش من! نداره ولی-

 : گفت مهربونش صدای با و زد لبخندی. انداخت بهم نگاهی نیم

 !جواهری تیکه یک تو واقعا چون؛ نداره دوست رو تو قدراین جهتبی بابا دونستممی! بهترینی تو جان پوپک-

 : گفتم و خندیدم

 ؟ بغلم زیر ذاریمی هندونه داری یعنی االن-

 : گفت باز نیش با آیناز
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 .چیزی همچین یه -

 .بخر بستنی برام، خوامنمی هندونه من! دیوونه-

 .خواهرم چشم به ای -

 رو هاآدم این جواب روز یک خدا باألخره. کرد سکوت شنویمی ناحق به که هاییتوهین تمام جواب در باید مواقع گاهی

 .میده

 .بخورم غذا تونستمنمی کردممی هرکاری

 ؟خورینمی رو غذات چرا، بابا پوپک-

 : گفتم و شدم خیره غذام بشقاب به میلیبی با

 !.بابا ندارم میل-

 : گفت لودگی با و ریخت نوشابه برام آیناز

 .نمیشن بیخیالت بابا مامان وگرنه، بخوری رو غذات که کنممی پیشنهاد خواهری-

 : گفت آیناز به رو اخم با مامان

 ؟ شدی نمکدون تو باز ورپریده-

 : گفت و کرد آویزون رو اشلوچه لب آیناز

 !مامان-

 : گفت و خندید بابا

 .نذار دختر این سر به سر خانوم-
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 : گفت بابا جواب در و رفت آیناز به ایغره چشم مامان

 .هاستبچه مثل هنوز ولی؛ شده گنده خرس-

 و امانم و من. رفت بیرون آشپرخونه از و شد بلند سریع بابا. کردیم نگاه هم به ترس با همه. شد باز بدی صدای با در

 .شدیم بلند سریع و کردیم هم به نگاهی آیناز

 ریادف سرش و رفت سمتش به سریع بابا. نبود خودش حال تو اصال هومن. بود تصورم قابل غیر، دیدممی که ایصحنه

 : گفت و کشید

 ؟ بودی کجا؟ کشیدی چی باز-

 .بود مجهول معمای یه پسر این. چکید چشمم یگوشه از اشکی آروم مامان. زد پوزخندی و کرد بابا به نگاهی هومن

 : گفت ناراحتی با و گرفت رو بازوش، رفت سمتش به آیناز

 ؟آوردی خودت روز حال به چه داداشی-

 : گفت سختی به هومن

 ؟ مهمه مگه-

 : گفت و رفت در کوره از. تونستنمی ولی؛ باشه خوددار کردمی سعی بابا

 ـناه گـ کدوم جواب تو آخه دِ؟ کردم تربیت طور این من؟ وضعیه چه این؟ آوردی خودت روز حال به چه ببین احمق-

 ؟ منی

 به سریع. گذاشت اشسینه قفسه روی رو دستش. شد می قرمزتر صورتش هرلحظه بابا. کردمی گریه آروم مامان

 : گفتم نگرانی با و زدم چنگ رو بازوش و دویدم سمتش

 ؟ خوبه حالت بابا -
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 : گفت ضعیفی صدای با

 هامقرص-

 : گفتم مامان به رو

 .بیار رو بابا هایقرص مامان-

 به و کرد رها رو هومن و کشید جیغی آیناز. افتاد آغوشم تو و داد دست از تعادلش بابا. دوید هاپله سمت به سریع مامان

. گذاشتم بابا زبون زیر رو قرص سریع. آورد رو بابا هایقرص سریع مامان. بودم شده دستپاچه. اومد بابا و من سمت

 .بردیم اتاقش به رو بابا مامان و آیناز کمک با. شد خوب حالش کم کم. لرزیدندمی هامدست

 : گفت، کردمی گریه که حالی در مامان

 .دکتر رفتیممی کاش-

 : گفت دلداری با، دربیاد نگرانی از مامان که این برای آیناز

 .کن استراحت برو هم تو. خوبه حالش، نباش نگران من مادر-

 : گفت و کوبید پیشونیش روی دستش کف با آیناز. رفت و گفت ایباشه مامان

 !هومن وای -

 اب و رفت سرش باالی آیناز. بود خوابیده نشیمن وسط هومن. افتادم راه دنبالش هم من. رفت پایین هاپله از سریع

 : گفت و کرد هومن به نگاهی ناراحتی

 .کنهمی نابود رو خودش داره! پوپک بینیمی خدا رو تو-

 ... ولی؛ کرد کمکش شدمی کاش. بود حیف هومن واقعا. شدم ناراحت

 : گفت ،زدمی نفس نفس که حالی در آیناز. گرفتم درد کمر بود سنگین بس از. بردیم اتاقش به رو هومن آیناز کمک با
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 .بیار پتو براش کمد داخل از زحمتبی. کرده مست؛ بیارم آبلیمو براش میرم من پوپک -

 .باشه -

 دلم. خورد سر صورتش روی نگاهم. آوردم براش پتویی سریع. ترسیدممی ازش. کردم هومن به نگاهی. رفت آیناز

 یمعصوم قیافه قدرچه. افتاده روز حال این به چرا بدونم خواستمی دلم. زیبایی همه اون حیف. سوخت لحظه یک براش

 . رفتم خودم اتاق سمت به و زدم بیرون اتاقش از و اومدم خودم به سریع. کنم نگاهش فقط داشتم دوست! داشت

 یپرده باد. ودب ترسیدنم خاطر به حتما. کوبیدمی امسینه یقفسه به تند تند قلبم. دادم بسته در به رو امتکیه و دربستم

 فتمر پنجره سمت به آروم. نشست لبم یگوشه محوی لبخند! بود قشنگ ماه امشب قدرچه. درآورد رقـــص به رو اتاق

 .بود قشنگ ماه دیگه هایشب تموم برعکس امشب. زدم کنار رو پرده و

 : گفتمی، دیدمی رو ماه وقتی که افتادم امپرورشگاهی هایدوست از یکی یاد

 .رسیمی دلت آرزوی به یعنی؛ شد دیده کامل اگه. عاشقاست فال ماه دارم عقیده من پوپک-

 احساس و معذبم جااین بازم ولی؛ باشم راحت من کنندمی سعی بابا مامان که این با. ندارم آرزویی که من ولی! هه

 .کنممی سرباربودن

 . هستم پرورشگاهی بچه یه همیشه، باشم اونا واقعی یبچه تونمنمی وقتهیچ من

 . کشیدم دراز و رفتم تخت سمت به امریخته هم به افکار دست از عصبی

 متس به بستهچشم. اومدم پایین تخت از و دادم بدنم به قوسی و کش. کردم باز رو هامچشم گوشیم آالرم صدای با

 سمت به. زدم بیرون اتاق از و شدم آماده سریع. اومدم بیرون و زدم آبی صورتم دست به. رفتم بهداشتی سرویس

 . ریختم چای خودم برای و رفتم سماور سمت به. بود کرده آماده رو میز همیشه مثل مستخدم. رفتم آشپزخانه

 .سحرخیزی که ببینممی-
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 رو پنا سنگ ترس از. شدم خیره هومن به. شکست و افتاد دستم از چایی لیوان ترس از و برگشتم سریع هومن باصدای

 . انداخت بهم تحقیرآمیزی نگاه. دادممی قورت هم سر پشت رو دهنم آب. دادممی فشار دستام با

 : گفت زد پوزخندی

 !چلفتی پا و دست-

 : گفتم و کردم اخمی

 !باش زدنتحرف مواظب-

 ؟ داری هم زبون، بابا نه-

 : گفتم حاضرجوابی با

 .نشم دهن به دهن ندارند زدنحرف شعور که هاییآدم با کنممی سعی ولی؛ دارم که بله-

 : گفت سابید هم روی رو فکش

 ؟ بیشعورم من-

 : گفتم زدم پوزخندی

 .دیگه هستید البد کنیدمی برداشت طوراین شما اگه-

 : گفت و توپید بهم قبل از ترعصبی

 چی هر که میدم اخطار بهت بار یک پس، ندارم رو یکی تو یحوصله حال اصال من، میگم چی بهت جون دختر ببین-

 تصاحب رو چیزی نرسیده راه از نمیدم اجازه. داره صاحب اموال و مال این. بری خونه این از و کنی جمع نداری و داری

 .خورمنمی رو مظلومت ظاهر گول اصال آیناز و بابا و مامان مثل من. کنی
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 موفق ولی؛ بگیرم رو هام چشم بارش جلوی کردم سعی. کرد سد رو گلوم راه بغض. فشردم هم روی محکم رو هاملب

 : گفتم و زدم زل بهش تمام نفرت با. نشدم

 چه پول؛ کردی برداشت اشتباه، جناب نه ولی؛ پوله چیز همه کنیدمی فکر که اینه هاپولدار بچه شما اشتباه متاسفانه-

 . نیست آدم تو مثل یکی وقتی داره ارزشی

 از ریعس و زدم چنگ کیفم به. بودم بغض از پر. گذشتم کنارش از سریع و انداختم نگاهی نیم بهش امعصبی نگاه با

 .زدم بیرون خونه

 خیابون کنار. بود نمونده کالسم شروع به چیزی؛ کردم اممچی ساعت به نگاهی. کردممی متر رو هاخیابان هدفبی

 .کردم بلند دست تاکسی اولین برای و ایستادم

 تمتونسنمی هومن وجود با. نداشتم رو خونه یحوصله حال اصال. رفتم دانشگاه یمحوطه سمت به کالس پایان از بعد

 .همین، ترسید ازش میشه فقط که بود هاییآدم جزء هومن. باشم داشته آرامش

 .خفته زیبای شدی افکارت غرق بازم که ببینم می-

 : گفتم خسته لحنی با. نشست لبم روی محوی لبخند. دادم سوق زهرا سمت به رو نگاهم

 .شدم زندگیم مشکالت غرق-

 : گفت آروم لحنی با زهرا. شدیم خیره رو روبه به دو هر. نشست کنارم و کرد جور جمع کم یه رو چادرش زهرا

 .خداست جانب از بزرگ امتحان یه مشکالت-

 ؟ بدم پس امتحان باید اشهمه من چرا-

 .خدایی خوب یبنده چون-

 : گفتم و چرخوندم زهرا رخ نیم طرف به رو سرم
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 ؟ من چرا، خوب بنده همه این-

 : گفت و داد باال رو ابروش تای یه و برگشت طرفم به

 ؟ پوپک نبودی امیدنا قدراین توکه-

 : گفتم کشیدم آهی

 .بود این بهتر زندگیم داشتم مامان بابا منم اگه شاید. میارم کم دارم کنممی احساس، زهرا دونم نمی-

 ؟! دونیمی کجا از -

 ایدغدغه هیچ بدون رو ساعتی چند زمینی یفرشته اون کنار حداقل، باشی داشته مادر وقتی دونممی ولی؛ دونمنمی-

 .بگذرونی تونیمی

 ؟ پوپک پره کجا از دلت تو -

 : گفتم و زدم زل زهرا رنگمشکی هایچشم به. کردم سکوت

 .سرنوشتم و خودم از -

 .زنهمی لبخند بهت داره سرنوشت توکه-

 .کردمی اذیتم داشت سرما سوز؛ کردم بغل رو دستام. زدم پوزخندی

 ؟ نگفتی -

 .شو بیخیال زهرا -

 ؟ کننمی اذیتت ابتکار یخانواده-

 .بود ابتکار یخانواده مشکل فقط کاش-
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 : گفت قاطع لحنی با. برگردوند خودش طرف به رو سرم و گذاشت امچونه زیر رو دستش

 .کنممی درک رو تو هرکسی از بهتر من. ایریخته بهم روزه دو تو االن. بده رو من جواب پوپک-

 .برگشته ابتکار خانواده پسر زهرا-

 : گفت متعجب و برداشت امچونه زیر از رو دستش

 ؟ کجاست مشکلش، بیاد خب-

 : گفتم و نشست ابروهام بین ظریفی اخم

 .کردم تیز دندون اموالش و مال برای من کنهمی فکر که جاستاین مشکلش-

 ..... پسرِ کرده بیخود-

 : گفت و گزید رو لبش. خورد رو حرفش یادامه

 ؟ بمونه بسته آدم دهن ذارنمی ببین! استغراهلل -

 : گفتم کنم عوض رو بحث که این برای

 .شده امگرسنه من. زهرا خیالبی -

 : گفت. کردم عوض رو حرف که شد متوجه زهرا

 .کنیم کوفت چیزی یه بریم، فداتشم پاشو-

 . افتادیم راه دانشگاه یکافه سمت به و خندیدم

 : گفت زهرا که زدم ساندویچم به گاز یه

 ؟ نمیگه چیزی بهش چرا گرفته رو تو سرپرستی که یارو این-
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 : گفتم و دادم قورت دهنم داخل یلقمه

 .نیست خودش هوای حال تو معتاد پسرِ. رفت پیش سکته مرز تا دیشب بیچاره-

 : گفت و داد باال رو ابروش زهرا

 .هستند درهمی یخانواده چه-

 : گفتم و دادم تکان رو سرم

 .ندارند آرامش کال، اوهوم-

 .نداری آرامش که اینه هم پولداربودن هایدغدغه از یکی-

 : گفتم و کشیدم آهی

 .ندارم آرامش پولدار چه باشم فقیر چه من-

 .نمیاد حساب به عددی هیچ پسر این، هستند تو طرف ابتکار یخانواده که زمانی تا. بابا خیال بی-

 .نشد بدل و رد زهرا و من بین حرفی دیگه و شدیم غذا خوردن مشغول

 .بود شده غرق سکوت تو عجیبی طرز به خونه. شدم خونه وارد کوفته و خسته

 رازد تخت روی. کردم پرت اممطالعه میز روی رو وسایلم. افتادم راه اتاقم سمت به و انداختم باال ایشونه قیدیبی با

 .شدم خیره اتاق سقف به و گذاشتم سرم زیر رو دستم و کشیدم

 و مکرد عوض رو هاملباس. شدم بلند تخت روی از. بود مامان حتما، شدم خیز نیم تخت توی. اومد در شدنبسته صدای

 : گفتم، رفتممی پایین هاپله از که حالی در. رفتم بیرون اتاق از

 ؟ مامان-
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 خیالبی. دنبو خبری ولی؛ کشیدم سرکی و رفتم آشپزخونه سمت به. گذاشتم سر پشت هم رو پله آخرین. نیومد صدایی

 نرده هب پهلوم و کشیدم ترس از بنفشی جیغ. افتاد سالن از ایگوشه به هوابی نگاهم که رفتم هاپله سمت به و شدم

 هافتاد نشیمن یگوشه، بود کرده عرق که حالی در هومن. گزیدم درد از رو لبم. پیچید پهلویم داخل دردی و خورد هاپله

 : گفت خواهش از پر لحنی با، کردمی ناله و آخ که الی درح. پیچیدمی خودش به درد از داشت و بود

 .کن کمکم-

 : گفت و رفت باال کم یه صداش. ترسیدممی. برداشتم جلو به قدمی دودلی با

 ؟کنیمی دست دست دچرا-

 و کردم جمع رو عزمم تموم. بودند شده بلند ترس از بدنم موهای. لرزیدممی ترس از. دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 : گفت حالیبی با. زدم زانو آروم کنارش. رفتم سمتش به

 ؟ باشه، بده انجام میگم هرچی-

 : گفت سختی به. دادم تکان رو سرم تند

 .ببند بازوم دور رو پالستیکی سفیدرنگ شلنگ اون-

 : گفت و زد باال رو آستینش. برداشتم زمین روی از رو پالستیکی شلنگ سریع

 .ببند بازوم دور حاال-

 : گفت و کشید فریاد سرم. بود نخورده نامحرم به دستم حاال تا. کردم نگاهی عضالنیش بازوهای به

 !باش زود؟ هستی چی معطل-

 : گفت دوباره. بستم بازوش دور رو پالستیکی شلنگ لرزونم هایدست با

 .دستم رگ داخل کن فرو و بردار رو آمپول اون حاال-
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 ومآر، کردم پیدا که رو رگش. کنم پیدا رو رگش تا زدم رگش روی دستم انگشت دوتا با. دادممی انجام گفتمی چی هر

. بست رو هاشچشم و شد تموم قراریشبی، دستش داخل به آمپول زدن با. کردم فرو دستش داخل رو آمپول سوزن

 . گریه زیر زدم و کنم تحمل نتونستم، لرزید امچونه

 پس عصبانیت با رو دستش. نشست کمرم روی دستی. زدم ضجه دل ته از و گذاشتم زمین روی رو سرم و شدم خم

 : گفتم عصبی لحنی با و شدم بلند سریع و زدم

 ! متنفرم ازت، نزن دست بهم-

 : گفت شدهبم باصدای و انداخت پایین رو سرش

 .کنی کمکم که کنم مجبور رو تو خواستمنمی من.... من-

 : گفتم و زدم زل بهش نفرت با و کردم پاک هاماشک دستم پشت با

 !انگیزی نفرت هایآدم جزء تو-

 هب و رفتم باال هاپله از، دویدممی که حالی در سریع و نکردم معطل. زد زل بهم غمگینش نگاه با و آورد باال رو سرش

 دونمنمی. زدم ضجه دل ته از و بردم فرو بالشت داخل رو سرم و کردم پرت تخت روی رو خودم. بردم پناه اتاقم

 نگاه دیواری ساعت به کردمی درد شدت به سرم. کردم باز رو هامپلک آروم گلوم خشکی با ولی؛ بود گذاشته چندساعتی

 که همین. رفتم اتاق در سمت به و شدم بلند سریع؟ بودم خواب روز کل من یعنی؛ بود عصر شش ساعت؛ کردم

 .ترسیدممی باهاش شدن رو روبه از؟ چی باشه خونه هنوزم اگه. افتادم هومن یاد، کنم باز رو در خواستممی

 هاپله سمت به و کردم باز ر اتاق در. کشیدم خودم سمت به رو اتاق در یدستگیره. دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 که هم آیناز، اومدمی هشت ساعت معموال که بابا. بود سکوت در غرق حد از بیش خونه. رفتم پایین هاپله از آروم. رفتم

؛ دارند هم حق خب. رفته خواهرش یخونه البد که هم مامان. شدمی تموم کالسش هفت ساعت و داشت کالس امروز

 نشیمن متس به و ریختم چایی، رفتم آشپزخونه سمت به. بزنند رو هاشونبرنامه قید من تنهایی خاطر به که تونندنمی

 در طرف به رو سرم در بازشدن باصدای. شدم تلویزیون هایبرنامه تماشای مشغول و کردم روشن رو وی تی. رفتم
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 تسم به و شدم بلند و گذاشتم میز روی رو چایی لیوان. بودند خرید هایکیسه از پر دستـهاش. بود مامان. چرخوندم

 : گفتم مامان به رو لبخند با. رفتم مامان

 .نباشی خسته، سالم-

 بخندل با و گذاشت زمین روی خرید هایکیسه، زدمی نفس نفس که حالی در، اومدنمی باال نفسش خستگی از که مامان

 : گفت و زد زل بهم مهربونش

 ؟خوابیدی خوب، عزیزم سالم -

 ؟ ظهری خونه بودید اومده مگه، آره -

 .خوابیده گفت، کجاست پوپک پس گفتمش ستخونه هومن دیدم اومدم آره -

 : گفتم و رفت باال ترس از قلبم ضربان باز هومن یادآوری با

 ؟ پس نکردید بیدارم چرا-

 هآشپزخون وارد که حالی در مامان. افتادم راه آشپزخونه سمت به مامان سر پشت و برداشتم خرید هایکیسه از چندتا

 : گفت و رفت یخچال سمت به، بود شده

 ؟ نکرد که اذیتت، بود خونه که هومن راستی. کنی استراحت کم یه گفتم، خوندی درس روز کل دونستم می-

 : گفتم خودم با و نالیدم دلم توی

 : گفتم و گذاشتم میز روی رو هاکیسه. کرد دارخدشه رو لطیفم روح ولی؛ نکرد اذیتم نه؟ اذیتت

 .نه-

 : گفت ناراحتی با و برگشت سمتم به مامان
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 که هاییحرف، افتاده اعتیاد دام تو که وقتی از. برخورد خوش هم بود پاک چشم هم اوایل هومنم. نیست بدی پسر هومن-

 .پاکه چشم هنوزه که هنوزم هومنم بگم هم رو این دخترم ولی؛ نیست خودش دست زنهمی

 : گفتم و زدم لبخندی

 . ندارم نگرانی من، هستید هاشما وقتی تا گفتم هم بابا به. میشه خوب حالشون که شاءاهللان-

 : گفت و کشید آغوشش رو من و اومد سمتم به مامان

 .باالت درک این از مرسی پوپک-

 : گفتم و گرفتم فاصله آغوشش از

 .هستم هاشما مدیون عمر آخر تا رو زندگیم من مامان-

 . نداری آینازم با فرقی تو، نکردیم کاری که ما. گلم نگو رو این-

 رو هامیوه که حالی در. گذاشت شوییظرف سینک داخل رو هامیوه، رفت شویی ظرف سینک سمت به. زدم لبخندی

 : گفت، شستمی

 . ببیند رو تو که مشتاقن خیلی؛ بیان خواهرهام و هامداداش قراره جمعه راستی-

 : گفتم نگرانی با

 .ندارم آمادگی من مامان ولی-

 : گفت بخشآرامش لبخند یه با و برگشت سمتم به

 عریفت ازتو قدرچه پوپک دونینمی. ببینن رو ما یدردونه عزیز دختر و بیان خوانمی فقط! مادر خواستگاری که نمیان-

 . جان خانوم همچنین، ببینه رو تو کنهمی شماریلحظه داره که لیلی خواهرم. کردم

 : گفت و گرفت هاشدست تو رو هامدست و اومد سمتم به، دارم دلشوره و نگرانم شد متوجه سکوتم از که مامان
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 .بزن حرف باهام پوپک. داره نگرانی یه امبچه که میشم متوجه، مادرم من؟ چیه بابت تو هاینگرانی این پوپک-

 : گفتم آرومم صدای با و دادم قورت رو دهنم آب

؛ مامان گمب بهتون گفتید بهم جااین اومدم که زمانی. ببینن پرورشگاهی بچه رو من شما یخانواده که اینه از من نگرانی-

 طی قدراین آیناز و بابا و تو. نیستم تو مامان من، مامان نگو دیگه بگید بهم شما روز یک که منتظرم لحظه هر من ولی

 اب روشدن روبه کنید درکم مامان ولی؛ نیستم خانواده این از عضوی من کردم فراموش که کردید محبت بهم مدت این

 محبت بهم ترحم و دلسوزی روی از فقط و بینندمی پرورشگاهی بچه چشم به زو من فقط فقط و شناسمنمی که هاییآدم

 .سخته من برای زیادی، نه کم یه، کنندمی

 برای توقهیچ ما دخترم. دارند فرق بابات یخانواده با من یخانواده. بیخودیه تو هاینگرانی ولی؛ کنممی درکت پوپکم -

 به رو وت اصال من یخانواده که میدم قول بهت. داریم دوست واقعا رو تو ما، کنیمنمی بیخودی ترحم یا سوزنیمنمی دل تو

 .کنندمی نگاه دیگه چشم یه

 ... مامان ولی -

 : گفت و پرید حرفم بین

 .پوپک باش داشته ایمان حرفم به! نداریم اما و ولی-

 : گفتم و زدم لبخندی. شد روانه قلبم سمت به آرامش از موجی مامان یجمله با

 .دارم ایمان بهتون -

 : گفت ذوق با مامان

 .شام برای شده دیر کلی که کمکم بیا حاال! گلم دختر آفرین -

 : گفتم و زدم لبخندی

 .چشم -
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 چندتا. ردکمی بافتنی داشته و بود نشسته کنارش هم مامان. دادمی گوش اخبار داشت همیشه مثل بابا شام صرف از بعد

 : گفت لبخند با بابا. گرفتم رو چایی سینی بابا جلوی. رفتم نشیمن سمت به و ریختم چایی

 .مرسی؟ دخترم کشیدی زحمت تو چرا -

 .بابا کنممی خواهش -

 مقابلش رو چایی سینی ناچار به ولی؛ نداشتم ازش خوشی دلِ که این با. برداشت رو چاییش لبخند یه با هم مامان

 . داشت قشنگی رنگزیتونی هایچشم. لرزید دلم ته چیزی یه. زد زل هامچشم به و کرد بلند رو سرش. گرفتم

 : گفت طلبکارانه

 .خورمنمی-

 طبق نازآی. نشستم آیناز کنار حرفی هیچ بدون و گذشتم کنارش از و اومدم خودم به سریع و برداشتم نگاهش از ر نگاهم

 اباب صدای. شدم خیره رنگایقهوه هایپارکت به و انداختم پایین رو سرم منهم. بود گوشیش با بازی سرگرم معمول

 : گفت هومن به رو. دادم گوش هاشحرف به بیارم باال رو سرم که این بدون. کرد جلب رو توجهم

 .کلینیک بری شد قرار؛ زدم حرف پناهی دکتر با -

 .نمیرم جایی من -

 : گفت و توپید هومن به عصبی بابا

 ؟ میشی پرروتر تو نمیگم هیچی هی؟ خودته دست مگه! کنیمی بیخود تو-

 : گفت و کرد مداخله آیناز

 .باشید آروم هم شما بابا؟ بشینیم هم دور دعوا بدون که شد شب یه! کنید بس خدا رو تو-

 : گفت آیناز به رو بابا
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  کنهمی کوفتی مواد این غرق دستی دستی رو خودش داره؟ باشم آروم طورچه -

 : گفت بلند صدای با هومن

 .نیست مربوط خودم از غیر به کسهیچ به من زندگی-

 جام از. ببرم پناه اتاقم به ترزود چه هر داشتم دوست. بودم شده کالفه همیشگی هایبحث و جر این از. کشیدم پوفی

 : گفت نگرانی با بابا که شدم بلند

 ؟ جان پوپک کجا-

 : گفتم زدم محوی لبخند

 .کنم مرور رو اونا میرم، باباجان دارم درس کم یه -

 : گفت زد پوزخندی آیناز

 .بشینه دقیقه دو بخواد آدم که مونده هم آسایش مگه، کنی فرار داری حقم-

 : گفتم و زدم لبخندی و رفتم آیناز به ایغره چشم

 .آینازجان نکردم فرار من-

 : گفت کنایه با. بود مخم روی هومن پوزخند

 .هستی اضافی جااین تو چون؛ نیست مهم نکنی یا کنی فرار-

 : گفت هومن به رو تشر و توپ با بابا. انداخت چنگ گلوم به بغضی

 !هومن بفهم رو دهنت حرف-

 : گفتم بابا به رو و زدم لبخندی، نگیره باال بحثی دوباره که این برای. نشست قلبم روی غمی؛ گرفت دلم
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 .نشدم ناراحت ایشون حرف از هم اصال، هستم اضافی جا این من، دارند حق هومن آقا باباجون-

 !شیرین خود هه: هومن

. کردم فلق رو در و بردم پناه اتاقم به ببخشید یه با! معتاد پسرِ نکنم خرد رو فکش نزنم تا گذاشتم هم روی رو هامچشم

 . بود غمگین من مثل هم ماه امشب. شدم خیره ماه به مدت این مثل و زدم کنار رو پرده

 : گفتم آیناز به رو غرغر با. کشیدندنمی دیگه پاهام بودم رفته راه بس از

 .ندارند جون دیگه پاهام، کن رو خریدهات خب بابا-

 : گفت و کشید خودش دنبال رو دستم و برگشت سمتم به و ایستاد آیناز

 .بیاد خوشت میدم قول، بریم بیا؛ پاساژه آخرین این. نکردی خرید تو که هنوز، خانوم پوپک بزن غر کم-

 کت یه .ایستادم مغازه یه مقابل، کردیممی نگاه رو مغازه که طورهمین. شدیم پاساژ وارد و افتادم راه دنبالش به ناچار به

  :گفت و ایستاد کنارم آیناز. بود قشنگ خیلی؛ گرفت رو چشمم، بود شده ست زیرش که مشکی شلوار یه و قرمز

 ؟ پسنیدی رو این -

 : گفتم و دادم تکون سری، نشست لبم روی لبخندی

 .اهوم -

 .کن امتحانش بریم بیا خب -

 : گفت خوشرویی با، بود فروشنده که جوون دختر یه. رفتیم مغازه سمت به خوشحالی با

 .بفرمایید، اومدید خوش-

 : گفتم فروشنده به رو لبخند با
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 .خواممی رو مشکی شلوار و قرمز کت اون -

 .چشم -

 عالی؛ زدم بخشیرضایت لبخند. کردم برانداز آینه تو رو خودم. رفتم پرو اتاق سمت به و گرفتم فروشنده از رو هالباس

 . اومدمی خیلی رنگم طالیی موهای به قرمزرنگ کت. بودم شده

 .ببینمت منم کن باز رو در؟ پوشیدی پوپک -

 .ببینی خوادنمی. آره -

 ؟ چرا اوا -

 .شی سوپرایز خواممی -

 .پوپک نشو لوس -

 : گفت طلبکارانه و ایستاد جلوم آویزون یلوچه لب با آیناز. کردم باز رو در و کردم تعویض رو هاملباس

 ؟ طوریهاین حاال-

 : گفتم و دادم تکون سری باخنده

 .طوریهاین آره -

 تاهکو شب لباس یه به بالخره گشتن کلی از بعد آینازخانوم. اومدیم بیرون مغازه از و کردیم حساب رو هالباس پول

 و اومد الموناستقب به لبخند با مامان. شدیم خونه وارد و کردیم باز رو در. برگشتیم خونه سمت به خستگی با. داد رضایت

 : گفت

 .گلم دخترهای خرید به همیشه-

 : گفتم هم با همزمان آیناز من
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 .مامان تو فدای -

 یطبقه از رو مامان صدای، بستممی سرم باالی رو موهام که درحالی. شد اتاقش راهی و برداشت رو خریدهاش کس هر

 : شنیدم پایین

 .حاضره شام بیاید پوپک.. آیناز-

 : گفتم بشنوه مامان که طوری بلند صدای با

 .میام االن، مامان چشم -

. داوم بیرون اتاقش از هم هومن من با همزمان. رفتم بیرون اتاق از و انداختم سرم روی رو شالم و بستم رو موهام سریع

 : گفتم سرد لحنی با و گرفتم ازش نگاهم

 .سالم -

 : گفت که شنیدم رو صداش، گذشتممی که درحالی کنارش از

 .شده خونه صاحب نیومده! هه -

 : گفت پوزخند با. نشم عصبی این از بیشتر تا فرستادم لب زیر صلواتی

 .بشنویم هم ما بگو فارسی؟ کنیمی بلغور عربی به چی -

 نایهک با و زدم پوزخندی خودش مثل و برگشتم هومن سمت به و گرفتم چوبی رنگایقهوه هایپله هاینرده به رو دستم

 : گفتم

 ما بونز با خاطرهمین به، برگشتید کانادا از تازه شما که نه، بود رفته یادم هاآ. هومن جناب نبود سخت زیاد فهمیدنش-

 !برات بمیرم، آخی. ندارید آشنایی

 : گفت عصبی و سابید هم روی رو هاشدندون
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 ؟کنیمی مسخره رو من -

 .نیستند هم کردنمسخره الیق تو مثل هاییآدم درضمن. بمیری بری باید چیه صلوات دونینمی که تو -

 ... دخترِ-

 : گفتم و توپیدم بهش و شدم عصبی

 از که کردیمی التماسم طورچه پیش روز چند همین رفته یادت؟ کنی بارم چی خوایمی! بزن حرف دِ؟ ها ؟چی دخترِ-

 ؟ بدم نجات خماری

 دایباص و شد نزدیک بهم قدم یه. بود حقش ولی؛ کشیدممی رخش به رو ضعفش ترینبزرگ. بودم شده بد من قدرچه

 : گفت عصبی و بم

 !هاباشه حواست کنیمی تردراز گلیمت از رو پات زیادی داری-

 .متنفرم ازت بگم بهت باید آخر در و خودم به هست حواسم درضمن. کردم دراز خودم یاندازه رو پام من-

 من یاندازه به نه-

 : گفت و دز لبخندی من دیدن با بابا. بودند نشسته منتظر بابا و مامان. رفتم پایین هاپله از دو با و گرفتم ازش رو نگاهم

 .شناسهوقت همیشه دختر این خانوم گفتم دیدی! گلم دختر به به-

 : گفت شد خیره بهم مهربونش یچهره با مامان

 .منه گل دختر-

 : گفتم روییکم و خجالت با

 .میشم معذب من کنیدمی تعریف ازمن قدراین -
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 : گفت که شنیدم سرم پشت از رو هومن صدای، بزنه حرفی که این از قبل و زد لبخندی بابا

 ؟ کردیمی کار چی نبودی معذب اگه، انداختی لنگر خوردی کنگر که معذبی عجیبه-

 : فتگ و کرد مداخله زود، نیاد باال باز بحثی که این برای مامان. کردم سکوت هم من؛ نگم چیزی که کرد اشاره بهم بابا

 ؟ کو آیناز. بشینید هم شماها، کنم آماده رو میز برم من -

 : گفت بلند نسبتا صدای با و کرد مکثی

 .بیا مادر جان آیناز-

 به و افتادم راه مامان دنبال، نبینم رو هومن نحس یقیافه که این برای هم من. رفت آشپزخونه به و شد بلند سریع

 و اشقق برخورد جز صدایی. نشستم آیناز کنار. شدند جمع میز دور همه کم کم. چیدم رو میز مامان کمک با. رفتم کمکش

 اقمات به همیشه مثل هم من. برد پناه اتاقش به کس هر، شام صرف از بعد. اومدنمی، خوردمی هابشقاب به که هاچنگال

 .بردم پناه

 ! بودم شده عالی؛ خوردم خودم دور دوری. بودم گذاشته باز رو موهام. کردم تمدید رو قرمزم لب رژ بار آخرین برای

 : گفت لبخند با و اومد داخل آیناز و شد باز اتاق در، بدم ورود اجازه که این بدون. خورد اتاق در به ایضربه

 ؟ بدی کشتن به رو فامیل پسرای داری قصد امشب تو-

 : گفتم خندیدم

 ؟ کنهمی نگاه من به کی هستی تو تا -

 .نیستم بیش کنیزی من. هستید جمع این یملکه شما؟! حرفیه چه این، نفرمایید -

 ؟ اومدند هامهمون، آیناز نشو بامزه -

 .هستند جنابعالی منتظر همه، آره -
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 : گفتم نگرانی با

 ترسممی -

 : گفت متعجب آیناز

 ؟ چی از -

 .ندارند تمومی وقتهیچ که هومن هایکنایه و نیش از. پایینن که کسایی هاینگاه از-

 : گفت و زد بخشیآرامش لبخند آیناز

 .گرفته آروم و مظلومه گربه یه مثل هومن امشب باش مطمئن. زده حرف هومن با بابا، نترس-

 . کردم اکتفا کوتاه پوزخند یه به فقط زیادی استرس از. خندید بلند صدای با

 . کردم نگاه هاپله پایین جمعیت به. بودیم ایستاده هاپله باالی

 با که ودمب گرفته پایین رو سرم. گذاشتم سر پشت رو پله آخرین. رفتم پایین هاپله از آروم و فرستادم صلواتی لب زیر

 .گرفتم باال رو سرم مامان صدای

 .من زیبای هایدختر از اینم -

 : فتگ روییخوش با و زد بهم به لبخندی، بود نشسته مامان کنار مسنی خانوم. شد کشیده من سمت به هانگاه یهمه

 .ترجلو بیا دخترم-

 نم کفش یپاشنه صدای جز به. داشتم عجیبی یدلشوره. بودم معذب، بودند سالن تو که هاییمهمون هاینگاه زیر

 دیلبخن مامان. کردم نگاه مامان به نگرانی با. کرد باز رو هاشدست. شدم نزدیک مسن خانوم اون به. اومدنمی صدایی

 : گفت و کرد بغلم محکم.. رفتم مسن خانوم آغوش تو. نباش نگران یعنی؛ زد

 .من دارم زیبایی ینوه چه-
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 نارشک که زنی به آیناز مادربزرگ. زدم جونیکم لبخند و گرفتم فاصله آغوشش از؟ این بود آیناز مادربزرگ یعنی؟ نوه

 : گفت خوشرویی با، بود نشسته

 .بشینه کنارم من زیبای دختر این که بده اجازه و شو بلند دقیقه چند میشه اگه سحرجان دخترم-

 آیناز مادربزرگ کنار و دادم قورت سختی به رو دهنم آب. شد بلند و زد لبخندی، بود سحر اسمش که خانومی اون

 . شدممی آب داشتم نگاه همه اون زیر. نشستم

 ؟ دخترم -

، کردمی نوازش رو دستم که حالی در و گرفت هاشدست بین رو من هایدست. چرخوندم مادربزرگ طرف به رو سرم

 : گفت

 که میمیتص از و اومد دیدنم به دخترم وقتی گذشته هایسال. شده نصیبت فرشته دوتا تو؛ دخترم میگم تبریک بهت -

 با و گرفت تماس باهام مادرت پیش هفته یه. بود مصمم ولی؛ سختیه کار گفتم بهش و خوردم جا، گفت بود گرفته

 و هابچه همه هااین. کن نگاه هاآدم این به خوب مادرجان پوپک. زیبارو ینوه یک؛ شدم دار نوه گفت بهم خوشحالی

 وقت هر. نه کمتر ولی؛ دارم دوستت هااین از بیشتر. شدی اضافه هانوه این جمع به هم تو امروز از. هستند من هاینوه

 . پشتتم کوه مثل من بدون، کرده پشت بهت دنیا کردی فکر

 : گفت لودگی با جمع پسرهای از یکی، کنم پیدا رو زدن حرف فرصت اینکه قبل. زدم لبخندی

 ؟ کنی سن خوایمی هنوزم تو مادری-

 : گفت و خندید مادربزرگ. رفتند غره چشم بهش همه

 ؟ نیستی دراززبون سیاوشم این مثل که تو جان پوپک-

 : گفتم و خندیدم
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 این اباب و مامان کردمنمی رو فکرش وقتهیچ من. نشه کم سرما از تونسایه و بشید هزارساله شاءاهللان. مادربزرگ نه-

 این توی اومدم وقتی از ولی؛ نچشیدم رو خوشبخت یخانواده یه طعم وقتهیچ من. باشند داشته لطف من به همه

 ... خونه

 : گفتم و کردم بابا به نگاهی

 .باشه بخشلذت تونهمی قدرچه داشتن پدر فهمیدم-

 : دادم ادامه و انداختم مامان به نگاهی

 .داشتن مادر همچنین و-

 : دادم ادامه و کردم نگاه آیناز به بار این

 .شرایطی هر تو باشه صبورت سنگ تونهمی که خواهر یه و-

 .بود برده فرو شلوارش هایجیب داخل رو هاشدست و بود ایستاده سالن از ایگوشه که افتاد فردی به نگاهم آخر در و

 : گفتم

 . متنفره ازت مرگ درحد اون ولی؛ داری نیاز اشبرادرانه حمایت به تو که کسی بودن و -

 .بود بابا؛ گرفتم باال رو سرم. کرد موهام کردننوازش به شروع و نشست موهام روی دستی. بود بهش نگاهم هنوزم

 : گفت، بشند متوجه همه که صدایی با و کشید آغوشم در و شدم بلند و گرفت رو دستم

 .مونیمی باقی سرم تاج ابد تا، دخترم تو منی سر تاج-

 : گفت آیناز. گرفتم فاصله بابا آغوشش از

 .شد خشک کمرم توی قر؛ بذارید آهنگ یک کنید لطف شد تموم اگه هندی فیلم-

 : گفت لودگی با و انداخت آیناز کمر دور دست و رفت آیناز سمت به جوونی پسری. خنده زیر زدند همه
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 ؟ بریم هندی رقـــص هم با خوایمی عشقم-

 : گفت و کرد پرتش کناری و کوبید اشسینه تخت روی آیناز

 . بگو پرت و چرت کم سهراب -

 و بود هنشست پیانو پشت که کردمی نگاه هومن به متعجب بابا. چرخید سالن آخر سمت به هاسر یهمه پیانو صدای با

 مرد نای. دادم بهش رو امتکیه و رسوندم، بود پیانو نزدیک که ستونی به رو خودم و برداشتم قدم ارادهبی. زدمی پیانو

 نرم رو آدم دل هاشآهنگ ریتم ولی؛ بود تنفر از پر که نگاهش عکس بر. شناختش شدنمی اصال! بود عجیب قدرچه

 . کردمی

 . نشوند دلم روی رو غمی که بود غمگین قدراون، نواختمی که آهنگی

 

 ؟ کیست یآینه او چشم آسمان"

 بود رو روبه من با آینه چون که آن

 باد سفر بر نفرین درد نفرین درد

 بود او دست جدایی این سرنوشت

 کرد جدا تو از مرا گر سرنوشت که نکن گریه

 کرد آشنا هم غم با ما هایدل عاقبت

 .کرد آشنا هم غم با

 بود رو روبه من با که آن کیست یآینه اشچهره

 بود او دست از ـناه گـ این، سفر بر نفرین درد
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 .بود او دست از ـناه گـ این

 بود بو رنگ صد را تو گر بودم پژمرده گلی من

 بود صبور سنگ یقصه من دل با کردی چه آن

 من تاریک یسینه خندان خورشید دلت ای

 بود آرزو قبر سنگ، بود آرزو قبر سنگ

 کرد جدا تو از مرا گر سرنوشتت که نکن گریه

 کرد آشنا هم غم با ما هایدل عاقبت

 .کرد آشنا هم غم با

 بود رو روبه من با که آن کیست یآینه اشچهره

 بود او دست از ـناه گـ این، سفر بر نفرین درد

 بود او دست از ـناه گـ این

 بود بو رنگ صد را تو گر بودم پژمرده گلی من

 بود صبور سنگ یقصه من دل با کردی چه آن

 من تاریک یسینه خندان خورشید دلت ای

 "بود آرزو قبر سنگ بود آرزو قبر سنگ
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 هب که این بدون و شد بلند پیانو پشت از. کردم زدن دست به شروع و اومدم خودم به اطرافیان هایزدندست صدای با

 ؟ بود برده پناه مخدر مواد به دردهاش تسکین برای که داشت غمی چه. رفت تراس سمت به، کنه نگاه کسی

 ؟ پوپک -

 : گفتم و زدم لبخندی. برگشتم آیناز سمت به و گرفتم هومن از رو نگاهم

 ؟ جانم -

 .کنم آشنا باهات رو هابچه خواممی بیا-

 .گرفته کجا از منشاء تنفر از پر نگاه این فهمید شدمی کاش. بگیرم هومن از رو نگاهم تونستمنمی

 . ردب ترنزدیک رو من و کشید رو دستم آیناز. بودند ایستاده هم کنار دختر پنج و پسر پنج. رفتم آیناز سمت به

 : گفت و کشید، بود کرده شوخی مادربزرگ با که پسری همون سمت از همه اول رو دستش

 .حقوق ارشد دانشجوی، سیاوش. کنممی معرفی بهت رو عزیزم دایی پسر ازهمه اول -

 : گفت. طبعیهشوخ پسر که بود مشخص. کرد تعظیمی سیاوش

 .خانوم شاهزاده خوشبختم -

 : گفتم و زدم لبخندی

 .همچنین، مچکرم -

 : داد ادامه آیناز

 جانمائده. نرگس زندایی و محسن دایی پسرِ اولین. دارند فروشیفرش یحجره ایشون، سیاوش برادر، سهراب-

 کپزش هم ایشون، جانمائده خواهر، میتراجان و هستند بنده عزیز یخاله دختر. اول ترم و هستند ترکامپیو دانشجوی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 50 

 و هستن عمران مهندس ایشون! وحیدجان، مادربزرگ عزیز ینوه به رسیممی اما و. مریم خاله دخترهای. هستن

 .مهری زندایی و مهرداد دایی فرزندتک

 دورش ور اشمشکی موهای. داشت تن به بلندی قرمز لباس و داشت بلندی قد. افتا دختر یه به نگاهم. کرد مکثی آیناز

  :داد ادامه و نشست ابروهاش بین ظریفی اخم آیناز. بود کرده حلقه جوون پسر یک بازوی دور دستش و بود انداخته

. کردند ازدواج میشه سالی یه. شهنازمه خاله پسر، ماهان، ایستاده کنارش هم آقای این. مرتضی دایی دختر، پریماه-

 ود اما و هستند عروق و قلب پزشک هم جان پریماه همسر. هنره دانشگاه دانشجوی پوریا. هست پریماه برادر هم پوریا

 سازیجاده به خاصی یعالقه سارا و سارینا. هستند عمران دانشجوی جان ماهان خواهرهای عزیزم هایخاله دختر تا

 .دارند

 اهبچه جمع از ببخشید یه با. بودم معذب کم یه. کردم خوشبختی اظهار همه با. کردند شروع هم بقیه، خنده زیر زد

 .گرفتم فاصله

 .نبود ولی؛ کشیدم سرکی و برداشتم قدم تراس سمت به آروم. کجاست هومن ببینم شدم کنجکاو

 ؟ گردیمی من دنبال-

 روی رو مدست. دادم قورت سختی به رو دهنم آب. زدمی شدت به قلبم. برگشتم سمتش به و کشیدم بلندی هین ترس از

 : گفتم و کردم اخمی، شدم آروم که کم یه. گذاشتم امسینه یقفسه

 .خیر -

 : گفت و زد پوزخندی، گذاشت جاسیگاری داخل رو سیگارش ته

 .... دختر نیستی خوبی دروغگوی-

 .بگم دروغ شما به بخوام که ببینمنمی نیازی من -

 ؟ متنفرم ازت من گفتی چرا؟ زدی رو حرف اون چرا -
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 : گفتم و زدم پوزخند خودش مثل

 ؟ نیستی -

 : گفت عصبانیت با. کرد دستم مچ فشاردادن به شروع و گرفت رو دستم مچ. اومد سمتم به و شد عصبی

 با فکرنکن؟ شد راحت خیالت حاال. متنفرم داره ربط تو به که چیزی همه از، حضورت از، نگاهت از. متنفرم ازت آره -

 .بذاری کاله بقیه مثل هم رو من سر تونیمی خودشیرینی

 : گفتم و زدم زل بهش تنفر با و کشیدم بیرون دستش بین از رو دستم سختی به

 .شناختم که هستی موجودی ترینانگیزنفرت تو -

 ؟هومن -

. گرفت ور دستم بازم هومن که برم خواستم. کردمی نگاه هومن و من به متعجب که بود پریماه. برگشتیم صدا سمت به

 : گفتم بشنوه خودش و خودم که آروم خیلی

 .برم خواممی کن ول رو دستم-

 : گفت پریماه به رو سرد لحنی با، کنه توجه حرفم به که این بدون

 ؟ خوایمی چیزی؟ بله-

 : گفت و زد پوزخندی پریماه

 .شدم مزاحم بدموقع انگار، نه-

 : گفت و زد زهرخندی هومن. شدم اشکنایه یمتوجه

 .اومدی بدموقع، آره -
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 ؟ داره نقشه پسرش تک برای گرفته فرزندی به که دختری دونهمی عمه: پریماه

 کنم رجخا هومن دست از رو دستم که کردممی تقال هرچی. نبینم رو شکستنم این بیشتر تا فشردم هم به رو هامچشم

 ..نداشت فایده

 .دارم نقشه دیگران برای که منم این، نباش نگران: هومن

 و کوبیدم هومن یسینه تخت روی و کرد جمع رو عزمم تموم و کردم باز رو هامچشم. شنیدم رو غرورم شکستن صدای

 : گفتم و زدم زل بهش تنفر با. کشیدم بیرون دستش بین از رو دستم

 !هومن متنفرم ازت -

 : گفتم برگشتم پریماه سمت به

 نخواهد و کنهنمی تغییر وسط این چیزی هیچ و منه برادر فقط هومن. خانوم کنید درست رو فکرتون کنید سعی هم شما-

 .کرد

 هایردهن به رو خودم. رفتم حیاط سمت به؛ داشتم آزاد هوای به نیاز. گرفتم فاصله جااون از بلندم هایقدم با و صبرنکردم

 . کردم هامریه وارد رو هوا وجود تموم با و رسوندم ایوون

 قورت ور بغضم سختی به. بود بسته رو گلوم راه بغض. بشه شکسته هومن دست به غرورمم نذار خدایا؟ کجایی خدایا

 . دادم

 ؟ خوبه حالتون -

 برای .بود جذاب زیادی. مشکی نافذ هایچشم با جذاب ایچهره با هیکلی و قدبلند پسر یه. برگشتم شخصی باصدای

 : گفتم و دزدیدم ازش رو نگاهم سریع. بودم زده زل حد از بیش پسر یک به بار اولین

 .افتاده فشارم کردم احساس کم یه فقط... بله یعنی... نه-

 : گفت نگرانی با و برداشت سمتم به قدم یه
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 .بگیرم رو فشارتون تونممی خوایدمی اگه-

 : گفتم و کردم تعجب پسر این نگرانی همه این از

 .بهتره حالم کنممی احساس االن، مچکرم نه-

 : گفت و زد لبخندی

 .بدید اطالع من به نیست خوب حالتون کردید احساس اگه رحال به -

 .... حتما چشم-

 : گفت و برگشت سمتم به و شد پشیمون دوباره ولی؛ برداشت قدمی خونه سمت به

  ؟هستید آینازجان دوست؟ دارید من یعمه با نسبتی چه. بینممی جااین بارهاولین رو شما، پرسممی ببخشید-

 : گفتم انداختم پایین رو سرم

 .خانواده این جدید دختر یعنی؛ هستم ایشون دختر من، خیر -

 و داد نتکو سری ناباورانه. بود شده خیره بهم طورهمین پسرِ. گرفتم باال رو سرم متعجب. گرفت فرا لحظه چند سکوت

 : گفت

 ؟ هستید خانوم پوپک یعنی شما -

 : گفتم متعجب

 ؟ طورچه، بله-

 : گفت و خندید
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، ستمه فرزین من. نکردم معرفی رو خودم من ببخشید. ستودنیه شما زیبایی؛ گفتمی راست عمه پس! من خدای وای -

 .... قرار یه خاطر به؛ رسیدم دیر شرمنده. خوشبختم بسیار شما آشنایی از. امعمومی دکتر

 ؟ اومدی کی تو فرزین -

 نگاه فرزین و من به کنجکاوی با و بود ایستاده در چهارچوب تو آیناز. برگشتیم آیناز سمت به ما دوی هر آیناز باصدای

 : گفت و کشید رو اشگونه، رفت سمتش به فرزین. کردمی

 ؟ عمه دختر طوریچه -

 : گفت اعتراض با آیناز

 ؟ میاد بدم کار این از بگم دفعه چند! فرزین که واقعا-

 : گفت و داد سر ایقهقه فرزین

 !دختر شیرینی تو بس از؛ نیست خودم دست کنم چه-

 رهاییخب یه فرزین و آیناز بین گفتمی بهم حسی یه. پرید باال ناخودآگاه ابروهام از یکی. انداختند گل آیناز هایگونه

 . هست

 : گفت بود شدنآب درحال خجالت از که حالی در آیناز

 .داره کارت مامان، بیا هم تو پوپک. داخل بریم-

 : گفتم آروم

 .باشه-

 : کردم زمزمه آروم لب زیر. کردم نگاهی خونه حیاط به. رفتند داخل آیناز و فرزین

 . کن خیر به رو ما عاقبت خودت خدایا -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 55 

 دستم روی من با همزمان دستی که بردم آب پارچ سمت به رو دستم. اومدنمی صدایی هاچنگال و قاشق صدای جز به

. شیدمک پس رو رو دستم سریع و کردم اخمی. خورد گره هومن نگاه به نگاهم که کیه ببینم کردم بلند و سرم. نشست

 یه منتظر فقط. بود شده کور طورایی یه اشتهام. ریخت آب خودش برای و برداشت رو آب پارچ و زد پوزخندی هومن

 . کنم فرار کذایی جمع این از ترزود چه هر تا بودم فرصت

 ؟ مادر هومن -

 : تگف هومن به رو، بود نشسته ارشد صندلی روی که حالی در. چرخید مادربزرگ طرف به هاسر یهمه مادربزرگ صدای با

 ؟ مادر دلخوری نکنه من از. میای دیدنم به کمتر هم روزا این. نزدی حرف هم کلمه یک اومدیم وقتی از مادر-

 : گفت و زد پوزخندی، کرد بدل و رد بودیم نشسته هم کنار که بابا و من بین نگاهی هومن

 .آوردند اضافی خورنون که دلخورم دخترتون و داماد از، مادربزرگ نیستم دلخور شما از -

 : گفت کنندهتوبیخ حالت به بابا

 !هومن -

 از هک بود این کار بهترین. بودند کشیده دست غذا از همه. شد جمع هامچشم داخل اشک. انداخت چنگ گلوم به بغضی

 .داشتند لشکر سیاه نقش فقط که باشم دور هاآدم این جمع

 پله لیناو روی پام شد باعث هومن صدای که رفتم هاپله سمت به و شدم بلند ببخشید یه با و کشیدم عقب رو صندلی

 : گفت، برگردم که این بدون. بشه متوقف

 .دردونه عزیز بشم توبیخ بعدا شما نازکردن خاطر به ندارم حوصله من بخور رو شامت بیا. خانوم پوپک نکن فرار-

 : گفت مادربزرگ. شد ساکت هومن مادربزرگ بلند صدای با

 از دلت. کردی اذیت و آزار رو همه بس از بسِته. هومن بیا خودت به؟ منی سابق هومن تو؟ شده چت تو! بکش خجالت-

 ؟ فهمیدی، کنی سرزنش رو دیگه کس نداری حق پره دیگه جای
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 : گفت و برد باال صداش هومن

 هه. فامیلی ـیانـت خــ؟ رفته یادتون. آوردید در روز این به رو من که بودید هاشما این. نفهمیدم هم اولش از من، نه-

 .بود نخواهید و نبودید من یخانواده هاشما! ستمسخره

 ردهک پرت زمین روی رو میز روی هایوسیله تمام هومن. برگشتم عقب به ترس با وسیله سری یه شکستن صدای با

 به روعش و شد خم. نشست بدنش به لرزی، برسه در یدستگیره به دستش که این قبل و رفت خروجی در سمت به. بود

 : گفت بلند باصدای ترس با و شد هومن بد حال یمتوجه بود نفراولین فرزین. کرد لرزیدن

 ؟هومن -

 : گفت عصبانیت با فرزین. زد پس رو اون هومن ولی؛ کشیدش آغوش در، رفت سمتش به فرزین. شدند بلند همه

 ؟ گذاشتی کجا رو کوفتی اون بگو؟ زنیمی پس داری چرا رو من؟ شده مرگت چه-

 : گفت سختی به هومن

 .بردار سرم از دست، نداره ربطی تو به-

 : گفت بهش و غرید عصبی فرزین

 ؟ رو کوفتی اون گذاشتی کجا. هومن نکن لج-

 کردم جمع رو عزمم تموم و دادم دست از رو هامقدم اختیار لحظه یه. هاستحرف این از ترلجباز هومن دونستممی

 از آمپولی و بردم فرو کتش جیب داخل رو دستم، بخوام ازش رو چیزی یاجازه که این بدون. رسوندم هومن به رو خودم

 : گفت و کشید فریاد سرم بلندی باصدای هومن. کشیدم بیرون جیبش

 ؟ کنیمی غلطی چه داری-

 : گفتم فرزین به رو هومن به توجه بدون
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 .بزنه باال رو پیراهنش آستین کنید کمک لطفا فرزین آقا-

 رو آستینش و آورد در رو هومن کت کندنجون هزار با و اومد خودش به سریع، بود کرده تعجب من کارهای از که فرزین

 .زد باال

 رگ ضربه دوتا با کردم جمع رو قدرتم تمام. بود شده کبود کوفتی مواد خاطر به که لرزید اشمردونه هایدست برای دلم

 . بست رو هاشچشم و گفت بلند آخ یه. کردم فرو دستش رگ داخل ر آمپول و کردم پیدا رو دستش

 به. دادمی تکون رو هومن ترس با فرزین. نشست ایگوشه شکسته کمری با بابا. شد بلند مامان و آیناز هق هق صدای

 : گفتم فرزین به رو آرومی

 .میاد هوش به االن، نترس-

 : پرسید مشکوکی حالت با و کرد نگاه من به و کرد بلند رو سرش سریع فرزین

 ؟ کنیمی ترزیق آمپول هومن به کی از تو-

 : گفتم و شدم خیره هومن جونبی جسم به. شدم بلند زمین روی از

 رزیقت چندبار از بیش شاید روز هر و رفته باال مصرفش که اینه مهم، نیست مهم کنممی رو کار این کی از من که این-

 .کنهمی

 : گفت و کرد نگاه هومن به بغض با فرزین

 ؟کردی کار چه خودت با-

 هم مهمونی. شدم خیره اتاق سقف به و کشیدم دراز تخت روی! بود مزخرفی شب چه. بردم پناه اتاقم به و نکردم معطل

 و یدمخز تخت تو دوباره و کردم تعویض رو هاملباس. نرم بیرون اتاق از دیگه گرفتم تصمیم. خورد هم به هومن لطف به

 .رفتم فرو خواب به خیال و فکر هزار با
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 ایینپ تخت از حوصلگیبی با. داشتم کالس امروز؛ بود صبح هشت ساعت. کردم باز رو هامچشم گوشیم آالرم صدای با

. فتمر بیرون اتاق از و شدم آماده سریع. شستم رو صورتم دست، رفتم اتاقم داخل بهداشتی سرویس سمت به. اومدم

 سیتاک اولین برای. رفتم بیرون خونه از و پوشیدم رو هامکفش. شدم صبحانه خیالبی. بود سکوت غرق کامال خونه

 . رفتم دانشگاه سمت به و شدم تاکسی سوار. کردم بلند دست

 : گفتم و رفتم سمتش به. بود نشسته تنها نیمکتی روی که دیدم دور از رو زهرا

 ؟ تنهای که باز، خانوم سالم-

 : گفت و زد لبخندی. کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش

 . تنهام همین خاطر به؛ ندارم دوستی تو جز. خیربه صبح-

 : گفتم و بوسیدم رو اشگونه، نشستم کنارش

 . خواهری شممی هاتتنهایی مرگ پیش خودم -

 ؟ گذشت خوش مهمونی دیشب، خبرا چه! نشو لوس-

 . شد بلند نهادم از آه مهمونی یادآوری با

 ؟ کشیمی آه چرا-

 : گفت و کرد اخمی زهرا. کردم ماجرا کردن تعریف به شروع

 ؟ چیه حسابش حرف؟ مرگشه چه پسر این-

 : گفتم و گرفتم زهرا سمت رو امخسته نگاه

 . موندم هم خودم، زهرا دونمنمی -

 ؟ زنینمی حرف پدرت با چرا-
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 .خانوادگیش رسم اسم وارث، پسرشه اون نباشه چی هر؟ بگم چی-

 .معتاد پسرِ! ببرن رو وارثی چنین شور مرده-

 .سوزهمی حالش به دلم بازم هاشزبون زخم و هاشکنایه تموم با، دونیمی زهرا-

 .بسوزه پسرِ این حال به دلت تو نکرده نیازی-

 : گفتم و کردم آویزون رو املوچه لب

 .داله ـناه گـ -

 : گفت و رفت بهم ایغره چشم

 .بشه گرفته پسر این حال کنم کاری خواممی من، بهت میگم چی ببین پوپک. لوس بزن حرف درست! درد-

 : گفتم متعجب

 ؟ طوریچه -

 : گفتم و خوندم رو اشنقشه ته. زد زل هامچشم تو و زد لبخندی

 .متنفره من از یارو، نکن هم رو فکرش! عمرا-

 : گفت شیطنت با و خندید

 .خره عشقیه شکست پسر یک برای ضربه ترینبد، بهت میگم چی ببین-

 ریختئ هم به افکارم زهرا هایحرف با. برادرمه مثل هومن ولی؛ نبود بدی فکر. بدم رو زهرا جواب چی باید دونستمنمی

 : گفتم سریع

 .نمیشه، زهرا نه-
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 : گفت دلسوزی با و گرفت دستش بین رو دستم

 .بشه ادب پسر این باید؛ پوپک ستماهه یه بازی یه-

 .نکن اصرار پس، کنمنمی رو کار این من، زهرا نه-

 : گفت. نیستم بیا کوتاه من که فهمید زهرا

 .میاد استاد االن که پاشو.... کن فراموشش پس، باشه-

 .افتادیم راه درس کالس سمت به و شدیم بلند هردوتامون

 : گفت و کشید جلو کم یه رو چادرش زهرا. اومدیم بیرون درس کالس از کوفته و خسته

 ؟ بزنم حرف ترم این هاینمره مورد در استاد با برم من تا بمونی منتظر جااین دقیقه دو میشه پوپک-

 .عزیزم برو، باشه-

 و رسیدممی خونه به ترزود کاش. بود خواب یه محتاج بدنم تمام. دادم دیوار به رو امتکیه. رفت و گفت "مرسی" زهرا

 . خوابیدممی

 ؟ابتکار خانوم-

 : گفتم و رفتم سمتش به روییخوش با و برداشتم دیوار از امتکیه. بود فرزین؛ کردم بلند رو سرم فامیلیم باشنیدن

 ؟ کنیدمی کار چی جااین شما، سالم-

 : گفت و خندید

 .بشم خوبی پزشک که این برای خونممی درس دارم-

 .باشید موفق -
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 : گفت و کرد اشاره کالس به

 ؟ هم تو هستی پزشکی دانشجوی-

 .آره -

 .برسونم هم رو تو راهم سر تونممی داری دوست اگه میرم دارم من. باشی موفق، سالمتی به -

 .نمیشم شما مزاحم، هستم دوستم منتظر من ولی؛ مرسی-

 .ایناستعمه خونه سمت مسیرم منم؟ کدومه مزاحم-

 که دبو امدلی دو گیر تر. بشم تاکسی معطل تونستمنمی هم طرف یک از، بذارم تنها رو زهرا تونستمنمی طرف یه از

 به، کردمی نگاه فرزین به کنجکاوی با که طورهمین. چرخوندم طرفش به رو سرم. کرد جلب رو توجهم زهرا صدای

 : گفت و اومد سمتم

 .برو خوایمی اگه تو، کشهمی طول کارم من که بگم اومدم جان پوپک-

 : گفت خوشحالی با فرزین

 ؟ بریم، شد حل هم مشکل خانوم پوپک خب -

 : گفت شیطنت با زهرا

 ؟ جان پوپک کنینمی معرفی-

 : گفتم و اومدم خودم به

 .آیناز دایی پسر، هستن فرزین آقا-

 : گفت فرزین به رو روییخوش با زهرا
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 .خوشبختم -

 .همچنین: فرزین

 : گفت من به رو فرزین بعد

 ؟ بریم-

 .آره -

 : گفتم زهرا به رو

 ؟ بمونم کشهنمی طول کارت اگه جان زهرا -

 : گفت زیباش لبخند با زهرا

 .بمونم منتظر گفت استاد؛ کشهمی طول کارم من برو تو، عزیزم نه-

 : گفتم و بوسیدم رو زهرا صورت

 .ببینمتمی فردا من عزیزم پس-

 .همراهت به، خدا گلم برو-

 .فعال-

 .خانوم زهرا فعال: فرزین

 .گرفتم جا جلو صندلی روی و زد رو ماشینش دزدگیر فرزین. زدیم بیرون دانشگاه از و کردیم خداحافظی زهرا با

  :گفت و شکست رو سکوت فرزین، ایلحظه چند سکوت از بعد. بودم معذب کنارش. آورد در حرکت به ماشین فرزین
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 شده اعثب داشته که ایگذشته. نیست بدی پسر هومن دونیدمی. بزنم حرف هومن به راجهع بیشتر شما با نشد دیشب -

 ؟ کردید رو کار اون طورچه، برام داره تعجب جای هنوزم ولی؛ بشه کشیده راه این به که

 : گفتم و کشیدم آهی

 کمکش منم و خواست کمک ازم. بودم خونه تنها من و شد خراب حالش هاپیش وقت چند. میگم کوتاه ولی؛ مفصله-

 .میدن انجام رو کار این و میرن ایگوشه که دیدم هم بار چند. کردم

 دشمنش همه کنهمی فکر. کنهمی نابود رو خودش آینده و زندگی داره بچگانه عشق یه خاطر به هومن. طور این که-

 .نرسه آرزوهاش و هاشخواسته به اون که شدیم باعث ما یهمه کنهمی فکر. نیست طور این ولی؛ هستند

 : گفتم ناراحتی با

 هایتهمت بهم مدام، شدم آشنا ایشون با من که روزی از. نداره فکری چنین اشخانواده و شما به راجع تنها هومن آقا-

 من! نیست طور این قسم خدا به فرزین آقا ولی؛ کردم تیز دندون بابا اموال و مال برای من کنهمی فکر و زنهمی جا به نا

 .گذاشتم خونه اون به پا مامان و بابا اصرار به

 کوفتی مواد اون خاطر به هومن ذهن. کرده تعریف برام رو ماجرا تمام عمه؛ نیست خوردنقسم به نیازی خانوم پوپک -

 دخترای یهمه که شیک و باکالس و مودب پسر یه. دیدیدمی رو پیش چندسال هومن کاش. شده بددهن و شده مسموم

 .بره هااون خواستگاری به هومن روزی داشتند آرزو فامیل

 .کنه امتحان رو هومن آقا خوادمی خدا شاید، باشه حکمتی هم شاید. خورهمی رقم خوادمی که هرطور سرنوشت دست -

 : گفت کنندهناراحت لحنی با و انداخت بهم نگاهی نیم فرزین. کردم نگاه فرزین به

 ؟ زندگیش با اونم کردن امتحان -

 : گفتم و شدم خیره رو روبه به

 .میشه امتحان طوری یه کس هر دیگه-
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 !ستکنندهدلگرم و آروم قدرچه شما بیان لحن -

 : گفتم و کردم نگاه بهش دوباره و زدم لبخندی

 .دلسوز پدر یه مثل درست؛ ستدلسوزانه شما لحن ولی -

 : گفت و پیچید فرعی خیابون توی. خندید

 .کنیمی خطاب پدر یه به رو من که هستی نفری اولین -

 ؟ شدید ناراحت -

 : گفت و برگشت سمتم به و زد کنار رو ماشین

 .بود جالب برام فقط، ابدا نه-

 .مرسی بازم، دادم زحمت بهتون -

 ؟ یایب هستی پایه، درکه بریم خوایممی شب فردا ما راستی. بود سعادت یه برام شما با صحبتیهم کنممی خواهش -

 .هستم منم بیان جان آیناز اگه -

 .نباش نگران تو، هست چیز همه یپایه جوجه اون -

 : گفتم و خندیدم

 .ببینمتونمی شب فردا پس-

 .افتخاره باعث -

 .خوش روز -

 .همچنین -
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 . رفت و گرفت رو ماشین گاز بوق تک یه با فرزین. شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در

 . کردم نگاه فرزین رفتن به، بود نشسته لبم روی که لبخندی با

 : گفت کنایه با. شدم رو روبه هومن پوزخند با، برگشتم که همین

 ؟ گذشت خوش -

 : گفتم و کردم اخمی

 ؟ مربوطه شما به -

 .کنی بازی ما آبروی با نداری حق کنیمی زندگی داری ما یخونه توی وقتی تا، آره -

 . نکردم بازی کسی آبروی با من -

 .واضحه کامال، بله-

 الدرح مامان. شدم خونه حیاط وارد و گذشتم کنارش از. ندم رو ربطشبی هایحرف جواب گرفتم تصمیم و شدم عصبی

 تپش. بود نشده من حضور یمتوجه هنوز. رفتم مامان سمت به. نشست لبم روی لبخندی. بود حیاط هایگل آبیاری

 . ایستادم سرش

 : گفت و ترسید لحظه یک. گذاشتم هاشچشم روی رو هامدست

 ؟ تویی زآینا-

 . بودم گرفته رو امخنده جلوی سختی به ولی؛ بود گرفته امخنده

 : گفت دوباره

 . برم هاتدست اون قربون. تویی دونممی نکن، مادر هومن-
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 قربون مامان بازم هومن هایاذیت و آزار تموم با؟ بود چی مادرانه حس این. گرفت دلم، شد محو لبم روی از لبخند

 : گفت و برگشت سمتم به. خورد سر مامان هایچشم روی از هامدست. رفتمی اشصدقه

 ؟ تویی مادر پوپک اوا-

 : گفتم و زدم محوی لبخند

 .عزیزم نباشی خسته، مامان آره -

 .مادر باشی سالمت-

 ؟ خواینمی کمک-

 هم اب خوب هوای این توی بیارم و بریزم چایی دوتا منم، کن عوض رو هاتلباس برو تو. شد تموم آبیاری دیگه، مادر نه-

 .بزنیم گپی یه

 .چشم-

 .مادر بالبی چشمت-

. افتادم راه حیاط سمت به دوباره و کردم عوض رو هاملباس. شدم اتاقم وارد. افتادم راه خونه سمت به و زدم لبخندی

 . نشستم و کشیدم عقب رو صندلی. رفتم سمتش به. بود نشسته میز دور استخر کنار مامان

 : گفت و ریخت چایی برام مامان

 ؟ دخترم خبرا چه -

 : گفتم و شدم خیره رنگخوش چایی به و کردم حلقه چایی فنجان دور رو هامانگشت

 .دانشگاه و درس جز، نیست خاصی خبر-

 .بگیم بهت خوایممی بابات و من که هست مسئله یک پوپک-
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. هدودل حرفش گفتن برای که بود مشخص. کردم نگاهش منتظر. کردم نگاه مامان به و آوردم باال رو سرم. شدم نگران

 : گفت و کشید زیباش النگوهای به دستی

. هستم انمنگر کم یه تو برای ولی؛ راحته خیالم آیناز بابت از. بریم مدتکوتاه سفر یه قراره بابات و من پوپک، دونی می-

 در که کردم صحبت فرزین با من همین خاطر به. کنه اذیت رو تو هومن ما نبود در ترسممی.. بگم طورچه...هومن وجود

 .پدرت هم راحته خیالم من هم. جااین بیاد ما نبود

 دلم به رسیت. کنه درست برام هومن بود قرار که کابوسی، کابوس یعنی بابا مامان نبود. گفتممی چی باید دونستمنمی

 : گفتم نگرانی با و نشست

 ؟ کشهمی طول قدرچه-

 به هم بیشتر. مدتکوتاه سفر یه؛ فرستاده نامهدعوت پاریس از پدرت برای پدرت برادر. دخترم کشهنمی طول زیاد-

 .ریممی پدرت قلبی بیماری خاطر

 با ور مسافر نیست خوب میگن. بود نگران مامان نگاه. کردندمی حس رو خوشرنگ چایی سردشدن لحظه هر هامانگشت

 . بدم نشون آروم رو خودم کردم سعی. کنی راهی نگران دلی

 : گفتم اطمینان با و گرفتم رو مامانم زیبای دست و کردم دراز رو دستم. زدم لبخندی

 . کافیه من برای هست آیناز که همین، نباشید من نگران شما-

 : گفت تردید با و فشرد رو دستم مامان

 ؟ جان پوپک باشم مطمئن -

 .مامان آره -

 . دمبو خانواده این سربار قدرچه من. گرفت دلم. کشید آسودگی روی از نفسی، شد راحت خیالش من بابت از که مامان

 . زدممی قدم حیاط توی آروم. کردمی نفوذ استخون عمق تا ماه بهمن سرمای. پیچوندم دورم رو امبافتنی شال
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 یادآوری بهت و کنهمی فرو قلبت توی رو خنجرش جاهایی یه بازم ولی؛ بده نشون بهت خوش روی که چی هر زندگی

 مباش من که دخترکی برای تقدیر شاید. بود هومن وجود شاید من زندگی خوشی تاوان. داره تاوانی خوشی هر کنهمی

 . بگذرونم رو روزگار غصه و غم با که نوشته

 فصل ونزمست میگم من ولی؛ ستغصه و غم از پر پاییز میگن همه. شدمی بیشتر لحظه هر سرما. نشستم تاب روی آروم

 هایدست که نباشه دستی و کنی حس رو زمستون سرمای وقتی ولی؛ باشه دارخنده شاید. هاستکسیبی و تنهایی

 بارش یول؛ باشه بازی برف فصل شاید زمستون. کنه الحاق بهت تونهمی رو تنهایی حس ترینبد، کنه گرم رو اتزنونه

 باشی یسنگین برف شاهد اتاقت یپنجره از و بشی بیدار خواب از روز یک کن فرض. ممکنه حالت تریندلگیرکننده برف

 زا و کنی کاله و شال لحظه همون شاید. میشی خوشحال لحظه اون. باشه شده اتدرسی هایکالس لغو باعث حتی که

 هاتدست، شنویمی رو سالت و سن هم دخترهای و پسر هایخنده صدای وقتی ولی؛ بازی برف بری و بزنی بیرون خونه

 کنار رو برفی روز این دیدیمی ترجیح و گردیبرمی رو اومده مسیر و زنیمی پوزخند و کنیمی حلقه خودت دور رو

 .زهسومی بیشتر تنها هایآدم برای دلش و ترهرحمدل زمستان از هنوز پاییز دیدی پس. بگذرونی اتخونه یشومینه

 ؟ پوپک -

 : گفتم. بود ایستاده هاپله روی. دادم سوق آیناز سمت رو نگاهم. کشیدم افکارم از دست آیناز صدای با

 ؟ جانم -

 این. کردمی اذیت هم رو آیناز هایدست داشت ماه بهمن سرمای که بود مشخص. سابیدمی هم به مرتب رو هاشدست

 .ببره عشق یقصه سمت به رو تنهایی مرد و زن هر داشت قصد، کنه عاشق طورایی یه رو همه داشت قصد سرما

 . کردم دم چایی؟ نمیای چرا -

 : گفتم و شدم بلند تاب روی از

 .میام اآلن -
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 با راستخ همین کنار مامان و من که روزی. گذشت زود قدر چه. کردم نگاه استخر به. برگشت خونه داخل به و زد لبخندی

 . میشم دلتنگشون دیروز از بیشتر روز هر. گذرهمی بابا و مامان رفتن از ماه دو دقیقا. زدیم حرف هم

. بود شتاپلپ با کار مشغول و بود نشسته شومینه کنار آیناز. کردم آویزون آویز رخت به رو شالم. رفتم خونه سمت به

 : گفت زدگیذوق با و شد اممتوجه

 .بزنیم حرف بابا و مامان با قراره؛ کردم برقرار ارتباط عمو با بیا پوپک -

 مرد یک و اومد باال صفحه. نشستم کنارش و رفتم آیناز سمت به سریع. اومدم شوق سر بابا و مامان اسم شنیدن با

 : گفت خنده با، بود سالش سی حدودا که مرتب و پوششیک

 .کردی کچل رو من که تو، وروجک سالم-

 : گفت خندید آیناز

 ؟ کجان بابا مامان؟ شدی کچل کجا داری مو که تو عمو -

 . میدیم انجام داریم رو برگشت کارای، خوبه حالشون هم بابات مامان-

 : گفت و کشید خفیفی جیغ آیناز

 ؟ میای هم تو که نگو عمو-

 : گفت و خندید آیناز عموی

 .ایرانیم عید تا ما! من وروجک زدی حدس درست-

 : گفت و کوبید هم به رو هاشدست و کشید جیغی خوشحالی از آیناز

 .منتظرتونم صبرانهبی! عاشقتم من عمو وای-
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 قربون به شروع دیدنم با مامان. کشیدم جلو رو خودم. رسید بابا مامان به نوبت، عموش با آیناز صحبت از بعد

 : گفت و کرد رفتنمصدقه

 .دانشگاهی گفتمی آیناز گرفتممی تماس وقت هر. بودم دلتنگ قدرچه دونینمی؟ خوبه حالت، من پرنسس سالم-

 : گفتم و خندیدم

 مرتب منم، ودب که امتحانات فصل. منتظرتونم صبرانهبی و دلتنگتونم منم؟ خوبه بابا؟ خوبه حالتون، خانوم مامان سالم-

 .بودم دانشگاه

 .شدی الغر قدرچه. بشه فدات مادر-

 : گفتم. بودند شیرین قدرچه هادلنگرونی این. خندیدم مامان هاینگرانی به

 .کردم پیدا وزن اضافه که من مامان-

 : گفت داربغض صدای با مامان

 .زنهمی زار تنتون توی هالباس شدید الغر بس از آیناز و تو؟ نشم نگران من که میگی طور این-

 : گفت آیناز

 .بودم که هستم همونی من وهلل، مامان واه-

 .رستوران اون به رستوران این از رفتی هی نبودم در دونممی که من ساکت یکی تو: مامان

 : گفت لودگی با آیناز

 !خالی جات، گفتی مامان آخ _

 : گفت و کرد اخمی مامان
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 .رو فرزین اون بعد کنممی ادب رو تو اول، ایران برسه پام بذار-

 : گفت آویزون یلوچه و لب با آیناز

 .مامان-

 : گفتمی داشت که اومد آیناز عموی صدای

 .ها داریم کار کلی کن قطع رو ارتباط، دیگه نکن هامیمون شبیه رو اتقیافه تو حاال وروجک-

 بلند ور سرم در صدای با. بود شده تنگ حسابی بابا برای دلم. کردیم خداحافظی مامان با آیناز و مامان هایکلکل از بعد

 . شد خونه وارد خسته ایچهره با فرزین. کردم

 من. رزینهف عاشق که بود مشخص. بودم کرده عادت آیناز رفتار این به دیگه. رفت استقبالش به و شد بلند سریع آیناز

 : گفت خوشرویی با فرزین. شدم بلند هم

 !میره در تنش از خستگی ببینهمی که رو شماها آدم وهلل! خوشگلی هایخانوم چه به به-

 : گفت و گرفت بازوش از نیشگونی آیناز

 .هیز پسر-

 : گفت اعتراض با آیناز. کشید رو آیناز یگونه همیشه مثل فرزین. خندیدم سه هر

 ؟ کشیمی هی که شلواره کش من یگونه مگه. نکن گفتم دفعه صد فرزین-

 .آره: فرزین

 !درد: آیناز

 :گفت شیطنت با و داد باال رو ابروش تای یه فرزین. زدممی قهقه آیناز و فرزین هایکلکل از
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 ؟ خبریه، حالی سر باشه خوشم خانوم-

 : گفتم و دادم قورت رو امخنده

 .خندممی دوتا شما هایکلکل به ولی؛ نیست خبری نه-

 : گفت ساختگی اخم با آیناز

 ؟ دلقکیم مگه-

 .نه من ولی؛ آره که تو: فرزین

 : گفت و شد حرصی آیناز

 !فرزین-

 : گفت و زد زل آیناز هایچشم به خاصی نگاه با فرزین

 ؟ جانم-

 : گفت حرصی لحنی با آیناز

 بمیر: آیناز

 : گفت و گذاشت هاشچشم از یکی روی رو دستش فرزین

 .چشم -

 .کردندمی کلکل رو روز کل، بود دوتا این به اگه. دادم تکون سری
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. بودم خریده جون به رو هاشکنایه تموم دوماه. اومد بیرون بامن همزمان اتاقش از هومن که رفتم اتاقم سمت به

 کنم ازب رو در که این از قبل. بردم در یدستگیره سمت به رو دستم و کشیدم آهی. بزنه کنایه خوادمی بازم دونستممی

 : گفت

 ! دختر تو داری رویی عجب -

 : گفتم و دادم باال رو ابروم تای یه و برگشتم سمتش به

 ؟ برم رو از باید چرا، جناب ببخشید-

 : گفت و زد پوزخندی

 .کردی کم رو قزوین پای سنگ چی هر روی تو چون؛ بره رو از که ندارم توقعی تو مثل آدمی از البته-

 : گفتم خسته لحنی با. کشیدنمی مغزم واقعا دیگه، کلکل روز هر. بودم شده خسته اوضاع این از دیگه

 ؟ داری مشکلی چه من با؟ چیه تو درد هومن-

 : گفت و خنده زیر زد پقی و کرد گرد رو هاشچشم

 ستیه پرورشگاهی دختر یه که تو با ابتکار هومن کردی فکر؟ کردی فکر توچی خودت با؟ هستی کی دیگه تو دختر وای-

 تو از عاواق من چون؛ بیرون بری ما زندگی از که اینه تو با مشکلم تنها من ببین؟ ها؟ باشه داشته تونهمی مشکلی چه

 .متنفرم

 : گفتم و بردم باال رو صدام، شدم عصبی

 ."نفرت" میگی رو جمله یک همین روز کل! دیگه کافیه-

 :دادم ادامه و برداشتم سمتش به قدم یک
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 و تو صدای باید روز هر که حالمه به خوش خیلی من کردی فکر؟ ها، بلدی چی اتخانواده و من از متنفربودن جز تو-

 خترد پوپک گفتی خودت با؟ رفت گیج سرت گفتم آقا بهت دوبار؟ هومن کردی فکر چی باخودت؟ کنم تحمل رو تو وجود

، آرومم من که قدرهمون؛ کردی برداشت اشتباه، جناب نه؟ کنم خالی پوپک روی رو هامعقده تموم تونممی، آرومیه

 . میشم عصبی قدرمهمون

 پشت رو اتاق در و شدم اتاقم وارد و نکردم معطل. رفتم بهش ایغره چشم. شد خنک دلم. کردمی نگاه بهم واج و هاج

 . بستم سرم

 برادر، یلمف از سکانسی. بودند فیلم تماشای مشغول من مثل هم آیناز و فرزین. کردممی نگاه وی تی به حوصلگیبی با

 : گفت اختیاربی فرزین که بودم فیلم محو. کرد پیدا رو خواهرش چندسال از بعد

 ؟ شده بزرگ پروانه االن یعنی-

 : گفت و کرد نگاه فرزین به غمگین آیناز. کردم نگاهش متعجب. چرخوندم طرفش به رو سرم

 ؟ پروانه دنبال بگردی خوایمی کی تا-

 : گفت و کرد اخمی فرزین

 .گردممی خواهرم دنبال هم خودم پس، بودم من مقصر ابد تا-

  ؟وسط این بود کی پروانه؟بود چی فرزین زندگی داستان. شد درگیر فکرم من ولی؛ کرد سکوت و کشید آهی آیناز

 . بود فرزین سمت فکرم ولی؛ دوختم وی تی به رو نگاهم

 ؟ خوریدمی چایی-

 من از تربد هم آینازم! کنه کاری هومن که بود گانههفت عجایب جز. کردیم نگاه بهش متعجب سه هر هومن صدای با

 : گفت شوکه

 ؟ شدی کارکن تو حاال تا کی از-
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 : گفت و خندید هومن

 .امشب از -

 . ندبرداشت رو هاشونچایی دوتاشون هر و گرفت فرزین و آیناز سمت به رو چایی سینی. شدند نعلبکی اندازه هامچشم

 .عاواق عجیبه؟ بود آورده چایی من برای هومن! دربیارم شاخ بود مونده کم دیگه. گرفت من سمت به رو سینی بار این

 : گفت، نمیدم نشون العملیعکس من دید وقتی

 .دیگه بردار، شکست دستم-

. بودم هومن کار شوک توی هنوزم ولی؛ برداشتم رو چایی. نشست ابروهام بین ناخودآگاه اخمی. اومدم خودم به

 . بود آیناز و فرزین با من چایی لیوان بودن متفاوت ازهمه ترعجیب

 ؟چایی توی ریخته سم نکنه

 : گفت و دراومد صدا به وجدانم

 .نبودی بدبین قدراین که تو پوپک-

 دهش همچین امشب چرا این. بود شده خیره بهم که کردم هومن به نگاهی. میاد بر بگی چی هر هومن این از ولی؛ درسته

 داره دهنم کردم احساس لحظه یه. خوردم چایی از و زدم دریا به رد دلم. بود متفاوت چیزش همه، نگاهش طرز؟ بود

 و زدم ادد بلند صدای با و افتاد دستم از لیوان. شدم تربد، نداشت فایده ولی؛ خوردم چایی از دیگه کم یه. گیرهمی آتیش

 : گفتم

 سوختم-

 یشویظرف سمت به. بود برداشته رو خونه تموم هومن یخنده صدای. دویدم آشپزخونه سمت به و شدم بلند سریع

 کاسته دهنم داغی از لحظه هر. خوردممی آب سره یک و گرفتم آب شیر زیر رو دهنم و کردم باز رو آب شیر. رفتم

 : گفت نگرانی با و ایستاد کنارم آیناز. آوردم باال رو سرم، شد بهتر حالم که کم یه. شدمی
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 ؟ بهتری؟ خوبه حالت پوپک-

 ر اشتکیه نهسی به دست که افتاد هومن به نگاهم. کشیدم عمیقی نفس. دادم شوییظرف سینک به رو امتکیه و برگشتم

 نگرانی اب و اومد سمتم به. بود حالم نگران آیناز از تربد هم فرزین. کردمی نگاهم بدجنس لبخند یه با و بود داده دیوار به

 : گفت

 .بزن حرفی یه؟ خوبی جان پوپک-

 فظح آرامشم کردم سعی ولی؛ کنم اشخفه و شم حملهور سمتش به بودم منتظر لحظه هر. بود هومن سمت حواسم تمام

 : گفتم بگیرم هومن از رو نگاهم که این بدون. کنم

 .سوخت دهنم بود داغ چایی، خوبم آره -

 و یدکش آسودگی روی از نفسی آیناز. شد محو لبش روی از لبخندش، گفتم دروغ آیناز و فرزین به که شد متوجه هومن

 : گفت

 .من ترسیدم، رو من که تو کردی جون نصف دختر-

 ؟ خوبه حالت که مطمئنی-: فرزی

 : گفتم و زدم لبخندی

 .خوبم، آره -

 رارهق که حاال هومن آقا خب. چی یعنی لبخند این دونستممی خودم فقط ولی؛ کردند تعجب من لبخند از آیناز و فرزین

 .نفهمی هم خودت که کنممی اذیتت طوری، کنی اذیت رو من

 که تمرف هاپله سمت به و اومدم بیرون اتاق از. اومدم پایین تختم از آروم. شدم بلند خواب از شدید تشنگی احساس با

 تاپشلپ با داشت و بود نشسته هامبل روی هومن. کشیدم سرک هاپله باالی از. کرد جلب رو توجهم نشیمن روشنایی
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 به رو بایلمو ثانیه چند از بعد. شد موبایلش با کار مشغول و برداشت رو موبایلش. داد بدنش به قوسی و کش. کردمی کار

 : گفت خسته صدای با و کرد نزدیک گوشش

 ؟ بیداری-

 : گفت و شد خط پشت شخص با صحبت مشغول

 و بیاد قپی برام و بدم نشون طرح بهش بس از شدم خسته. کنه قبول رو طرح فردا کنه خدا. کردم تمومش االن، آره -

 .فعال، بذار رو مرگت کپه برو باشه. فردا تا حاال خب خیلی. بگیره بهونه هی

 به و کرد رها نشیمن وسط میز روی طور همین و کرد خاموش رو تاپشلپ و برداشت رو موبایلش. کرد قطع رو تماس

 ..گرفتم سنگر باال یطبقه نشیمن هایمبل پشت سریع. اومد هاپله سمت

 اقشات وارد و زد صداداری پوزخند. انداخت من اتاق یبسته در به نگاهی، بشه اتاقش وارد که این قبل. اومد باال هاپله از

 . شد

 رو من کردناذیت قصد تو که حاال. رفتم پایین هاپله از آروم و شدم بلند سریع، شده اتاقش وارد شد راحت که خیالم

 و بود پتا لپ اصلی یصفحه روی ایپوشه. کردم روشنش. رفتم تاپشلپ سمت به آروم. کنممی اذیتت رو تو منم، داری

 . زدم رو دلیت یدکمه سریع. بود هامبل هایطرح از هاییعکس. شدم پوشه وارد سریع "مهم طرح" بود نوشته

 بمل روی بدجنسی لبخند. نباشه برگشت قابل دیگه که شه راحت خیالم تا کردم پاکش هم تاپ لپ آشغال سطل از

 .نشست

 .بگردیم تا بگرد هومن آقا خب

 وفر راحت خواب یه به هامدت از بعد. شدم اتاقم راهی و خوردم آب. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند خوشحالی با

 . رفتم
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 از و پوشیدم رو هاملباس، دادم انجام مختصر آرایش یه. کردممی سرحالی احساس. شدم بلند همیشه از ترزود صبح

 .رفتم بیرون اتاق

 صندلی خندلب با. کردم نگاهش و گرفتم باال رو سرم فرزین صدای با. خوردممی صبحانه تمام ولع با و نشستم میز پشت

 : گفت و کشید عقب رو

 ؟ شدی بلند ترزود انگار امروز، خانوم سالم-

 : گفتم و زدم لبخندی خودش مثل

 . دارم کار کلی آره -

 ؟ کنی کار بیمارستان تو میری کی راستی. آهان-

 )....(  بیمارستان میرم ترم این-

 .هستی تو که بیمارستانم همین توی منم! جالب چه؟ واقعا-

 : گفتم لبخند با

 ؟ کنم باز حساب روت اوقات گاهی تونممی پس -

 : گفت و شد چایش کردنشیرین مشغول. خندید

 .کنی باز حساب تونیمی که البته-

 .کشیدممی خجالت ولی؛ کجاست و کیه پروانه که بپرسم خواستمی دلم خیلی. شدم گرفتنلقمه مشغول

 هب رنگش و شد خیره دستم روی خال به. دیدم دستم روی رو فرزین یخیره نگاه که بردارم رو مربا کردم دراز رو دستم

 : گفتم نگرانی با. پرید وضوح

 ؟ فرزین خوبه حالت -
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 : گفت و اومد سریع خودش به

 .خوبم آره، آره -

 وردنخصبحونه خیالبی. شد کور کلی به اشتهام؟ کرد همچین چرا این واه. رفت بیرون آشپزخونه از و شد بلند سریع

 . شدم

 به رو سرم. کرد جلب رو امتوجه هاییقدم صدای، کردممی درست رو اممقعنه و بودم ایستاده آینه مقابل که درحالی

. داشت برش و رفت تاپشلپ سمت به آراسته و شیک خیلی. بود هومن. چرخوندم شخص اون هایقدم صدای سمت

 : گفت تمسخر با و کشید سوتی، داد باال رو ابروش تای یه. انداخت من به نگاهی نیم

 ؟ دونستمنمی من بودی بلد هم زدنتیپ تو-

 این از لقب. رفتم در سمت به و برداشتم رو کیفم. رفتم وسایلم سمت به و ندادم رو جوابش. باشم خونسرد کردم سعی

 : گفت کنایه با. رفت فرو قلبم توی و شد خنجری هومن صدای، کنه برخوردی در یدستگیره به دستم که

 .باشی دخترام دوست جزء مدتی یه برای تونیمی داری دوست اگه میگم-

 ؟ هست بهم حواست، خدا ببینیمی رو من اصال؟ خدا کجا تا حقارت

 متشس به. بودم کرده سکوت من و بود گفته هرچی بود بس. کنم سکوت تونستمنمی دیگه. دادممی رو جوابش باید

 : گفتم و زدم زل هاشچشم به تمام نفرت با و برگشتم

؟ ومنه کردی فکر چی خودت با. بردی دنیا این توی رو مرد هرچی آبروی تو. نبردی مردونگی از بویی که متاسفم برات-

 .کنمنمی تو امثال و تو ارزونی رو نجابتم و آبروم و شرفم باشم چی هر من

 رفک. اومدینمی عشوه فرزین جلوی طوراین داشتی نجابت اگه تو؟ چیه نجابت دونیمی مگه تو! دختر نخندونم هه-

 نداری چیزی کثیف ذات یه جز تو؟ خرم آیناز مثل منم کردی

 : گفتم عصبانیت با و گرفت باال صدام رفته رفته
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 من دیا رو بودنخوب تو باشی خوب تونیمی که تو. من بابای گور ولی؛ بد من میگی راست تو، هومن کثیف ذاتم من-

 گـ نم ولی؛ بودم ـناه گـ غرق هامسال و سن هم از خیلی مثل شاید، نبودم جااین االن شاید بودم بلد عشوه اگه من. بده

 .مونممین ساکت دیگه ولی؛ کردم سکوت هاتتوهین تمام مقابل در و کردم صبوری خیلی امروز تا. نیستم بلد کردنـناه

. بود دهفایبی موندنم. بکشه کاذبش غرور از دست نبود حاضر بازم ولی؛ کرده اشتباه دونستمی. کردمی نگاهم واج و هاج

 .رفتم بیرون خونه از و کردم گردعقب

*** 

 :هومن

 ارکپ ماشین، شدم شرکت وارد. کرد باز رو شرکت در نگهبان بوقم تک با. رسیدم شرکت به سنگین ترافیک از بعد

 سر هاسال تموم. آوردم دستش به سختی به که شرکتی. بود شرکت همین هامسال تموم ینتیجه. شدم پیاده و کردم

 در سری فقط امهمیشگی عادت مثل. کردندمی سالم یکی یکی هاکارمند. کنند خم سر برام روز یک تا کردم خم

 . دادممی تکون جوابشون

 لبخند شایان. کردم پرت میز روی رو هاپوشه. بود نشسته امصندلی روی شایان همیشه مثل. شدم اتاقم وارد

 : گفت و شد بلند صندلی روی از. زد نماییدندون

 .بگیر پاچه هومن سالم-

 : گفتم و کردم اخمی

 .نشین من صندلی روی گفتم دفعه صد، نداری اصال که ادب-

 : گفت خنده با و اومد سمتم به، زد دور رو میز

 ؟ کردی کات دخترت دوست با باز نکنه. گیریمی پاچه چرا صبحی اول رفیق-
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 هم شایان. کردم روشنش و گذاشتم میز روی رو تاپلپ. نشستم و رفتم امصندلی سمت به و دادم تکون براش سری

 . نشست میز لبه روی

 : گفتم و کردم نگاهش ریزبینی با و دادم صندلی به رو امتکیه

 ؟ شایان-

 : گفت و کرد نازک رو صداش دخترا مثل و زد پلک سرهم پشت بار چند و کرد نازک چشمی پشت

 ؟ عشقم جانم-

 : گفتم و بردم باال رو صدام! نبود بشو آدم این نه

 سه... دو...  یک. باشی بیرون نکشیده یازده به شمارممی ده تا شایان -

، دبو عمرم روز ترینبد امروز. کشیدم کالفگی روی از نفسی. اومد اتاق در شدنبسته صدای، بودم نگفته چهار هنوز

 .بود شده داغش روغن هم شایان

 .باشم داشته تسلط شرکت تموم روی تونستممی باال این از. چرخیدم اتاقم بزرگ یپنجره به رو

 .بودم متنفر سرما از؛ بشه تموم مزخرف فصل این شدمی کی. بود ابری هوا

 از. ودب مخم روی زیادی. بندازم بیرون خونه از رو پوپک که کردممی رو تالشم تموم باید. شد کشیده پوپک سمت فکرم

 . بردممی لذت کردممی خرد رو غرورش لحظه هر که این

 .بردممی لذت "دخترا غرور خردکردن "بود شده این کارم

 باز رو پیام. داد پیام بود نکشیده ثانیه یه به هنوز. دادم تماس رد. بود سیریش دختر این بازم! آه. شد بلند موبایلم صدای

 . کردم

  «دارم دوستت من، نکن رو کار این من با خدا تورو هومن»
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. ذاشتمگ کتم جیب داخل و کردم خاموش رو موبایل؟ بود ایصیغه چه دیگه داشتندوست. نشست لبم یگوشه پوزخندی

. ودب نمونده جلسه شروع به چیزی. کردم نگاه ساعت به و آوردم باال رو دستم مچ، نت توی گذار و گشت کم یه از بعد

 . رفتم کنفرانس اتاق سمت به و برداشتم رو تاپ لپ سریع

 کنار هم ایانش. نشستم و رفتم مخصوصم صندلی سمت به و گفتم بلندی سالم. شدند بلند احترامم به اتاق داخل نفرات

 که بود این وقت اولیه هایحرف از بعد. حسابداری بره راست یه باید، بشه نمک بخواد اگه دونستمی. نشست دستم

 : گفتم شایان به رو. بدم ارائه رو طرح

 .ببینند همه تا پروژکتور روی بذار، تاپه لپ اصلی یصفحه روی طرح-

 باز رو ظرن مورد یصفحه شایان. برگشتم پروژکتور سمت به کامل نفس به اعتماد با. شد بلند و گفت چشمی شایان. 

 .کرد

 از تربد. کردم نگاه شایان به. بودم کرده اشذخیره خودم دیشب من! نداشت امکان. شد بلند حاضر افراد پچ پچ صدای

 : گفت کنایه با قراردادم هایطرف از یکی. بود پریده رنگش ترس از؛ بود من

 ؟اینه جدیدتون طرح نکنه ابتکار آقای-

، نهک آروم رو اوضاع که این برای شایان. بشم منفجر که بودم این منتظر لحظه هر. کردم مشت عصبانیت از رو دستم

 : گفت آروم لحنی با و زد لبخندی

 .... سیستم گویا، اومده پیش مشکل یک کاشانی آقای -

 با و عصبانیت با و کوبید میز روی محکم رو دستش هردو کاشانی که بود نکرده بازگو رو حرفش یادامه هنوز شایان

 : گفت و کشید عربده بلند صدای

 که کنیدمی غلط، بدید ارائه طرح نیستید بلد که شما. میشم فردا و امروز دارم که ستدوهفته بنده االن؟ آقا چی مشکل-

 .کنممی خراب سرتون روی رو شرکت یا کنیدمی حل رو من کار امروز یا، میگم چی ببینید! زنیدمی شرکت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 83 

 روی مدست کف با محکم عصبانیت با و شدم ورحمله کاشانی سمت به و شدم بلند جام از سریع. اومد سر صبرم دیگه

 : گفتم و کشیدم داد. برداشت عقب به قدم یه و داد دست از رو تعادلش که کوبیدم اشسینه تخت

-  هومن من؟ کیم من دونیمی؟ کنی خرابش خوایمی طورچه بدونم خواممی! کن خراب و باش مرد، کن خراب یاال د ِ 

 . کنممی یکسانشون خاک با، بیان تو صدتای، سهله که تو. خورممی حرف پدرم از تنها. ابتکارم

 : گفت خندید و داد قیافه تغییر سریع، بود ترسیده شدت به و بود خورده جا من حرکت از که کاشانی

 .شدم عصبی لحظه یک فقط، ابتکار آقای نگفتم چیزی که من-

 : گفتم و کردم ریز رو هامچشم و زدم پوزخندی. کشیدم لبم یگوشه رو شستم انگشت. زدم کمر به رو دستم

 من شرکت از هم اآلن. کنمنمی تحملت دیگه بار این، کردم تحمل رو وجودت دوبار من کاشانی ببین؟ نگفتی چیزی-

 .بیرون میری

 .ابتکار آقای ولی -

 : گفتم قاطع بالحنی و بلند صدای با

 .کاشانی بیرون -

 بین زا و کوبیدم میز روی رو هامدست کف دوتا. رفتم منشی میز سمت به و زدم بیرون کنفرانس اتاق از و نکردم معطل

 : گفتم و غریدم هامدندون

 ییم... میگی جمله یک فقط، دارند جلسه گفتن اگه. گیریمی تماس باقری مهندس شرکت با دیگه یدقیقه یه تا-

 ؟ شد فهم شیر، بدطور اونم کنهمی قاطی بمونه منتظر اگه زیاد و منتظره ابتکار هومن

 حنل همون با و کردم آروم رو لحنم. داد تکان رو سرش سرهم پشت بار چند، بود چسبیده صندلی به ازترس که منشی

 : گفتم امجدی

 .آفرین-
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 . کرد برخورد دیوار به بدی صدای با در و کردم باز شدت با رو در. رفتم اتاقم سمت به و کردم مرتب رو کتم

 سمت به .کرد زدنزنگ به شروع تلفن. داشتم آرامش به نیاز. زدم کمرم به رو دستم. رفتم اتاقم بزرگ یپنجره سمت به

 : پیچید گوشی توی باقری صدای. برداشتم رو تلفن و نشستم صندلی روی، رفتم کارم میز

 .ابتکار جناب سالم-

 : گفتم جدی و خشک خیلی

 ؟ کنیمی تکرار باز و متنفرم انتظار از من دونیمی باقری... سالم-

 : گفت و کرد چابلوسی به شروع؛ ترسیده که بود معلوم

 ... بنده، ابتکار جناب بذارم منتظر رو شما کنم غلط من-

 : نداشتم رو اراجیفش یحوصله. پریدم حرفش بین

 راردادیق باقری بفهمم فقط اگه. بندینمی کاشانی با قراردادی گونههیچ بگم زدم زنگ، بخوام دلیل ازت که نزدم زنگ-

 .شونمتمی سیاه خاک به، شده امضا

 .هاستمشتری بهترین از یکی کاشانی آقای، ابتکار جناب ولی -

 ؟ نشنیدم باقری -

 .بگید شما چی هر، قربان چشم -

 .آفرین -

 باال طاقچه برام حاال، کردمی قربان قربان که دیروز تا. آورده در دم برام مرتیکه. کردم قطع رو تماس خداحافظی بدون

 . نشناختی رو ابتکار هومن هنوز، کنممی آدمت. میاد
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 رو سیگار، بود شده حک روش اسمم که امطالیی فندک با و برداشتم نخ یه. کشیدم بیرون کتم جیب از رو سیگارم

 با مدردها تموم انگار. زدم سیگارم به عمیقی پک. شدم خیره بیرون به پنجره از و دادم تکیه صندلی به. کردم روشن

 .دادممی تسکین دود با رو دردهام که بود هامدت من. شدندمی آروم سنگین هایپک همین

 و زنیمی هاخیابون به دل و میشی ماشینت سوار. مزاحمی گونههیچ بدون. باشی تنها خوادمی دلت زندگی از مواقعی یه

 صدق. میدی فشار محکم گاز پدال روی رو پات. بریمی باال آخر تا رو ضبط صدای. کشیمی الیی هاماشین بین مرتب

 زا تمام سرعت با که ماشین یه مثل درست زمان گذر. این یعنی هم زمان گذر. کنی فرار نیست و هست چی هر از داری

 .کنهمی عبور تهران شهر هایاتوبان بین

 تظرهمن فقط، نیست مهم براش هیچی دیگه که گیرهمی قرار سنی رده یه توی آدم. زدم سیگارم به ایدیگه محکم پک

 فقط هم اآلن. بودم مرده پیش سال سه من. داشتم رو حس این االن منم. تمام و بیاد سراغش به که ابدیه خواب یک

 .کنهمی بودنزنده به تظاهر فقط که دارم رو متحرک آدم یه نقش

 ولی؛ کردم هم رو کار این و بدم عذابش ذره ذره بودم خورده قسم. آوردم بیرون رو عکسی. کردم باز رو میزم کشوی

 . نرسیده خوبش جاهای به هنوز داستان

 اون هم نفر اولین. بشه نابود باید، کرد نابود رو ابتکار هومن که کسی هر. دادندمی پس تاوان باید عکس این توی افراد

 . بود

 رو لموسای و گذاشتم میز کشوی توی رو عکس. نداشتم رو شرکت یحوصله. گذاشتم جاسیگاری توی رو سیگارم ته

. دمش پیاده ماشین از. کردم باز رو حیاط در ریموت با. رفتم مجردیم یخونه سمت به. رفتم بیرون اتاق از و کردم جمع

 . بود هگذروند جا این من یاجازه بدون رو شب پیمان معمول طبق

 .خوابه اآلن پیمان دونستممی. کردم باز رو در و گذاشتم قفل تو رو کلید. رفتم خونه سمت به

 اتاق یپنجره سمت به. نشست لبم روی پوزخندی. کردم باز رو در و رفتم اتاقم سمت به. بود پاش و ریخت خونه تمام

 : گفتم بلند باصدای و برگشتم پیمان سمت به. زدم کنار رو پرده و رفتم
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 .کن جمع رو خودت شو بلند-

 و کرد نشت سریع و برد پیمان پیراهن سمت به رو دستش و شد بلند سریع من دیدن با، بود خواب پیمان کنار که دختری

 نگاه .پوشید رو هاشلباس و شد پا سریع من دیدن با. کرد باز رو هاشچشم سختی به پیمان. شد خیره من به ترس با

 : گفتم و کردم پیمان به تحقیرآمیزی

 .دارم کارت، کن جمع رو بساط این سریع -

 : گفتم که بره بیرون اتاق از خواست و برداشت رو وسایلش سریع دخترِ. گفت چشمی ترس با پیمان

 .بمون، نه تو-

 : گفت پیمان

 .بره بذارید قربان-

 : گفتم و کردم پیمان به اخمی

 ؟ نزنی حرف من حرف روی نگرفتی یاد هنوز-

 بجی تو رو هامدست. رفت بیرون اتاق از سریع و شد بودنمعصبی متوجه پیمان. کردمی نگاه من به ترس با دختر

 فقط دلم. بود سرپناه بی هایجوجه این شبیه؛ کردم براندازش خوب. برداشتم دختر سمت به قدمی و بردم فرو شلوارم

 خشک و جدی لحن با. بود شده این اشنتیجه و بود کرده بزرگش دل خون با که مادری. سوخت مادرش حال به

 : گفتم امهمیشگی

 ؟ سالته چند-

 : گفت باترس و داد قورت ترس از رو دهنش آب

 .... من خدا به-
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 : گفتم و پریدم حرفش بین

 .متنفرم شدت به نمیدن رو سوالم جواب که کسایی از من دونی می-

 : گفت کرد بغض

-۴۲. 

 : گفتم و زدم پوزخندی

 ؟ غرقی کثافتی چه توی دوننمی اتخانواده-

 : دادم ادامه. داد تکان نه معنی به رو سرش

 حسابت بابات تا تونخونه دم بردمتمی وضع همین با وگرنه، سوخت حالت به دلم. ذارینمی جا این رو پات دیگه-

 .اشتباهی در سخت، آرزوهاته مرد پیمان کردی فکر اگه. کمه کاریکثافت چنین برای سنت هنوز. برسه

 .دارم دوست رو پیمان من -

 : گفتم و بردم گوشش نزدیک رو سرم. لرزیدمی ترس از. ایستادم کنارش و زدم چرخی دورش. رفتم سمتش به

 .نداره دوستت وقتهیچ، کنهمی ثابت رختخواب توی رو داشتنشدوست که پسری، نصیحت تو به من از-

 عذاب نگاهش با رو من هامدت که بود شخصی نگاه شبیه مظلوم نگاه این. کرد نگاه بهم اشکش از پر هایچشم با

 اتاق از و نکردم معطل. "آوردنکم" هم اون، کردمی القا رو حس یه بهم فقط نگاه این. بودم متنفر نگاه این از. دادمی

 .رفتم کارم اتاق سمت به و زدم بیرون

 یششپ لحظه چند نامرتبی از خبری دیگه. شد اتاق وارد پیمان. زدممی ضربه میز روی هامانگشت با. بودم پیمان منتظر

 : گفت و انداخت پایین رو سرش. نبود

 ؟ دارید امری من با قربان -
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. کرد نگاه من به و کرد بلند رو سرش. رفتم پیمان سمت به و شدم بلند جام از و برداشتم میز روی از رو رنگممشکی کلت

 : گفتم

 ؟ کنممی کار چی این با من دونیمی تو پیمان-

 : گفت سختی به و کرد نگاهم متعجب

 .قربان نه-

 خشم با و کردم باز دوباره و فشردم هم روی هامچشم محکم؛ بودم عصبی. گرفتم رو گردنش پس. اومد سر صبرم

 : گفتم

 بساط توی! میدم تذکر بهت آخر بار برای دارم؟ فهمیدی حاال. کشممی، کنندمی ـناه گـ غرق رو دیگران که هاییآدم-

 خودت هایکاریکثافت یآلوده رو من خواب تخت نداری حق؟ فهمیدی کنی بازی پاکن که دخترایی با نداری حق من

 ،بشم ـناه گـ غرق بیشتر خونت ریختن با نذار، گناهم غرق من دونیمی خوب خودت. پیمان بود آخر بار این. کنی

 ؟ فهمیدی

 : گفت ترس با. کردم رها رو گردنش. گفتم بلند صدای با رو فهمیدی

 .قربان بله-

 : گفتم عصبانیت با و رفتم بهش ایغره چشم

 .کن آماده شب برای رو بساط و کن گم رو گورت هم حاال-

 .چشم -

 .بود ابتکار هومن قانون این. شدمی تنبیه نفر یک دست به جایی یه باید آدمی هر. رفت بیرون اتاق از سریع

 : گفتم و چرخیدم کفشم یپاشنه روی. خورد اتاق در به ایضربه
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 .تو بیا-

 : گفت و ایستاد اتاق در چهارچوب تو. بود بابا یخونه هاینگهبان از یکی. شد باز در

؛ نشه لمعط موضوع این از بزرگ ابتکار جناب میشه اگه ولی؛ آوردم دادید دستور که رو گذشته شب فیلم دی سی قربان-

 .کنه چک رو هادوربین کسی خودشون از غیر نمیدن اجازه و هست خونه توی جوون دختر معتقدند چون

 : گفت و داد بهم رو دی سی، اومد ترجلو

 ؟ ندارید بنده با امری قربان-

 : گفتم و دادم تکون سری

 .بری تونیمی، نه-

 مبود خودم اول ساعت. اومد باال فیلم. دادم قرار تاپ لپ توی رو دی سی. رفتم تاپ لپ سمت به. رفت و گفت چشمی

 ویت چیزی یه لحظه یه. بودند شده خسته هامچشم، بودم کرده نگاه تاپلپ به بس از. بودم تاپ لپ با کار مشغول که

 یوشهگ پوزخندی. بود پوپک، نبود شبح که این. زدم رو کردنمتوقف یدکمه سریع. اومد پایین هاپله از شبح هایمایه

 لپ با کار مشغول و رفت تاپ لپ سمت به. زدم دوباره رو پلی یدکمه سریع. بوده پوپک کار، طور این پس. نشست لبم

 . شد تاپ

 ایدب. بستم رو تاپ لپ عصبانیت با. کردممی احساس رو دستام شدنمشت لحظه هر. کرد لبخندزدن به شروع بعد

 رونبی خونه از سریع. بخنده من ریش به بخواد پرورشگاهی دختر یه دادمنمی اجازه؛ بودم هومن من. کردممی اشتنبیه

 .رفتم بابا یخونه سمت به و شدم ماشین سوار، رفتم

*** 

 :پوپک

 اومدمی دانشگاه از تردیر آیناز قطعا پس، بود دوشنبه امروز. شدم خونه وارد کوفته و خسته
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 . شدم موبایلم با بازی مشغول و کشیدم دراز کناپه روی، هاملباس تعویض از بعد

 بندمب رو هامچشم ایدقیقه چند کردم سعی. گذاشتم کنار رو گوشی و گرفت حرصم. سوختم رو بازی هایمرحله از یکی

 .بره بیرون تنم از امروز خستگی بلکه تا

 هر و زدیم تند تند قلبم. پریدم جام از ترس با. شد باز بدی باصدای خونه در که، شدندمی گرم کم کم داشتند هامچشم

 . مبود چسبیده کاناپه به ترس از. اومد سمتم به قرمزشده صورت با هومن. بزنه بیرون امسینه از بود ممکن لحظه

 !کن کمکم فقط خودت خدایا. فهمیدم هاشدست شدنمشت از رو این؛ نداشت حرکاتش روی کنترلی

 : گفت و زد زهرخندی. تپیدمی شدت به قلبم. شد ترنزدیک

 ؟ ترسیدی چیه-

 : گفت. لرزید خونه هایشیشه کل که بود بلند صداش قدراین. کشید عربده. کردم نگاهش فقط، نگفتم چیزی

 تونیمی کردی فکر؟ کردی فکر چی خودت با تو جوجه آخه؟ زدی گندی چه تو که فهممنمی من کردی فکر احمق دختر-

 ؟ها؟ بزنی ضربه، ابتکار هومن، من به

 . گذاشتم هامگوش روی رو هامدست ترس از. بود بلند زیادی صداش

 دردم. داد فشار و گرفت رو امچونه خشونت با و گرفت هاشدست از یکی توی رو دستم دو هر و کشید رو هامدست

 . گرفت

 : گفت خشم با

 .تو و دونممی من، کنی خطا پا از دست دیگه بار یک فقط! میگم چی جوجه ببین-

 : گرفتم درد از و نیاوردم طاقت. کرد وارد هامدست به فشاری و کرد رها رو امچونه

 !آخ-
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 : گفت و زد نیشخندی

 .بگیره دردت که بدم آزارت این از بیشتر که نکن کاری پس؟ گرفت دردت -

 هب رو دستم. بود بسته رو گلوم راه بغض. رفت که فهمیدم خونه در شدنبسته صدای با. رفت و کرد رها رو هامدست

 اشهآدم و خونه این از شدمی کاش. بودم خسته. گریه زیر زدم و نیاوردم طاقت. کردممی خفگی احساس؛ کشیدم گلوم

 . بدم عذابش خواستم هم من، دادمی عذاب رو من اون؟ بود چی گناهم مگه. کنم فرار

 ؟بگیره قرار مرد آزار و اذیت مورد باید همیشه زن که نوشته دنیا کجای

 . بیارم درت زانو به هومن که خورممی قسم

 تار هامچشم کردنمگریه زیاد خاطر به. کردم باز رو هامچشم خونه در صدای با که بود چند ساعت دونمنمی دقیقا

 . شد بهتر نسبتا دیدم تا کردم بسته باز رو هامچشم بار چند. دیدندمی

 رو یفشک فرزین. بودند انداخته روم رو پتو خدمتکارا حتما. زدم کنار رو پتو. نشستم کناپه روی و شدم بلند. بود فرزین

  :گفت و اومد سمتم به و کرد آویزون در کنار آویزرخت به پالتوش. کردمی نگاهم متعجب. گذاشت نشیمن یگوشه

 ؟ پوپک -

 : گفت نگرانی با. دوختم بهش رو نگاهم

 ؟ نداری رو به رنگ چرا؟ شده چیزی-

 : گفتم ضعیفی صدای با

 .نشده چیزی، نه-

 : گفت گرفتو رو بازوم که بگذرم کنارش از خواستم. شدم بلند

 .زنممی حرف دارم پوپک-
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 : گفتم حوصلگیبی با و کشیدم بیرون فرزین دست از رو بازوم. نداشتم حوصله و حال

 .شو خیالبی لطفا فرزین-

 : گفت و کرد اخمی

 ؟ مرگته چه بگو؟ چی یعنی-

 : گفتم و بردم باال رو صدام. شدم عصبی

 دخر رو من ثانیه هر، لحظه هر. ندارم رو کردنشاذیت حق من ولی؛ کنه اذیتم باید که این از. توئه یپسرعمه من مرگ-

 من؟ وناا دختر بشم که گفتم من مگه؟ خواستم من مگه، آوردند خونه این به رو من بابا مامان که چه من به فرزین. کنهمی

 همین اشک. دیگه امخسته. بجنگم کوفتی سرنوشت این با تونمنمی که من. بشم بزرگ مادر و پدر بدون نخواستم که

 .شه قطع هامنفس االن

 : گفت و گرفت بازوهام. برد بین از، بود بینمون که رو ایفاصله فرزین

 .نگو هیچی! هیس-

 : گفتم زاری لحن با

 .فرزین امخسته-

 : گفت و زد لبخندی فرزین

 ؟ من از حتی-

 !.نه-

 : گفت و زد زل صورتم اجزای به

 اندازیمی پروانه یاد رو من تو پوپک دونی می-
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 : داد ادامه. کردم سکوت

 ؟ باشه، کنارتم من افتاد اتفاقی هر بعد به امروز از. کنه اذیتت هومن که نمیدم اجازه هستم من وقتی تا-

 : گفت و زد ایکنندهدلگرم لبخند. دادم تکون "باشه" معنی به رو.سرم

 . بشه پیدا آیناز یکله و سر که اآلناست. بشی سرحال کم یه تا بزن آبی صورتت دست برو هم حاال-

 : گفت و برد فرو شلوارش هایجیب توی رو هاشدست. خورد سر بازوهام روی از هاشدست

 دیگه برو-

 . رفتم بهداشتی سرویس سمت به. زدم جونیکم لبخند. گرفت امخنده دستوریش لحن از

 . دنکر کم دلم التهاب و گرمی از هم باز آب سردی. پاشیدم صورتم توی و کردم آب از پر رو مشتم. کردم باز رو شیرآب

 .خزیدم تخت توی و بردم پناه اتاقم به شام صرف از بعد

*** 

 :هومن

. نبود کنول و بود چسبیده بازوم به صدف. برداشتم نوشیدنی مستخدم سینی از. اومد نزدیک. کردم اشاره مستخدم به

 : گفت لوندی با صدف. بود باال ولوم آخرین تا رو ضبط صدای

 .برقصیم کم یه بیا عزیزم-

 : گفتم و خوردم نوشیدنیم از کم یه. نشست لبم روی پوزخندی

 .زنممی هم به رو مهمونی االن بری راه مغزم روی خوایمی اگه صدف-
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 ردو تا دور رو نگاهم. برگردوند من از رو سرش دلخوری حالت با و برداشت من بازوی بین از رو دستش. کرد اخمی صدف

 .شد یرهخ داشت تن به کوتاهی قرمز لباس که بلوند مو و قدبلند دختر یه روی نگاهم. بود پسر دختر از پر. چرخندم سالن

 . نمک اضافه دخترام دوست یبقیه لیست به هم دختررو این خواستمی دلم خیلی. خوردم امنوشیدنی از دیگه کم یه

 اون به من یهخیر نگاه از که صدف. کردم براندازش بیشتر خبیثی نگاه با. بود نشسته دلم به طورایی یه داشت که لوندی

 : گفت و شد بلند، بود شده عصبی دختر

 !بمیر برو -

 خودش هب من نگاه یمتوجه که دختر. سرکشیدم رو نوشیدنیم تموم بار این. کردم نگاه صدف رفتن به چشمم یگوشه از

 : گفت و ایستاد روم روبه. کردممی حس دور چندان نه یفاصله از رو تنش عطر. اومد سمتم به طنازی با، بود شده

 ؟ شناسیممی رو همدیگه ما-

 : گفتم و دادم باال رو ابروم تای یه

 ؟طورچه، نه-

 : گفت و خندید

 .هستید قدیمی دوستان از شاید گفتم، زدید زل بنده به که میشه ایدقیقه چند آخه-

 : گفتم و انداختم باال ابرویی

 .ببینممی که باره اولین رو شما من نه... آهان-

 : گفت و آورد جلو رو دستش

 .هستم طناز-

 : گفتم و دادم دست باهاش. بود اسمش خاطر به طنازیش همه این دلیل پس
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 .هومنم-

 .خوشبختم-

 ..همچنین-

 ؟ درسته، شماید میزبان-

 : گفتم و کشیدم بیرون دستش بین از رو دستم

 .بله-

 و گرفت من سمت به رو نگاهش دوباره و انداخت نگاهی نیم، برگردوند عقب به رو سرش. کرد پخش به شروع آهنگی

 : گفت

 ؟ موافقی نفره دو رقـــص یه با-

 روعش برای. نرقصم که بودم خورده قسم، داشتم که تلخی اتفاق اون از بعد. بودم نرقصیده که بود چندسال؟ رقـــص

 سینی توی رو لیوان آخر یلحظه تو کشید رو دستم طناز. دادم تکون کردنموافقت ینشانه به سری. نبود بد دوستی یه

 .شد پخش سالن وسط مالیم نوری و شدند خاموش هاچراغ. رفتیم سالن وسط سمت به و گذاشتم مستخدم

. شدیم اکو گوشم توی که هاییخندیدن صدای. افتادممی گذشته یاد، داشتمبرمی رقصیدن برای طناز با که قدمی هر

 که بودم شده مومشکی دختر یه خاطرات غرق قدراون. بود دیگه جای حواسم من ولی؛ زدمی حرف گوشم تو طناز

 . کردم صبح رو شب طورچه و شدم اتاقم وارد کی دونمنمی

 نه، بود همم زیبایب نه ابتکار هومن برای ولی؛ داشت خاصی زیبایی. بود خوابیده کنارم طناز. کردم باز هامپلک سختی به

 هب راستیک و اومدم پایین تخت از. نکنم قلبم حریم وارد دیگه رو دختری هیچ بودم خورده قسم من. پاک عشق یه

 شتدا بازی این. بود ریخته هم به شدت به افکارم. چسبوندم دیوار به رو سرم. کردم باز رو آب دوش. رفتم حموم سمت

 .کنند بازی خودشون روند به بازی این اصلی هایمهره که دادممی اجازه نباید. رفتمی پیش بد
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 . شد واضح کم یه صدا. رفتم در سمت به آروم. اومدمی پچ پچ صدای. کردم تنم رو امحوله. بستم رو آب شیر

 من، یدنباش نگران. بیفته تله توی آسونی این به کردمنمی هم رو فکرش. قربان میره پیش داره نقشه طبق چیز همه-

 .خوش روز، قربان گیرممی تماس باهاتون. بلدم خوب رو کارم؛ طنازم

 .فعالند و تیز از بیش هامگوش که خوبمه هایویژگی از یکی اینم هم شاید. نشست لبم یگوشه پوزخندی

 ور دستاش. اومد سمتم به و شد بلند تخت روی از طناز. اومدم بیرون حموم از. کنم حفظ رو خودم خونسردی کردم سعی

 : گفت و کرد حلقه دورم

 ؟ خوبه حالت عزیزم-

 و ردمک باز کمرم دور از رو دستاش. بود ریاکاری و نفرت حس از پر نگاهش بند بند. شدم خیره سبزرنگش هایچشم به

 : گفتم و کردم باز رو کمدم در. رفتم کمدم سمت به

 .بداخالقم کم یه هاصبح من، ببخش رو من من یجوجه-

 : گفت و زد لبخندی. زدم چشمکی براش و چرخوندم سمتش به رو سرم

 .گیرممی دوش منم، کنند حاضر رو صبحونه بدی دستور هامستخدم به تو تا. عزیزم نداره اشکال-

 . بردم رنگمآبی داردکمه پیراهن سمت به رو دستم. شدم هاملباس بررسی مشغول دوباره و دادم تکون سری

 پیمان. کردممی نگاه خونه به، رفتممی پایین هاازپله که طور همین. رفتم بیرون اتاق از و کردم تنم رو هاملباس

. رفتم غذاخوری سالن سمت به. زدمی برق و بود تمیز خونه همین خاطر به؛ میاد بدم پاش و ریخت از دونستمی

 ازب حوادث یصفحه و برداشتم رو روزنامه امهمیشگی عادت طبق. نشستم میز پشت. بودند چیده رو میز هامستخدم

 یصفحه و برداشتم رو امقهوه فنجون. رفت و ریخت قهوه برام مستخدم. نبود سوزیآتش و تصادف جز خبری. کردم

 . گذاشتم کنار دقیقه چند از بعد رو روزنامه. شدم خوندن مشغول و کردم باز رو روزنامه از دیگه

 : گفتم رسا صدای با
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 ؟خانوم مهربان؟ خانوم مهربان-

 : گفت و شد غذاخوری سالن وارد خانوم مهربان ثانیه چند از بعد

 ؟ داشتید کارم، هومن آقا بله-

 .دارم واجب کار باهاش بیاد کن صدا رو پیمان-

 .چشم-

 . رفت خانوم مهربان

 : گفت و شد وارد پبمان

 .خدمتم در؟ قربان بله-

 .بگیر آمار ازش تونیمی که چی هر. خواممی آمار ازش، طناز دخترِ این پیمان -

 .چشم -

 .نیست خوش حالم، کنند آماده هم رو من بساط بگو هامستخدم به ضمن در -

 .قربان چشم-

 : گفت متعجب. شدم بلند. اومد طناز. رفت پیمان

 ؟ میری داری-

 : گفتم و رفتم سمتش به

 .تمومه مهمونی دیگه ولی؛ نه-

 : گفت. شد حرفم یمتوجه
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 .نمیشم مزاحم این از بیشتر پس، باشه-

 : گفتم و کردم اشاره میز به

 ؟ کنینمی میل-

 : گفت و زد پوزخندی

 .شد صرف، خیر-

 .رسونتتمی بگو راننده به-

 . رفت کرد تنش رو پالتوش. ایستادم نشیمن وسط. افتادم راه سرش پشت. رفت و انداخت بهم نگاهینیم

 اساحس، زدممی که پکی هر با. رفتم امهمیشگی بساط سمت به و کردم باز رو اتاق در. رفتم مخصوصم اتاق سمت به

 غرق ودمخ عالم توی و چسبوندم صندلی پشتی به رو سرم و بستم رو هامچشم. کشیدم باال رو دماغم. کردممی سبکی

. بودن کشیدم مواد بار اولین برای که حسی همون مثل حس این چرا دونمنمی ولی؛ داشتم دوست هنوز رو حس این. شدم

 . بودم حس همون دنبال که بود هامدت من

*** 

 :اردالن

 زا بعد. اومدم بیرون فرودگاه از و گذاشتم هامچشم روی رو امآفتابی عینک، کشیدممی خودم با رو چمدونم که درحالی

 یدکمه و نشست لبم روی لبخندی. کشیدمش بیرون کتم جیب از. شد بلند موبایلم صدای. برگشتم باألخره سال سه

 : زدم رو اتصال

 .سرهنگ سالم-

 : پیچید گوشی توی سرهنگ شاد صدای
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 ؟ رسیدی، گلم پسر سالم-

 : گفتم، کردممی نگاه رنگ زرد هایتاکسی به که طور همین

 .بزنم سر اون به برم اول خواممی ولی؛ رسیدم آره -

 ؟ قائلی احترام براش هنوزم -

 : گفتم و گرفتم جا عقب صندلی روی هم خودم. برد رو چمدونم و اومد راننده. کردم بلند دست تاکسی برای

 .اونم مدیون رو جونم من چون؛ آره -

 .بده رو بازداشتش حکم دادگاه که فرداهاست امروز همین. شده ـناه گـ غرق اون، اردالن ولی -

 : گفتم. اومد در حرکت به ماشین. نشست ابروهام بین اخمی

 . کنممی ثابت رو این من و گناههبی اون. نمیدم اجازه هرگز -

 .اونه برعلیه مدارک یهمه -

 .پشتشم کوه مثل من، باشند علیهش بر دنیا تموم اگه سرهنگ -

 .باش خودت مراقب. ندارم حرفی من، مصممی دیدنش برای قدراین که حاال، پسرم باشه -

 .فعال، دارید که درکی از سرهنگ مرسی -

 . پسرم فعال -

 آخرین تو. دوختم تهران هایخیابون به ماشین یپنجره از رو نگاهم. دادم راننده به رو آدرس. کردم قطع رو تماس

 .بود فرستاده رو اشخونه آدرس، بود زده بهم که ایمیلی
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 مدونچ راننده؟ بود شده پولدار قدراین شبه یه طورچه. ایستادم بزرگی در مقابل. شدم پیاده ماشین از. رسیدم باألخره

. مکرد حساب رو کرایه و کشیدم بیرون رو پولم کیف و بردم کتم جیب توی رو دستم. آورد بیرون عقب صندوق از رو

 . رفت و کرد تشکری راننده

 : پیچید آیفون توی زنی صدای ثانیه چند از بعد. فشردم رو زنگ و بردم تصویری آیفون سمت به رو دستم

 ؟ بفرمایید -

 .دارم کار خونهصاحب با-

 .کنید معرفی رو خودتون اول باید ولی؛ ببخشید -

 .اومده اردالن بگید بهش-

 .پس کنید صبر، باشه-

 در تسم به که طورهمین. کشیدم خودم دنبال باز و گرفتم رو چمدون یدسته. شد باز تیک یه با در دقیقه چند از بعد

، آبی و قرمز رز هایگل، آبی هایفواره با بزرگ استخر یه. کردممی نگاه کنجکاوی با رو خونه، رفتممی ساختمون

 . کشیده فلک به سر کاج هایدرخت

 خودش، شدنمی باورم. شد باز ساختمان اصلی در که بودم نگذاشته اول یپله روی رو پام هنوز. رسیدم هاپله نزدیک

 ؟!بود

 ؟ ورزیده هیکل همه اون بود رفته کجا؟ زدمی اول حرف تهران پولدار پسرهای بین قشنگی از که کسی

 هامدست و کردم رها رو چمدون یدسته. بودیم شده خیره هم به حرفی هیچ بدون. نداشت من از کمی دست هم خودش

 برادر دو مثل دوری سال سه از بعد و کرد پرواز سمتم به. دوستم یه از بیشتر براش دونستممی. کردم باز مقابلش رو

 بزرگش. بودم غرورش و هاشخودخواهی تموم دلتنگ. بودم تنش عطر دلتنگ. کشیدیم آغوش در رو همدیگه دلتنگ
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 همراهش سایه مثل که بودم من، بود شده شهر این هایکوچه پس یآواره ناراحتی از که هاییشب تموم. بودم کرده

 . بودم

 رنظ از خوب رو صورتش اجزاء گرفتم رو بازوهاش. گرفت فاصله آغوشم از. کشیدمی تیر اشغصه از قلبم... االن ولی

 : گفت لبخند با. گذروندم

 ! شدی عوض قدرچه -

 : گفتم و زدم تلخی لبخند

 ؟ شدم پیر -

 : گفت و داد تکون رو سرش

 .شدی ترپخته، نه -

 ؟ شدی الغر چرا تو. کرده ترپخته رو من وطن از دوری خب، آره -

 .باشه حد این تا کردمنمی فکرش ولی؛ بود شده اعتیاد غرق بودم شنیده. کشید دماغش به دستی

 : گفت. کردم رها رو بازوهاش

 . بزنیم حرف داخل بریم بهتره -

 : گفت و کشید خودش دنبال، گرفت رو دستم که بردم چمدون سمت به رو دستم. دادم تکون سری

 .دارم حرف کلی باهات که بیا تو. میاره خدمتکار-

 بذار، ندارند تمومی دردهام گفتمی و زدمی محکم پک سیگارش به که هاییشب تموم مثل؟ داشت حرف هنوزم؟ حرف

 . بشم خالی زدنحرف با

 : گفتم و نکردم تحمل. کردم نگاهش منتظر. نشست روم به رو. نشستم نفرهتک مبل روی
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 ؟ گفتیمی، خب -

 : گفت و انداخت پاش یکی اون روی رو پاش

 ؟ درسته، دوریم هم از که زیادیه زمان -

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 .بزنیم حرف رفتهدست از زمان این از باید سیر دل یه و آره-

 ؟ برگشتی چی برای تو اردالن -

 لممقاب رو سینی و شد وارد مستخدم. کنمنمی حضور اعالم جهتبی من که دونستمی؛ داشت قوی شیشم حس هنوزم

 . برداشتم رو داغ یقهوه فنجان. گرفت

 .خواممی جواب من، نکن سکوت اردالن -

 : گفتم باخستگی و شدم بلند. گذاشتم مبل کنار میز روی رو قهوه فنجان

 ؟ بدی نشونم رو اتاقم میشه. بودم هوا روی ساعت چند، راهم یخسته من-

 : گفت و گرفت رو بازوم. اومد سمتم به و شد بلند

 .کنی خراب انتقام برای، کشیدم مدت این که رو هایینقشه تموم که اومدی نگو اردالن-

 : گفتم و کردم جدا بازوم دور از رو دستش. کنم حفظ رو خودم آرامش کردم سعی

 .بیرون بیارمت رفتی فرو توش گردن تا که باتالقی این از اومدم، بدم نجاتت اومدم؛ زدی حدس درست-

 : گفت و زد پوزخندی

 ؟ رفته یادت، خوابیدمنمی المصب دل این درد از که هایشب اون تموم؟ رفته یادت-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 103 

 : کشید فریاد و کوبید اشسینه یقفسه روی

 .اردالن رفته یادت هااین یهمه نگو. اردالن کشتند رو من. داره درد هنوزم المصب دل این اردالن-

 : کشیدم داد سرش. اومد سر صبرم

 برات عمر یک ولی؛ کنه آرومت بتونه االن شاید انتقام. خوردم زخم منم، کشیدم درد منم؟ چی که. هومن کافیه-

 .میاره پشیمونی

 .خواممی رو پشیمونی این من -

؟ آیناز از نهنک یا؟ مامانت؟ بابات؟ بگیری انتقام کی از خوایمی بگو بهم. بستهبن فقط میری داری تو که راهی این هومن-

 ؟ من از اصال شایدم یا

 : دادم ادامه و آوردم پایین رو صدام

 .حیفی، نکن. هومن نکن-

 .بگیرم فطرتپست اون از رو انتقامم باید من، اردالن تونم نمی-

 ؟ داریبرمی کوفتی بساط اون از دست؟ گذشته هومن همون میشی؟ میشه چی گرفتی انتقام وقتی، قبول باشه-

 : گفت قاطع لحنی با و زد زل چشمام به

 .آره -

 : گفتم و کشیدم امچونه به دستی، دادم بیرون صدادار رو نفسم

 . طرفی من با، نشدی سابق هومن اگه ولی؛ بگیری انتقام کنممی کمکت من، باشه-

 . دادمی گوش حرفم به هنوزم. نشست لبم روی جونیکم لبخند. گفت ایباشه لب زیر. حرفه همیشه حرفم دونستمی
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 . زدنمی حرف من حرف روی، زمینه یکره روی فرد گستاخترین کنندمی فکر همه که سرکشی هومن

*** 

 : پوپک

 جیغی آیناز. کشیدم جلو، بود رفته عقب که رو روسریم و دادم فرزین به رو گل دست. بودیم ایستاده منتظر فرودگاه تو

 : گفت و کشید

 .اومدند بابا مامان کن نگاه پوپک -

 مامان بغل یتو آیناز نفر اولین. کردیم پرواز سمتشون به. دیدم رو بابا مامان باألخره و گرفتم رو آیناز نگاه رد باخوشحالی

 اباب. کردم بغلش و دویدم سمتش به. کرد باز برام رو هاشدست و گذاشت زمین روی رو دستش توی ساک بابا. پرید

 : گفت و بوسید رو سرم

 .بود شده تنگ برات دلم قدرچه دونینمی، عزیزمم دختر-

 : گفتم خوشحالی با و اومدم بیرون بابا آغوش از

 .اومدید که خوشحالم خیلی، باباجون بود شده تنگ براتون دلم منم-

 قدرچه. کشیدمش آغوش در و رفتم سمتش به کردمی نگاهم بخشآرامش لبخند یه با. چرخوندم مامان طرف به رو سرم

 شده یرهخ من به سکوت در فقط که رسید غریبه فرد یه به نوبت احساسات ابراز از بعد. بودم اشمادرانه عطر این دلتنگ

 : گفت بلند صدای با و کرد ذوق دیدنش با آیناز. بود

 !بهرام عمو -

 نگاه از. کردمی نگاه رو من چشمی زیر، بود کرده بغل رو آیناز که درحالی بهرام عمو. رفت فرو بهرام عمو آغوش در و

 .کردم ترنزدیک فرزین به رو خودم و دیدم فرزین وجود توی امنیت حس لحظه یه چرا دونمنمی. شدم معذب اشخیره

 . کنه سکوت داد ترجیح ولی؛ شد متوجه فرزین
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 : گفت من به رو خوشحالی با و اومد بیرون بهرام عمو آغوش از آیناز

 .بهرام، عزیزمم عموی از هم این جان پوپک-

 : گفتم و زدم جونیکم لبخند

 .خوشبختم دیدنشون از-

 : گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش و اومد ترنزدیک قدم چند بهرام

 .شدم آشنا شما مثل زیبایی بانوی با که افتخاره دنیا یه بنده برای -

 :فتمگ جدی لحنی با و کشیدم بیرون دستش بین از رو دستم سریع و دادم دست باهاش باألخره داشتم که تردیدی با

 .دارید لطف شما، مچکرم-

 : گفت بابا به رو فرزین

 .بریم بهتره، منتظره راننده عموجان-

 : گفت و زد لبخندی بابا

 .شده تنگ زندگیم خونه برای حسابی دلم که پسرم بریم-

 راننده اب بهرام عمو همون یا بهرام و بابا و مامان. برگشتیم فرزین ماشین با آیناز و من. افتادند راه به و زدند لبخندی همه

، یدمترسمی اشخیره نگاه از. نشدم خوشحال آیناز عموی حضور از زیاد چرا دونمنمی. داشتم دلشوره حس یه. برگشتند

 هم هانای مامان. شدیم پیاده ماشین از و رسیدیم کی دونمنمی که بودم افکارم درگیر بس از. نداشتم خوبی حس بهش

 طاقت. برید رو سرش و گذاشت بابا و مامان پای جلوی و آورد رو گوسفندی سریع مستخدم. رسیدند ما با زمان هم

 . رفتم خونه سمت به سریع؛ نداشتم رو صحنه این دیدن
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 دعوت رو هااین کی. شدم رو به رو آدم کلی با که شدم سالن وارد. کردم آویزون آویزرخت به پالتوم. شدم خونه وارد

 : گفت و شکست رو حاضر جمع سکوت دکه بو کسی اولین مادربزرگ. کردندمی اذیتم خیره هاینگاه؟ بود کرده

 ؟ایستادی جااون چرا، مادر جان پوپک-

 صاف. بوسیدم رو دستش و شدم خم. شدم نزدیک. رفتم مادربزرگ سمت به و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 : گفت و زد لبخندی مادربزرگ. ایستادم

 ؟ کجان پدرت مادر پس عزیزم دختر-

 : کنم سکوت که شد باعث هومن صدای که بدم رو بزرگ مامان جواب تا کردم باز لب

 .میارند تشریف عزیزت دختر و عزیزت داماد االن، نترس مادربزرگ-

 آبی داردکمه پیراهن یک با مشکی کتان شلوار یه. انداختم هومن به نگاهی. رفت هومن به ایغره چشم بزرگ مادر

 . بود شده جذاب امشب. بود پوشیده پررنگ

 . بردم پناه اتاقم به و کردم فرار بار معذب جمع اون از سریع بابا و مامان گفتنسالم صدای با

 و آوردم بیرون هاکتاب یقفسه توی از رو امعالقه مورد کتاب. باشم آرامش تو حداقل ساعتی چند برای کردم سعی

 و آوردم باال کتاب توی از رو سرم. خورد اتاق در به ایضربه که بودم کتاب خوندن محو. کردم کتاب خوندن به شروع

 : گفتم

 .بفرمایید -

 : گفت و کشید سرک در الی از فرزین. شد باز اتاق در

 ؟ هست اجازه -

 . نمک تکیه بهش ایدلهره و ترس هیچ بدون تونممی بود کرده ثابت بهم مدت این طی. بود عزیز شخص یه برام فرزین
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 : گفتم و گذاشتم کنارم و بستم رو کتاب

 .داخل بیا، البته -

 : گفت و نشست بود تختم روی روبه که نفرهتک مبل روی. بست رو در سرش پشت و شد اتاق وارد

 ؟ پایین نمیای چرا -

 : گفتم و شدم دستم توی انگشتر با بازی مشغول و دادم سوق انگشتام سمت رو نگاهم

 .کنممی غریبی احساس هاآدم اون بین من. بیام کنار نتونستم جمع اون با هنوز من، فرزین راستش-

 ؟ پوپک -

 : زدم زل بهش و آوردم باال رو نگاهم

 ؟ بله -

 : گفت کشید صداداری نفس

 الاص حاال تا تو پوپک. بشی ناراحت ترسیدممی ولی؛ بزنم حرف باهات ایمسئله یک راجب خواستممی بود هامدت-

 ؟ گشتی اتخانواده دنبال

 .نه -

 : گفت و شد خم جلو به کم یه و کرد قالب هم به رو دستاش

 تو دشای ولی؛ شدی بزرگ پرورشگاه توی بچگی از دونممی. داریم گذشته یه و خانواده یه هاآدم ما یهمه، پوپک ببین-

 . ردیک هااون پیداکردن برای رو خودت تالش بازم ولی؛ کنی پیداشون نتونی اگه حداقل. کنی پیدا بتونی رو اتخانواده

 : گفتم تردید با. کردممی پیدا رو امخانواده باید من؛ بود فرزین با حق



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 108 

 ؟ کنم پیدا رو امخانواده تونممی من فرزین یعنی-

 : گفت و زد بخشیآرامش لبخند فرزین

 ؟ طورهچه، کنممی کمکت خودم اصال. روشنه دلم من، نه که چرا-

 : گفتم خوشحالی با و اومدم شوق سر فرزین هایحمایت از

 ؟ کنیمی کمکم واقعا فرزین -

 : گفت و زد لبخندی

 .نه که چرا، آره -

 .فرزین مرسی -

 ریمب هم با که داده دستور عمه پاشو هم االن. کن تشکر موقع اون، برداشتم مثبتی قدم وقت هر. نکردم کاری که هنوز-

 .بکشند شام خوانمی، پایین

 : گفتم تعجب با و انداختم ساعت به نگاهی

 !گذشت زمان زود قدر چه-

 : گفت کرد ایخنده تک فرزین

 .کردی فراموش رو زمان کلی به که بودی خوندنرمان درگیر بس از -

 از هم هومن ما با زمان هم. اومدیم بیرون اتاق از دو هر و زدم لبخندی. شد بلند هم فرزین، شدم بلند تخت روی از

 : گفت و زد پوزخندی بعد و داد باال رو ابروش تای یه فرزین و من دیدن با اول. اومد بیرون اتاقش

 ؟ گذشت خوش -
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 : گفت و کرد اخمی و برد فرو شلوارش هایجیب توی رو هاشدست. ایستاد کنارم فرزین

 ؟ برداری اتمسخره هایکنایه این از دست خواینمی -

 : گفت و خندید تمسخر با هومن

 تهخس بگم من خوایدمی؟ بگم چی من خوایدمی، میاید بیرون اتاق یه از همزمان دوتاتون وقتی؟ بردارم دست چرا آخه-

 ؟خوبه، طورهچه این؟ نباشید

 : گفت و داد تکون هوا توی و آورد بیرون شلوارش جیب توی از رو هاشدست از یکی. داد هومن به فحشی لب زیر فرزین

 .بیا خودت به، نیستی خودت هوای حال توی کشیدی بس از بدبخت؟ میگی خودت برای چی -

 : گفت و داد سر ایقهقه هومن

 ؟تریکوچیک من از ماه یه تو رفته یادت؟ میدی یاد اخالق درس من به داری تو فرزین -

 .نیستی بلد رو اون تو که مطرحه کردنزندگی درست، نیست کوچیکی بزرگی به -

 و آب به براش رو خودتون قدراین که داره چی پرورشگاهی دختر این دونمنمی من. بود خوب هومن که دیروز تا؟ چیه -

 ؟ زنیدمی آتیش

 به رو اسالتم با و ایستادم مقابلش سریع که شد ورحمله هومن سمت به فرزین. انداخت چنگ گلوم به لعنتی بغض باز

 : گفتم فرزین

 .من خاطر به خدا رو تو، فرزین نه-

 : توپید من به عصبی لحنی با فرزین

 .نیستی تنها بفهمونم بهش بذار پوپک-

 : گفتم کوبنده و قاطع لحنی با
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 .نه االن حداقل، نه گفتم فرزین-

 : گفتم و دوختم بهش رو امعصبی نگاه. برگشتم سمتش به. زد صداداری پوزخند هومن

 .نمیدم دست از رو خودم نجابت باشم چی هر من، هومن کافیه-

 : گفت لبش روی پوزخند همون با

 . معلومه، آره -

 : گفتم و انداختم بهش تحقیرآمیزی نگاه

 .متاسفم برات -

 یه با صحبت مشغول کسی هر. بود کرده پر رو سالن جمعیت یخنده صدای. رفتم پایین یطبقه سمت به نکردم معطل

 و وسیدب رو امگونه، انداخت گردنم دور رو دستش بابا. نشستم کنارشون و رفتم مامان و بابا سمت به بود دیگه شخص

 : گفت

 ؟ کردی استراحت خوشگلم دختر -

 : گفتم و کردم نگاه بابا به

 .آره -

 : گفت جمع به رو سیاوش. کرد جلب رو همه توجه جمعیت بین از صدایی

 ؟ بیرون بزنیم تهران این از موافقن کیها. میشه تحویل سال فردا-

 : گفت و شد سیاوش نزدیک مغرورش یچهره همون با پریماه

 ؟ گرفتی نظر در رو کجا حاال خب -
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 : گفت خنده با و گذاشت سیاوش یشونه روی رو دستش سهراب

 !کنه اتراق رو خان هومن ویالی خوادمی معمول طبق-

 : گفت لودگی با و زد پس رو سهراب دست سیاوش

 ؟ زدی حرف من جای تو باز نکبت-

 ؟ بهت برخورد، چیه: سهراب

 ؟ بندازم لنگر جایی برم من دیدی کی، برخورد معلومه خب؛ خوردم جا کم یه فقط نه: سیاوش

 همیشه: فرزین

 ؟فرزین آقا داشتیم: سیاوش

 : گفت، بود هابچه کل کل شاهد لبخند با که حالی در بابا. نگفت چیزی و خندید فرزین

 ؟ جان هومن نه مگه، بده اجازه باید که هستش خونه صاحب اصل، نکنید دعوا هاشما حاال -

 و انداخت همه به گذرایی نگاه هومن. بودند کرده اختیار سکوت همه. شد نزدیک، بود ایستاده جمع از تردور که هومن

 : گفت و کرد ثابت من روی رو نگاهش

 .ندارم حرفی من -

 همه مستخدم صدای با. کردممی اشتباه من شاید یا، بود طوری یه هومن نگاه امشب. شد بلند هابچه جیغ و سوت صدای

 از متونستنمی کردممی هرکاری. نشستم هومن روی روبه باز بدم شانس از. رفتند غذاخوری سالن سمت به شام برای

 و بودیم شده جمع گوشه یه دخترا با شام صرف از بعد؟ بود چی هانگاه این از قصدش. کنم فرار اشخیره هاینگاه زیر

 .زدیم حرف عید خریدهای به راجع
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، یدهنرس بالشت به سرم و شدم اتاقم راهی کوفته خسته هم من. رفتند و کردند رفتن عزم هامهمون که بود شب آخرهای

 . برد خوابم

 . اومدم پایین تخت از و زدم کنار رو پتو. زدم کنار صورتم توی از رو موهام. پریدم خواب از آیناز جیغ صدای با

 : گفت و شد اتاقم وارد آیناز. اومدم بیرون و شستم صورتم و دست. رفتم بهداشتی سرویس سمت به

 .نمونده تحویل سال به چیزی بجنب دختر-

 : گفتم و زدم بودنشعجول یهمه به لبخندی

 .باشه -

 دیسفی کتان شلوار. بودم دیده عمرم توی که بود دختری ترینچل و خل دختر این. رفت و کشید بیرون زبونی برام

 . رفتم بیرون اتاق از و بستم سرم باالی رو موهام. پوشیدم رنگ صورتی تیشرت یه با همراه

 : گفت آیناز به رو مامان. بودند شده جمع سینهفت یسفره دور همه

 ؟ کردی صدا رو پسرا -

 : گفت و خندید آیناز

 .گرفتم گاز که هم رو هومن، کردم بیدار آب پارچ با که فرزین، آره -

 : گفت و داد تکون تاسف روی از رو سرش مامان

 .نیستی بشو آدم -

 : گفت آویزون یلوچه و لب با آیناز. خندیدم

 .کنی ضایع رو من هی کردی عادت مامان-
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 .حقته -

 .خیر به همگی صبح -

 .چرخید سمتش به هاسر یهمه فرزین صدای با

 پیراهن. شد خیره هومن به نگاهم. اومدند پایین هاپله از بهرام عمو و هومن سرش پشت و اومد پایین هاپله از فرزین

 ابروش ایت یه، شد من لبخند یمتوجه که هومن. نشست لبم روی محوی لبخند. رنگ سفید کتان شلوار و سفید داردکمه

 . کردم جور و جمع رو خودم و اومدم خودم به سریع. کرد نگاهم متعجب و داد باال رو

 : گفت و انداخت ما یهمه به نگاهی لبخند با بابا. چرخاندم سمتش به رو سرم بابا صدای با

 .متفاوته سال یک امسال ندارم شک-

 : داد ادامه و کرد آیناز روبه

 .کن روشن رو تلویزیون لطفا جان آیناز-

 مومت با دلم توی و بستم هامچشم. بود مانده باقی تحویل سال زمان تا دقیقه دو فقط. کرد روشن رو تلویزیون آیناز

 : گفتم و کردم صدا رو خدا وجودم

 نگاه سرم پشت به هرگز که کنی خوشبختم قدراین امسال خواممی ازت؛ نکردم لمس رو خوشبختی وقتهیچ من خدایا-

 . نکنم

 : گفت و ردک بوسیدنم به شروع و پرید بغلم توی و کشید بنفشی جیغ آیناز. کردم باز رو هامچشم بمب ترکیدن صدای با

 !چلم و خل خواهر مبارک نو سال-

 : گفتم و خندیدم

 .عزیزم مبارک هم تو سال -
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 و وسیدب رو سرم هم بابا. بوسیدم و گرفتم رو دستش. رفتم بابا سمت به اول. رفتم مامان و بابا سمت به و شدم بلند

 : گفت

 .گلم دختر دارم آرزو رو هابهترین برات، مبارک جدید سال -

 : گفتم زدم زل بابا مهربون هایچشم به و ایستادم صاف

 .خوبم بابای همچنین، مرسی-

 و هومن ،فرزین سمت به. گفتم تبریک بهش رو جدید سال و بوسیدم بابا مثل هم رو مامانم دست. رفتم مامان سمت به

 : گفتم و زدم زل بهشون لبخند با و رفتم بهرام عمو

 .مبارک هم شما جدید سال -

 : گفت و نشست لبش روی عمیقی لبخند فرزین

 .مبارک هم تو جدید سال -

 .مرسی -

 : گفت و زد زل بهم خاص نگاه یه با هم بهرام عمو

 .مبارک هم تو جدید سال -

 . کردم سکوت و زدم لبخندی

 : گفت سرد خیلی هومن

 .مرسی -
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 سفره روی زا رو قرآن بابا. گفتند تبریک هم به همه. برگشتم بودم نشسته که جایی سمت به دوباره و زدم تلخی لبخند

. رداشتب، بود داده بهش بابا که رو اسکناسی خوشحالی با آیناز. گرفت آیناز سمت اول و کرد بازش و بوسید و برداشت

 : فتگ و شد بلند فرزین، بابا عیدی از بعد. بهرام عمو، هومن از بعد و هومن به بعد، فرزین به بعد، رسید من به نوبت

 .خریدم خوشگل خانوم دوتا برای کوچولو هدیه یه منم خب-

 : گفت و کوبید هم به رو هاشدست زدگیذوق با آیناز

 ؟ کجاست کو! جون آخ-

 : گفت و داد تکون سری آیناز برای تاسف روی از فرزین. خندیدند آیناز یبچگانه رفتار این به همه

 .بده مهلت کم یه دختر-

 : گفت آویزون یقیافه با آیناز

 .خوادمی کادو دلم من؟ چیه خب-

 : گفت و آیناز سمت رو یکی و گرفت من سمت رو یکی و برداشت رو جعبه دوتا مبل کنار از و خندید فرزین

 .بیاد خوشتون امیدوارم-

 زنش روزی یه نداشتم شک. داشت مهربونی دل فرزین. بشند قائل ارزش و احترام برات هاآدم از بعضی خوبه قدرچه

 بهش شکرت و شناسیقدر روی از لبخندی. بود امن گاهتکیه یه فرزین چون؛ کنه تکیه بهش تونستمی ترسی هیچ بدون

 : گفتم و زدم

 .مرسی -

 ؟میاد خوشت ببین کن باز، کنممی خواهش-
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 و دمکر بلند رو سرم. داشتم نیاز بهش واقعا که چیزی؛ تبلت یه! شدنمی باورم من خدای. کردم باز آرومی به رو جعبه

 : گفتم خوشحالی با و زدم زل بهش و ریختم هامچشم توی رو خوشحالیم تموم

 .دادی بهم که بود ایهدیه بهترین، فرزین مرسی-

 .خریدیمی رو باالترش مارک یه خسیس فرزین: آیناز

 .زیادیه سرت از همینم: فرزین

 ؟افتادی زحمت تو چرا پسرم: بابا

 .عزیزن هااین از بیشتر خیلی برام پوپک و آیناز. عمو نکردم کاری: فرزین

 .پسرم باشی زنده: مامان

 چند به. نزد حرفی کسی ولی؛ کردند تعجب اول همه. رفت اتاقش سمت به حرفی بدون و شد بلند جاش سر از هومن

 عجبت همه. گرفت سمتمون به جعبه دوتا. اومد آیناز و من سمت به و برگشت پر دست بار این هومن که نرسید دقیقه

 : گفت خوشحالی با و گرفت هومن دست از رو شکلمربع کوچیک جعبه سریع آیناز. بودند کرده

 .عاشقتم، داداشی مرسی-

 :اومدم خودم به هومن صدای با که کردممی نگاه هومن دست به دودلی با هنوز من ولی

 ؟ نداری رو اتهدیه گرفتن قصد-

 : گفتم آرومی صدای با

 .نداشتم رو انتظارش-

 لدب هم خوبی رنگزیتونی هایچشم این. کردیم نگاه هم به فقط حالتی هیچ بدون. کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم

 سفید رنگ یه سیاهی همه اون پشت که داد نشان بهم امروز، دنیاست قلب ترینسیاه کردممی فکر من که قلبی؟ بودند
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 ادای ولی؛ باشه خوب تونهمی که آدمی به رو بودنخوب تا کنهمی مبارزه سیاهی همه اون مقابل در گاهی که هست هم

 . نیست کینه و نفرت از پر هم قدراین که کنه ثابت میاره در بدبودن

 : گفتم آروم لب زیر و گرفتم دستش از رو جعبه

 .مرسی -

 خیلی. بود دستش تیرکمان یه که بود فرشته شکل به گردبند یک؛ کردم باز رو جعبه. نشست رفت و داد تکون سری فقط

 .بندازم گردنم تو، رفتم اتاقم توی وقتی گرفتم تصمیم. بود قشنگ

 .رفتند هاشوناتاق سمت به و شدند بلند همه، نشستنهم دور دقیقه چند بعد. نزد حرفی کسهیچ دیگه

 : گفتمی داشت که شنیدم اتاق در پشت از رو آیناز صدای. کردم جمع رو ساکم

 .کنیم حرکت خوایممی، باش زود پوپک-

 : گفتم بلند صدای با خودش مثل

 .اومدم باشه -

 میز روی از رو موبایلم و برگشتم. نذاشتم کیفم توی رو موبایلم که اومد یادم. برداشتم رو ساکم و کردم سرم رو شالم

 .رفتم بیرون اتاق از و برداشتم اممطالعه

 : گفت همه به رو بابا. گذاشت عقب صندوق توی و گرفت دستم از رو ساک سریع. اومد سمتم به فرزین

 .بریم ماشین دوتا با بهتره-

 : گفت و کرد تایید رو بابا حرف هم فرزین

 .شما با بهرام آقا و من با پوپک و آیناز و هومن. بریم ماشین دوتا با بهتره. موافقم منم، آره -
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 هم ازآین و من. کنه رانندگی مسافتی تا اون شد قرار و نشست رل پشت هومن. شدند ماشین سوار و کردند موافقت همه

 رکتح دوباره و شیم جمع همه تا بایستند گوشه یک همه راه وسط که بود این بر قرار. کردیم حرکت. نشستیم عقب

 .کنیم

 که هم فرزین. بود تبلتش با بازی مشغول آیناز. کردممی نگاه بیرون به خیالیبی با و چسبوندم شیشه به رو سرم

 سریع. کردمی نگاهم داشت آینه از هم اون، دوختم هومن رو نگاهم. کنه استراحت تا بود گذاشته هم روی هاشچشم

 من به هومن نگاه دیشب از چرا. کردمنمی درک رو نگاه این من. کردم نگاه رو بیرون دوباره و گرفتم ازش رو نگاهم

 ..بود خنثی خنثی نگاهش االن ولی؛ بود کینه و نفرت از پر پیشش روز چند نگاه؟ بود شده عوض

 .اشتمد اشتباهی برداشت هومن از و کردممی اشتباه من شاید. کردمی عوض رنگ زود، بود ناشناخته شخصیت یه هومن

 . بردمی و کردمی پاک خودش با هم رو هابدی تموم، باریدمی بارون وقتی کاش؟ بارون نم نم و بهار اول! بود عجیب

، کردممی سکوت و دیدیممی رو هابدی که بود پاک زیادی من دل هم شاید؟ نبود دنیا این توی بدی هیچ شدمی چی اصال

 . بخشیدمشمی دوباره، کردمی اذیتم هومن که بار هر و نبودم ایکینه آدم. رو هومن هایبدی مخصوصا

 : گفت هومن به رو فرزین. کشیدم افکارم از دست، ماشین شدنمتوقف با

 ؟ ایستادی چرا-

 : گفت و کرد باز رو اشایمنی کمربند هومن

 ؟ رفته یادت، مونیممی بقیه منتظر-

 : گفت لب زیر فرزین

 .آهان -
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 پاکت شلوارش جیب از و رفت جاده سمت به هومن. آوردم پایین رو ماشین یپنجره. شد پیاده ماشین از هومن

 یگارس زدنپک به شروع و کرد روشنش فندک با و کشید بیرون سیگارش پاکت از نخ یه و کشید بیرون رو سیگارش

 . زدمی حلقه سیگار دود با هومن، کردممی نگاه سیگار دود به. کرد

 یادهپ ماشین از همزمان سهراب و سیاوش. شد پیاده ماشین از هم فرزین، ما ماشین کنار ماشین چند گرفتن کنار با

  .کردیم حرکت دوباره و شدند جمع همه باألخره. کردند عید تبریک و احوالپرسی به شروع فرزین و هومن با و شدند

 . ندشد ویال حیاط وارد هاماشین و کرد باز رو ویال در ریموت با هومن. رسیدیم کی دونمنمی که بودم افکارم غرق قدراون

 صندوق از رو وسایل هم ترهاجوون، رفتند ویال ساختمون سمت به هاتربزرگ یبقیه و بابا و مامان. شدیم پیاده ماشین از

 ینهسی به سینه، کردم بلند رو سرم که همین. آوردم بیرون رو ساکم. رفتم عقب صندوق سمت به. آوردندمی در عقب

 : کرد زمزمه گوشم کنار. گرفت رو بازوم که بگذرم کنارش از خواستم و گفتم ببخشید یه. کرد نگاهم فقط. شدم هومن

 ؟ نیومد خوشت امهدیه از -

، دادیم هدیه بهم رو دنیا تموم اگه داشت که هایزورگویی ولی؛ بودم گرفته حاال تا که بود ایهدیه بهترین؟ نیومد خوشم

 : گفتم. کنم نرم بهش نسبت رو دلم تونستمنمی بازم

 .بود قشنگ، مرسی -

 : داد ادامه. نگفتم چیزی ولی؛ گرفت دردم. کرد وارد بازوم به فشاری

 .نزن حرف سرد من با -

 : گفتم اخم با و کشیدم بیرون دستش از رو بازوم، شدم عصبی

 ایدب رو هاصدقه قربون این، کردی برداشت اشتباه جناب نه؟ عزیزم بگم بهت داری انتظار نکنه؟ سالمی؟ تو چته -

 .من نه بگن دخترات دوست

 : گفت و کشید لبش یگوشه رو انگشتش، زد پوزخندی
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 .برممی لذت کردنتاذیت از بیشتر من، بیار در جسوربازی تو حاال. میاد خوشم بیشتر جسور دخترهای از من-

 : گفتم عصبانیت با و بم صدای با

 !مریضی تو-

 ..رفتم ویال ساختمون سمت به و نکردم معطل این از بیشتر

 : گفت سریع من دیدن با آیناز. زدندمی حرف هم با و بودند ایستاده نشیمن وسط همه

 .اومد هم پوپک بیا -

 : داد ادامه آیناز. کردم نگاهش متعجب

 .دعواست و جنگ هااتاق سر که بیا پوپک-

 : گفتم و خندیدم

 ؟ چرا آخه-

 .موندیم بالتکلیف همه حاال. دریا به رو میگه یکی، خواممی رو جنگل به رو اتاق میگه یکی: سیاوش

 . شد زدنمحرف مانع صدایی که بزنم حرف کردم باز لب

 .کردم تقسیم رو هااتاق من -

 : گفت و کرد نگاه من به. بود داده ویال در کنار دیوار به رو اشتکیه. برگشتم سمتش به. بود هومن صدای

 دخترا، اقات یه پسرا. نیست زیاد اتاق چون؛ بیان کنار هم با هم بقیه. دادم بهشون اتاق یه خودم اتاق کنار آیناز و پوپک -

 .هاعمو و بابا مال هم یکی و هاخاله و مامان مال یکی هم پایینی اتاق دوتا. اتاق یه هم

 : گفت من به رو آیناز. کردند قبول ناچار به همه
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 .اتاقمون تو بریم ما پوپک -

 هی و جداگانه خواب تخت دوتا با متری دوازده اتاق یه. شدیم اتاق وارد. افتادیم راه اتاقمون سمت به و گفتم ایباشه

 نگر به هاشدیواری کاغذ. بود قشنگی اتاق خیلی؛ دیواری کمد و مجهز بهداشتی سرویس با و دریا به رو بزرگ پنجره

 با و گذاشت تخت روی رو دستاش و نشست تخت روی آیناز. ریز هایشکوفه و هاگل از هاییطرح با و بود مالیم صورتی

 : گفت لبخند

 ؟ پسندیمی، طورهچه ویال دیزاین -

 : گفتم زدم لبخندی خودش مثل و نشستم تختم روی

 .دریا به سمتش یک و داره راه جنگل به ویال سمت یه که این مخصوصا! قشنگه خیلی، آره -

. تساخ ازش خوب ویالی یه میشه گفتمی هومن ولی؛ خورهنمی درد به گفتمی همیشه بابا. بود پدری ارث زمین این -

 ندگیز آمریکا اآلن که بود هومن دوستای از یکی هم مهندسش. شد ساخته ویال این تا کشید زحمت دوسال تقریبا هومن

 .هومنه یسلیقه ویال چیدمان تموم. کنهمی

 : گفتم تعجب با

 ؟ ایهسلیقه با آدم قدراین هومن یعنی-

 .داره خاصی خیلی هایاخالق هومن؟ کردی فکر چی پس، اهوم -

 : کردم زمزمه لب زیر

 .مرموزه و ناشناخته موجود یه فقط هومن -

 ؟ گفتی چیزی -

 : گفتم و نشوندم لبم روی مصنوعی لبخند و اومدم خودم به سریع آیناز صدای با
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 .نه-

 رنگآبی دریای به هم من و کنه جا جابه کمد داخل رو وسایلش تا شد بلند و نگفت چیزی دیگه و داد تکون سری آیناز

 ؟ بود کجا من زندگی انتهای یعنی. نداشت انتهایی؛ بود من زندگی مثل درست دریا. شدم خیره

*** 

 :هومن

 توان نداشتن دلیل به، دیپلم تحصیلی مدرک، ساله۴۲، طناز. کردم نگاه بود فرستاده طناز به راجع پیمان که آمارهایی به

 اعتیاد اثر بر دو هر پدرش مادر. بود شهر پایین هایمنطقه از یکی توی هم زندگیش محل. بود زده رو درس قید مالی

 اب که بود کرده زنیتیغ هم چندباری، بود خالف اهل. بود شده بازداشت مخدر مواد حمل جرم به دوبار. بودند کرده فوت

 .شدم خیره دریا به و گرفتم پنجره سمت رو دارم چرخ صندلی. بستم رو تاپ لپ. بود کرده فرار شخصی یه کمک

 : گفتم بدجنسی با و زدم پوزخندی

 .کنممی یکسره رو کارت دارم که هایینقشه با منم، شدی من زندگی وارد نقشه با که حاال، خانوم طناز خب-

 : پیچید گوشی توی اشعصبی نسبتا صدای. کردم وصل رو تماس؛ بود اردالن. شد بلند موبایلم صدای

 ؟ رفتی گوری کدوم تو -

 : گفتم، گرفت امخنده ارالدن عصبانیت این از

 .شمالم من! باش آروم-

 ؟ کنیمی شوخی -

 .کشمنمی هدفم از دست که گفتم بهت من، نه-

 .شمال میام و میفتم راه االن من-
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 .منتظرم، باشه -

 تسم به و شدم بلند. اومدم کوتاه فقط همیشه مثل من ولی؛ داشت من از مخالفت انتظار اردالن. کردم قطع رو تماس

. شدم رهخی دریا به و گذاشتم بالکن ینرده روی رو دستام. کردم باز، بود کشویی که رو ایشیشه در. رفتم اتاقم بالکن

 بالکن پایین از جیغی صدای. بود کردنغروب حال در خورشید. دادندمی بخشآرامش حس یه بهم دریا امواج صدای

 این. نددویدمی هم دنبال، کشیدندمی جیغ که حالی در آیناز و پوپک. دادم بالکن پایین به رو نگاهم. کرد جلب رو امتوجه

. کردم اهنگ سرم پشت به و برگشتم اتاق در شدنبسته و باز صدای با. داشتند دوستش قدراین همه چرا، بود کی دختر

. ودب زده زل بهم غرورش از پر نگاه با. شدم اتاق وارد و اومدم بیرون بالکن از. پریدند باال ابروهام. شد اتاق وارد پریماه

 : گفتم و زدم پوزخندی

 ؟ کردی گم راه، عزیزم یخاله دختر به به-

 : گفت و برداشت سمتم به قدم یه

 ؟ چیه دختر این با تو یرابطه هومن. بودم بلد رو راه نه-

 : گفتم و دادم سر ایقهقه. گرفت امخنده زد که حرفی از

 ؟ کنیمی حسادت من هایداشته به هنوزم تو! پریماه وای-

 : گفت و زد چنگ رو پیراهنم ییقه، کرد پر رو بینمون یفاصله

 .توام یگذشته از جزئی هنوزم من. حسودم آره -

 : گفتم بهش تمام جدیت با و کردم جدا پیراهنم ییقه از رو هاشدست

 یشرمنده فردا خوامنمی، بیرون برو اتاقم از هم االن. نمونده باقی چیزی خاکستر جز و شد خاکستر من یگذشته-

 .بشم شوهرت

 : گفت و زد پوزخندی
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 .خوامنمی رو اون من دونیمی کسی هر از بهتر خودت-

 .خوایمی کسی هر از بیشتر رو اون تو اتفاقا، کنیمی اشتباه-

 !هومن-

 : گفتم و بردم باال کم یه رو صدام، شدم عصبی؛ کنه صدا رو اسمم نداشتم دوست

 .بیرون برو اتاقم از و کن گم رو گورت نیومده باال سگم روی اون تا اآلنم، پریماه مرده هومن، مرد -

 : گفت و زد پوزخندی

 .ترسمنمی من بترسن تو زورگویی این از دنیا تموم اگه-

 : گفت. کنم حفظ رو خودم آرامش کردممی سعی؛ فشردم هم روی رو چشمام. کردمی بد رو حالم داشت تنش عطر

 ؟ میاد بدت گرفتی برام تولدم روز که عطری از، چیه-

 : گفتم حرص با کردم باز رو هامچشم

 .پریماه کنیمی شروع داری رو بدی بازی. دارم نفرت میشه مربوط تو به که هرچیزی از، متنفرم آره-

 .دارم دوست رو رو بازی این من-

 : گفتم بمی صدای با

 .نداره خوشی عاقبت بازی این باش مطمئن-

 : گفت ترس با و خورد جا اولش

 ؟ چی یعنی -

 : گفتم و زدم بدجنسی روی از لبخندی
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 .نشی اذیت هم تو که عزیزم میرم جلو پله به پله، نوبت به چیز همه-

 : گفت و خندید هامحرف شوک از. باشم متنفر ازش قدراین کردنمی رو فکرش

 .ایدیوونه تو -

 : گفتم و بردم فرو شلوارم هایجیب توی رو هامدست

 .کن دوری دیوونه آدم یه از تونیمی تا پس، آره -

 : گفتم و کردم اشاره اتاق در به ابرو و چشم با

 .بیرون اآلنم -

 .رفت بیرون اتاق از و انداخت بهم عصبی نگاه

 هاخاله و مامان. رفتم بیرون اتاق از و برداشتم میز روی از فندکم با همراه رو سیگارم پاکت. دادم بیرون صدادار رو نفسم

 سرایدار، ادمر. رفتم اسطبل سمت به و زدم بیرون ویال ساختمون از. بود پهن غیبت بساط و بودند نشسته نشیمن توی

 : گفت و اومد سمتم به، ویال

 .خوبه حالش، نباشید نگران. اومدید خوش آقا -

 : گفتم. اسبمه مهمه من برای که چیزی تنها دونستمی. کشیدم اسبم سر به دستی

 ؟ خوبه خانومت؟ طورهچه خودت روز حال-

 .خوبه شما لطف به، آقا شکر رو خدا -

 هب رو من نگاهش بند بند؛ شدم خیره اسب رنگمشکی هایچشم به. رفت مراد. دادم تکون "خوبه" ینشونه به سری

 .بردمی گذشته

 ؟ میشی خیره نگاهش به فقط هنوزم -
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  :گفتم و شدم خیره هامکفش به و کردم کجی دهن. دوختم پایین رو نگاهم. کردمی نگاهم اردالن. برگشتم عقب به

 . بشم ترنزدیک هدفم به که میده جرئت بیشتر بهم، آره -

 ینب که رو ایفاصله و شد نزدیکم. آوردم باال رو نگاهم. شدمی ترنزدیک بهم لحظه هر که شنیدممی رو هاشقدم صدای

 :گفتم. برد بین از، بود شده ایجاد اون و من

 !اومدی سریع قدرچه -

 : گفت و کرد ایخنده تک

 .شمال اومدی دونستممی، نشناختی رو اردالن هنوز-

 : گفتم و پریدند باال ابروهام

 ؟ کردی تعقیب رو من تو باز اردالن-

 : گفت و خندید

 . آره -

 : گفت و داد قورت رو اشخنده. دادم تکون تاسف روی از سری

 ؟ کنی شروع خوایمی کی از، کردی جمع رو همه که ببینممی. حاال نکن ترش، خب خیلی-

 .کرد جلب رو توجهم اسطبل بیرون از صدایی

 .بسه خدا رو تو، نمیاد باال نفسم که من پوپک-

 نم سمت به دوباره. کرد نگاه سرش پشت به و چرخید، گرفت رو نگاهم رد اردالن. بود ایستاده اسطبل جلوی پوپک

 : گفت و زد پوزخندی، برگشت
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 ؟ کنی شروع جدیدت خواهر از خوایمی نگو-

 : گفتم و زدم پوزخندی خودش مثل

 .داری رو من آمار تموم نیومده هنوز ببینممی-

 .شو خیالبی رو دختر این، کنیمی شروع بد داری. باش نداشته کاری هااین به تو-

 بلد هم نم و بود ضعف نقطه پوپک یعنی؛ بود بهانه پوپک. شدندمی برمال هاراز تموم باید. بود شده ورشعله دلم انتقام

 .بذارم دست دیگران ضعف نقطه روی طورچه بودم

 !هومن -

 : گفتم و کشیدم افکارم از دست اردالن عصبی صدای با

 .بره پیش خواممی من که طوریاون بذار اردالن-

 : گفت و انداخت بهم عصبی نگاه

 .نکن استفاده زن یه از انتقام برای و باش مرد، بخونی کری کر برام که نرسوندمت جااین به-

 .متنفرم زن اسم به موجوداتی از من -

 .کرده بزرگت و آورده دنیا به رو تو زنه اسمش که موجودی همین ولی؟ جدی-

 : داد ادامه و کوبید امسینه تخت روی

 ؟ خان هومن فهمیدی -

 و احترام نداشتم دوست چون؛ نگم چیزی اردالن به که کردممی کنترل رو خودم داشتم خیلی. گرفتم رو اردالن دست

 .بره بین از بود اردالن و من بین که دوستی
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 : گفت و کشید بیرون دستم بین از رو دستش. کردم نگاهش فقط

 یاب داشتی کارم. کردم اجاره رو بغلی ویالی من. هوا باد که منم هایحرف، کنممی رو کارم من که این یعنی نگاه این -

 .نری گرفتی پیش در که رو ایجاده اشتباه کنه خدا فقط، پیشم

 . کردم باز رو هامچشم. کشیدم عمیقی نفس و فشردم هم روی رو هامچشم. رفت و انداخت بهم نگاهی نیم

 هشد جمع وحید و سهراب و سیاوش. بود کرده پر رو ویال فضای کباب بوی. بود شده تاریک هوا. زدم بیرون اسطبل از

 جواب حاضرجوابی با سارینا و آیناز ولی؛ زدمی لبخند فقط پوپک. ذاشتندمی آیناز و پوپک و سارینا سر سربه و بودند

 : گفت لودگی با سیاوش. دادندمی رو پسرها

 .پسراست از بیشتر دخترا ترشیدگی که کن قبول، بیا کوتاه آیناز-

 : گفت و زد کمر به رو هاشدست آیناز

 .ندارند رو هاپرنسس ما لیاقت پسرا که این چون؟ کنننمی ازدواج دخترا چرا دونی می-

 : گفت و زد ایقهقه وحید

 .بس و همین، کوزته اسمتون فقط دخترا شما؟ بود کجا پرنسس، آیناز خیال بی-

 : گفت و کشید جیغی آیناز

 .جونته یلدا اون کوزت-

 : گفت وحید به رو سهراب. زد قهقه بیشتر وحید

 ؟ بیاری در رو این جیغ صدای میاد خوشت-

 : گفت، خندیدمی که حالی در وحید

 .باحاله خیلی دادنحرص رو دخترا-
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 هاماسه روی که افتاد شخصی سمت نگاهم. رفتم ساحل سمت به؛ نداشتم رو پرتشون و چرت هایحرف یحوصله

 . بود فرزین، شدم ترنزدیک. بود نشسته

 ودب مشخص؛ خورد تکونی. گذاشتم اششونه روی رو دستم. کرد اعتماد بهش راحت شدمی که بود شخصی تنها فرزین

 : گفت و برگردوند سمتم به رو سرش. ترسیده من ناگهانی حرکت از

 ؟ هومن تویی -

 ؟ تنهایی چرا، اهوم-

 : گفت زد تلخی لبخند

 .باشیم تنها گاهی از هر داریم نیاز آدما ما-

 .شدم خیره دریا به و کردم بغل رو زانوهام، نشستم کنارش

 ؟ شدی من تنهایی همنشین و اومدی که شده چی-

 .خواممی چی زندگی از و خودم از دونمنمی که وقته خیلی من فرزین. دونم نمی-

 .خودتی فقط داستان این اصلی مقصر-

 ؟ دونیمی مقصر رو من هنوزم-

 .کردی انتخاب اشتباه چون؛ آره -

 : گفتم و کردم رخشنیم به نگاهی

 .کردینمی نصیحت وقتهیچ تو فرزین-

 .نری راههبی به وقت هیچ که کردممی نصیحتت کاش-
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 .نداره انتخابم به ربطی من رفتنراهه بی-

 ؟ دلگیره هاشغروب قدراین چرا دریا دونیمی -

 : کردم زمزمه، برگردوند سمتم به رو سرش

 ؟ چرا، نه-

 : گفت، زدندمی دودو هاشچشم که درحالی

 .ناگفته هایحقیقت از پر، راز از پره چون-

 ؟ من مثل -

 . هومن تو مثل درست-

 ؟ کنم فاش رو چندساله راز داری قصد-

 .کنی تمومش امشب دارم قصد نه-

 : گفتم و زدم راه اون به رو خودم. بود باهوش زیادی فرزین

 ؟ میگی داری چی-

 : گفت، بود زده زل هامچشم به فقط

 .آزیتا مرگ، دونیمی بهتر خودت-

 : داد ادامه. برگشت عقب به زمان، شد آوار سرم به دنیا

 ؟ کنی قبر نبش که کردی جمع رو همه. نمیشه باورم اصال که جااین اومدی تفریح برای که نگو-

 : گفتم و خندیدم
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 .ببرممی لذت بشناسید رو من تونیدنمی که این از منم، بزنید حدس رو من هاشما-

 : گفت تمام قاطعیت با فرزین. شدم بلند هاماسه روی از

 تو همیر بدطور کالهمون بدی انجام کنممی فکر بهش من که رو چیزی اون بخوایی اگه علی والی به، کن تمومش هومن-

 .هم

 : گفتم و زدم پوزخندی

 .نمیره اشکله توی تهدید ابتکار هومن-

 : گفت بلند صدای با فرزین. رفتم ساختمون سمت به

 ؟هومن-

 : گفت برگردم سمتش به که این بدون. ایستادم

 .شیممی غرق همه، نکن-

 .افتاده راه وقته خیلی تایتانیک کشتی ولی؛ جان فرزین امشرمنده-

 به لحظه یک برای نگاهم. بودند شام کردنآماده تکاپوی در همه. افتادم راه ویال ساختمون سمت به و نکردم معطل

 ابروهام. بود دهش خیره موبایلش به، بود لبش روی که لبخندی با و بود نشسته شومینه کنار پوپک. افتاد سالن از ایگوشه

 موبایلش به؛ نمک نگاه موبایلش به تونستمنمی. بود نشده من حضور یمتوجه هنوزم، رفتم سمتش به. پریدند باال متعجب

 : گفتم کنایه با. نداشتم دید

 ؟ بازه بناگوش تا نیشت که پسره بهت میگه چی-

 : گفت و نشست ابروهاش بین اخمی. برگشت سمتم به سریع و ترسید

 .مربوطه خودم به میگه که هرچی-
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 ؟ کنیمی غلطی چه داری دونهمی بابا؟ ندارم خبر من و داری پسردوست حاال تا کی از. بابا نه-

 : گفت. شکاره دستم از بدطور بود معلوم؛ کشید عمیقی نفس

 دیکر فکر نکنه؟ کنیمی تحمیل من به رو خودت کارهای چرا؟ ها، بگم چی تو به من آخه! متشخص آقای، محترم آقای-

 ؟ دارم پسردوست صدتا، توام مثل منم

 : گفتم و کردم برانداز رو پاش تا سر. ایستاد مقابلم و شد بلند زمین روی از

 .. .هر حاال تا شاید. کنن کنترلت نداری که بابا ننه نباشه چی هر آخه. باشی داشته هم شاید، نیست بعید ازت -

 سریع .زدم پوزخندی. کردم حس پوستم روی رو سوزشی و چرخید دیگه سمتی به صورتم که نگفتم کامل رو حرفم هنوز

 فشار ستمد به. بود فرزین، کردم نگاه دست صاحب به. شد گرفته هوا توی دستم که بزنم گوشش زیر بردم باال رو دستم

 با. بشکنم رو غرورم تونستمنمی ولی؛ گرفت دردم. پیچوند رو دستم و گرفت قرار پوپک و من بین. کرد وارد محکمی

 : گفت داشت عصبانیت از هاییریشه که صدایی

 و میشی سگ موقع به و آقایی هاتنوچه برای اگه. کیه دست دنیا کنم حالی بهت تا کن بلند پوپک روی رو دستت-

 هرمارز کامت به رو دنیا بشه بلند روش دستت دیگه بار یک فقط. نیستی چیزهیچ من برای، گیریمی رو هاشونپاچه

 .کنممی

، کنهبش که غرورم. بشکنه رو غرورم کسی دادمنمی اجازه، بودم هومن من. کشیدم بیرون دستش از سختی به رو دستم

 متس به سریع. بود من صبوری بازی این بردن شرط. کردم نگاهش فقط. زنممی رو هاخیلی زندگی شاهرگ هاشتکه با

 : داد جواب نرسیده بوق دو به. گرفتم رو پیمان یشماره و برداشتم رو تلفن. رفتم اتاقم

 ؟ آقا جانم-

 .منتظرتم ده ساعت رأس، کنیممی شروع امشب. میگم بهت چی ببین بده گوش پیمان-

 ؟ آقا دیگه ساعت یک یعنی-
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 .آره -

 روشنش فندک با و گذاشتم هاملب بین، کردم جدا سیگارم پاکت از نخ یه. نشستم تخت روی. کردم قطع رو تماس

 . زدم سیگار به محکم پک یه و کردم

 با. تندگرفمی سبقت هم از هاثانیه. اومدنمی صدایی ساعت تیک تیک صدای جز. بود کرده پر رو اتاق فضای سیگار دود

 زدم یرونب اتاق از. رفتند ویال پشتی حیاط به شام صرف برای همه دونستممی. اومده پیمان که فهمیدم ویال زنگ صدای

 . رفتم پایین رو هاپله و

 : گفت و کرد خم سر دیدنم با پیمان. کردم باز رو در

 .امانتی از اینم بفرمایید، آقا سالم-

 : گفتم و گرفتم دستش از رو ساک

 .دارم کارش، بیار گیر برام رو طناز. خوبه-

 .قربان چشم-

 ؟ که حالیته، بیفته هم خط یه بهش خوامنمی من اومدن تا-

 . قربان بله-

 .بری تونیمی-

 . بود تازه شروعی فردا. انداختم نگاهی دستم داخل ساک به. بستم رو در. رفت پیمان

*** 

 :پوپک
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 دلم هاشزبون زخم تموم با. گرفتنمی رو سراغش هم کسی. ندیدمش دیگه، داشتم هومن با که دعوایی از بعد

 متس به دستم ارادهبی. کردمی نوازش رو هامگونه آتیش گرمی. دریا به رو آتیش این کنار؛ بود جااین االن خواستمی

 تنفرم من از شدت به گردبند این صاحب که این با. دادمی خوب حس یه بهم گردبند این. کردم لمسش و رفت گردبندم

 هاتن. کردند بهونه رو خواب و کردند رفتن عزم کم کم هابچه. دادمی قلب قوت و آرامش بهم اشهدیه، برعکس ولی؛ بود

 مواجا صدای جز و بودیم سکوت غرق نفر هرچهار. بودیم آیناز و فرزین و سیاوش و من، موند باقی آتیش کنار که کسی

 داخل رو فرزین دست آروم آیناز. رفت و شد بلند و شد خسته بینمون سکوت از هم سیاوش. اومدنمی صدایی دریا

. عشق اسم به حسی یه، بود آشکار داشت روزا این خواهرم که حسی. نشست لبم روی لبخندی. گرفت هاشدست

 : فتگ آیناز به رو بمی صدای با فرزین. داشتم فاصله ازشون کم یه من. کرد نگاه آیناز به و آورد باال رو نگاهش فرزین

 .نکن امآشفته این از تربد، ریختی هم به روزا این رو محاسباتم تموم، وروجک نکن نگاهم طور این-

 : گفت و گذاشت فرزین یشونه روی رو سرش آیناز

 .گیرهمی باال قلبم ضربان نگاهت هر با که هاستمدت فرزین-

 موهاش روی و کرد حلقه آیناز دور رو هاشدست فرزین. نبودند من متوجه که بودند خودشون هوای و حال غرق قدراین

 و زیدمخ تخت توی خستگی با. رفتم ویال سمت به. بذارم تنهاشون که بود بهتر. شدم بلند آروم. کاشت ایــوسه بـ

 .بستم رو هامچشم

 هوا. مکرد نگاه بیرون به پنجره از. بود خواب آیناز. شدم بلند خواب از تشنگی احساس با که بود چند ساعت دونمنمی

. فتیمر هااسب اسطبل به اردو بار یه، بودم پروشگاه وقتی. کنم سواریاسب خواستمی دلم. شدمی روشن کم کم داشت

 دهز امکله به شدنش سوار س*ـو هــ طور بد، بودم دیده رو رنگمشکی اسب اون وقتی از. بودم گرفته یاد کم یه جااون

 یرونب اتاق از آروم و برداشتم رو هامدستکش. پوشیدم مشکی تونیک یه و سفید جذب شلوار یه. شدم بلند آروم. بود

 که رو هیکال. رفتم اسطبل سمت به سریع. نشد من متوجه هم کسی خداروشکر. نبینم رو کسی که پاییدم رو اطراف. زدم

 راه به و زدم شکمش زیر آرومی لگد، شدم اسب سوار. کردم مرتب رو اسب. کردم سرم بود سواریاسب مخصوص

 که بود ساعتی نیم. فرستادممی هامریه وارد رو آزاد هوای وجودم تموم با. افتادم راه به جنگل سمت به آروم. افتادم
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 دونستمنمی .نکردم پیدا رو بازگشت راه ولی؛ برگشتم عقب به. کردم برگشت قصد. گشتممی جنگل توی اسب با داشتم

 اخلد ایگلوله شلیک. بود کرده گیج رو من جنگل. بودند یکرنگ کشیدهفلک به سر هایدرخت. اومدم طرف کدوم از که

 دیبلن جیغ. کرد بلند رو هاشدست و کشید بلندی یشیهه اسب. پرکشیدند هادرخت روی از هاپرنده. پیچید جنگل

 دنمب تموم. کرد دویدن به شروع سریع اسب. افتادم زمین روی محکم شکم با و کرد پرت عقب به رو من اسب. کشیدم

 : گفتم گریه با و کوبیدم زمین روی رو مشتم. بود کرده غلبه بهم ترسی. بشم بلند زمین روی از تونستمنمی و کردمی درد

 ؟کنی کار چی خوایمی حاال، پوپک بزنن گندت-

، بود هک مفاکاتی هزار با سختی به. بشم بلند تونستمنمی و کردمی درد بدنم تموم. شد خارج گلوم پهنای از هقم هق

 نور یاشعه. کردممی نگاه اطرافم و دور به ترس با. دادم درخت به رو امتکیه و رسوندم درختی یتنه به رو خودم

 هم سر پشت ترس از رو دهنم آب. اومدنمی پرندگان صدای جز صدایی هیچ. تابیدمی هادرخت الی به ال از خورشید

. گرگ هی حتی یا، کنم کار چی باید من، بیاد خرس یه االن اگه. خطرناکه حیوانات از پر جنگل بودم شنیده. دادممی قورت

 نبود متوجه باألخره. کردم بغض و گذاشتم زانوهام روی رو سرم و کردم بغل رو زانوهام. بود وحشناک هم فکرش حتی

 .میان دنبالم و میشن من

*** 

 :هومن

 حالت از و دادم بدنم به قوسی و کش. کردم باز رو هامپلک آروم، اومدمی پایین یطبقه از که صداهایی و سر صدای با

 ساعت به رو نگاهم. کشیدم ایخمیازه. کردم آویزون تخت از رو پاهام و نشستم تخت روی و اومدم بیرون درازکش

 و زدم آبی صورتم و دست به. رفتم بهداشتی سرویس سمت به و اومدم پایین تخت از. بود صبح ده؛ انداختم دیوار روی

 به ترزود چه هر باید، کردمی کسالت احساس بدنم کم یه. اومدم بیرون اتاق از و پوشیدم مناسبی لباس. اومدم بیرون

 با نگرانی با بابا. کردم تعجب. بودند شده جمع سالن توی همه. رفتم پایین یطبقه سمت به. رسیدمی مواد بدنم

 : گفتم و رفتم آیناز سمت به. کردمی متر رو سالن هاشقدم

 ؟ شده چی-
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 : گفت من به رو نگرانی با آیناز

 .نیست پوپک -

 : گفت دلهره و نگرانی با و برگشت من سمت به و ایستاد. شد من حضور یمتوجه بابا

 ؟ ندیدی رو خواهرت تو پسرم هومن-

 : گفتم بابا به رو

 ؟ نگرانید هاشما چرا حاال. اطالعمبی ازش من، نه-

 : گفت و اومد نزدیک کم یه سیاوش

 .خاموشه هم موبایلش حتی، نیستش ولی؛ گشتیم رو ویال تموم-

 : گفت کردمی گریه که حالی در مامان

 .دونهمی خدا کجاست حاال، خورهنمی هم آب حتی باباش و من یاجازه بدون دختر این-

 : گفت دادمی دلداری رو مامان که حالی در مریم خاله

 .رویپیاده رفته حتما. ماشاهلل هزار خانومیه خودش برای، نیست که بچه من خواهر-

 : گفت و گرفت اوج اشگریه مامان

 ؟ چی باشه شده غرق اگه. میده بد گواهی دلم مریم-

 : گفت و توپید مامان به بابا

 !خانوم-

 : گفتم جمع به رو
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 .گردهبرمی باشه رفته که کجا هر، نیست که بچه-

 ؟ برنگشت اگه: فرزین

 : گفتم جدی لحنی با و گرفتم فرزین سمت رو نگاهم

 .نباش نگران، گردهبرمی-

 : گفت و اومد من سمت به و گرفت دیوار از رو اشتکیه فرزین

 ؟ نه خوشحالی-

 : گفتم و نشست ابروهام بین اخمی. نیومد خوشم فرزین حرف از

 .نکن شروع فرزین-

 : گفت عصبی لحنی با

 هک معلوم کجا از. کردی تحقیرش حرفات با قدرچه، زدی زبون زخم دختر این به قدرچه؟ ها، میشه چی کنم شروع اگه-

 بتکارا هومن که ستهفتگانه عجایب جزء؟ باشه اشخانواده کنار ابتکار هومن دیدی کی؟ باشی نیاورده سرش بالیی تو

 !اشباخانواده اونم، تعطیالت بره

 : گفتم و بردم باال رو صدام. فرزین چرت هایحرف طرف یه از، خماریم طرف یه از. شدم عصبی

 .شماهایید اصلیش مقصر، نیستم من مقصرش شده ناپدید پا و سربی دختر اون اگه! فرزین شو خفه-

 : گفت و برد باال رو صداش من مثل هم فرزین

 ونا توی بگو بهشون، کردی جمعشون جااین چرا بگو بهشون؟ کنیمی نگاهم طور این چرا؟ چیه؟ شدیم مقصر ما باز-

 !لعنتی بگو بهشون د. گذرهمی چی مغزت

 : گفتم و کشیدم عربده
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 رو امرفته غرور تا کنم زنده رو پیش چندسال تا کردم جمع رو همه من؟ شدی راحت، ستنقشه یه هااین یهمه، آره -

 . مرد چرا، رفت چرا آزیتا بفهمم تا. کنم ثابت همه به دیدم که رو خیانتی تا. کنم جمع

 : گفت و داد تکون برام تاسف روی از سری فرزین

؛ کن برق نبش. اتخانواده اینم و تو این. کنیمی داری بودنخوب به تظاهر که این از هومن برات متاسفم! متاسفم برات-

 . نبودم هم اولش از، نیستم من ولی. میدی دست از رو هاخیلی بگم بهت رو این ولی

 . کنم سکوت که بودند کرده مجبورم انگار. بود زده زل بهم فرزین. بود گرفته بر در رو ویال مرگباری سکوت

*** 

 :اردالن

 دختر اون .کردممی پیداش باید. نبودش پوپک. شنیدممی رو هاحرف تموم بودم گذاشته ویال توی که میکروفنی طریق از

 : گفتم خوشحالی با کوبیدم میز روی رو مشتم. کردم فعال رو هاردیاب سریع. بود داستان این اصلی یمهره

 .خودشه، آره -

 که حالی در. دویدممی جنگل سمت به بلندم هایقدم با. زدم بیرون ویال از و برداشتم کناپه روی از رو گرمکنم سریع

 . رفتم دادمی نشون یابنقشه که سمتی به. کردم نگاه موبایلم و ایستادم، زدممی نفس نفس

 . شدم ترنزدیک. نشه اوضاع یمتوجه پوپک که کردممی بازی نقش باید. اومدمی ضعیفی هق هق صدای

 : گفتم آرومی به و رفتم نزدیک آروم. بودم سرش پشت درست

 ؟ خوبه حالتون خانوم-

 صدای با و داد قورت سختی به رو دهنش آب. زدندمی دودو ترس از هاشچشم. برگردوند سمتم به رو سرش سریع

 : گفت لرزونش
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 ! نه یعنی.... بله-

، نمک محافظت تو از فقط که جاماین من بدونی اگه خوب دختر": نالیدم دلم توی. بود گرفته امخنده ترسش همه این از

 ".ترسیدینمی قدراین ویال توی هایآدم اون تموم از

 : گفتم. رفت هوا جیغش که دادم فشار کم یه و گذاشتم زانوهاش روی رو دستم. زدم زانو کنارش

 ؟ کنهمی درد خیلی-

 : دادم ادامه. داد تکان بغض با رو سرش

 ؟ افتاده برات اتفاقی چه بدونم میشه. نباش نگران-

 . افتادم هم من و کرد رم اسب که کردممی سواریاسب داشتم-

 نیتومی حاال. میشه خوب اونم که دیدند ضربه کم یه زانوهات اسب از افتادنت خاطر به. نیست مهمی چیز پس، خب-

 ؟ بری راه

 : گفت و کرد بغض قبل از بیشتر

 .نکنم فکر-

 کسبرع. بود زیبایی دختر. بودند شده اشک از پر، خوردمی زیتونی به که سبزرنگش هایچشم. انداختم بهش نگاهی

 : گفتم ناچار به. بود نشسته دلم به نگاه این عجیب حاال، اومدمی خوشم سیاهچشم دخترهای از که عمرم تموم

 .بشید بلند که کنم کمکتون تونممی من، ندارید پافشاری زیادی محرم و نامحرم راوبط روی اگه-

 ؟باشه داشته کمک قصد و برسه راه از نفر یه هوابی، داشت هم حق. بود نگران؛ زد زل بهم دودلی و تردید با

 : گفتم پوپک به رو مالیم لبخند یه با

 .خوب دختر کردنه کمک قصدم فقط من، نباش نگران-
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 ور بازوش زیر. گذاشت دستم توی رو دستش تردید و دودلی با. کردم دراز سمتش به رو دستم. بود زده زل بهم فقط

 .بشه بلند که کردم کمکش و گرفتم

 : گفتم گوشش کنار آروم

 .کن تکیه من به-

 . بود دوخته زمین به رو هاشچشم. بودند افتاده شمارش به دلهره و ترس از هاشنفس. داد تکیه بهم

 االن وپکپ خواستمنمی. بود نزدیک ویالم به که رفتم ایدیگه راه از. نشد بدل و رد پوپک و من بین حرفی هیچ راه دربین

 . کردیم عبور هادرخت بین از. بره ویال اون به شرایطی چنین در

  .داشتم رو پوپک جانب از واکنش یه انتظار لحظه هر. کرده تعجب االن دونستممی. شدیم خودم ویالی یمحوطه وارد

 : گفت ترسش از پر صدای با

 . نیست ما ویالی جااین، اومدید اشتباه رو راه کنم فکر-

 : گفتم، شدیممی ترنزدیک ویال ساختمون به که حالی در

 .ودتونخ ویالی ببرممی هم رو شما؛ چشم، بشید معاینه بدید اجازه اول. گرمه بدنتون، نیست مساعد حالتون االن شما-

 : گفت لجبازی با

 . هستند مادرم و پدر شد بد حالم اگه. خوبه خیلی هم حالم. مادرم و پدر پیش ببرید رو من-

 : گفت و رفت باال صداش. نکردم هاشحرف به ایتوجه

 .هستم شما با-

 : گفتم و زدم زل ترسش از پر هایچشم به. ایستادم
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 .پوپک نمیشه -

 : گفت و افتاد کردنتپه تپه به. خورد جا

 ؟ دونیدمی کجا از رو من اسم شما-

 : گفتم و کردم آزاد امسینه از رو امشده حبس نفس. کردم بسته و باز و فشردم هم روی هامچشم

 تمراقب تو از که هستم جااین من که بگم بهت رو این فقط. زیاده گفتن برای حرف چون؛ نپرس من از چیز هیچ لطفا-

 .همین، کنم

 : گفت گیجی با

 ونازت فقط، شناسیدمی کجا از رو من و هستید کی شما دونمنمی من محترم آقای ببین؟ چی یعنی؛ فهممنمی من-

 . امخانواده پیش ببرید رو من کنممی خواهش

 ".تونمنمی االن یعنی؛ پوپک تونم نمی": نالیدم دلم توی

 : گفت داد و جیغ با و زد امسینه به مشت با که کردیم حرکت و گرفتم رو بازوش زیر دوباره

 .جااین بریزن همه که کشممی جیغ قدراین، امخانواده پیش نبری االن رو من اگه، توام با-

 به هک هاییمشت. میشه لجباز و یکدنده حد از بیش اوقات گاهی که گفتمی راست مددکارش. خندیدم لجبازبودنش به

 .داشتند رو کردننوازش حکم انگار، زدمی امسینه

 و رفت همب ایغره چشم. بود پیچونده خودش دور رو پتو و بود نشسته شومینه کنار. گرفتم سمتش به رو داغ شیر لیوان

 .دوخت خاکسترشدن حال در هایهیزم به رو نگاهش

 .خطره در ایدیگه کس هر از بیشتر اون زندگی که. فهموندممی رو هاییچیز یه بهش باید. زدم زانو کنارش ناچار به

 : گفتم. باشم آروم کردم سعی
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 . نیستم کنیمی فکر تو که اونی من، خوب دختر ببین-

 : گفت کنه نگاهم که این بدون

 .داره رباییآدم قصد آقا نگو، کردنه کمک قصدتون واقعا کردم فکر من. آوردید جااین اجبار به رو من ولی-

 !بود بانمک قدرچه دختر این. نخندم کردم سعی

 .خودته خاطر به جاییاین تو اگه. کنیمی اشتباه-

 : گفت و کرد نثارم عصبی نگاه. برگردوند سمتم به رو سرش

 ؟ هستی توکی اصال؟ خودمه خاطر به چرا امخانواده از من جداکردن بفرمایید میشه. عجیبه خیلی-

 .اومدنمی کوتاه هاحاال حاال این، نه

 هستم جاینا اگه من که بگم بهتون تونممی حد این در فقط، بدم توضیح بهتون خیلی تونمنمی من، خانوم پوپک ببین-

 سیبیآ تو نذارم که جاماین من. میشی ماجرایی یه وارد ناخواسته خیلی داری تو. شده سپرده بهم که ایهوظیفه خاطر به

 .نپرس سوال قدراین دیگه لطفا پس، ببینی

 . بودم منتظرش من ولی؛ شد پوپک تعجب باعث ویال زنگ صدای

 : گفتم و خندیدم. دوخت بهم رو اشخسته نگاه. کردم باز رو در و رفتم در سمت به و شدم بلند

 .داخل بیا، بودم منتظرت رفیق-

 هب حرفی بدون فرزین. بود شده خیره فرزین به زدهحیرت و متعجب پوپک. گرفت پوپک سمت به رو نگاهش. شد وارد

 . رفت پوپک سمت

 : گفت فرزین به رو و نیاورد طاقت پوپک

 ؟کنیمی کار چی جااین تو فرزین-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 143 

 : گفت و زد زانو مقابلش، رفت سمتش به فرزین

 ؟ خوبه حالت بگو فقط، برات میدم توضیح؟ جانم-

 : گفت و داد تکون رو سرش

 ؟ درسته، نگرانمن بابا مامان. خوبم آره -

 : گفت و زد مالیمی لبخند فرزین

 .بدم دستت از دوباره ترسیدم. شدم خوشحال قدرچه کرده پیدا رو تو گفت بهم اردالن وقتی دونینمی. خیلی، آره -

 : کرد زمزمه. بود شده گیج راز همه این بین پوپک بیچاره

 ؟ شدید عجیب قدراین امروز هاشما چرا-

 . کردم سکوت من و انداخت من به نگاهی فرزین

*** 

 :هومن

 توی حاضر اعضای به رو نگاهم. گذاشتم اسلحه توی رو تیر. بود میز روی تیر یه فقط. شدم خیره میز روی یاسلحه به

 .انداختم ویال

 . پوپک و فرزین اال، بودند همه. ریختمی اشک مدام هم مامان، بود گرفته هاشدست بین رو سرش بابا

 : گفتم بابا به رو جدی و خشک خیلی

 ؟ بزرگ ابتکار کنی شروع خواینمی-

 . بودند شده قرمز زیاد عصبانیت فشار از هاشچشم. کرد آزاد هاشدست حصار بین از رو سرش بابا
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 : گفت بابا به رو دارشبغض صدای با مامان

 .شه راحت بذار، کن تمومش بگو بهش-

 : گفت و انداخت حاضر اعضای یهمه بین نگاهی. شد بلند و داد تکون سری بابا

 شروع کوچیک کارگاه یه از. بودی راه اول هنوز دونممی ولی؛ دقیق بود زمانی چه دونمنمی، پیش سال پنج درست-

 ؟درسته، یادته خوب خودت. کردی

 : داد ادامه بابا. کردم سکوت

 نیدنش منتظر دونممی. بودی هم پریماه یدلباخته و عاشق. شدی آشنا آزیتا با رفتیمی که هایپارتی همه اون بین -

 خود قطف داستان این اصلی مقصر بفهمی که کنم بازگو برات دیگه بار یک رو داستان تموم خواممی ولی؛ هستی جوابت

 سن سال بیست حدود. شدم دختر یه یمتوجه، بودم اومده سرکار از که روز یه. نه پریماه ولی؛ بود عاشقت آزیتا. خودتی

 تموم اب رو اون پسرم ولی؛ شده پسرم تک عاشق گفت. کرد التماس و زد زانو پاهام جلوی، دید رو من تا. نداشت بیشتر

 ماست پریماه با. نکرد باور ولی؛ هستی پریماه عاشق تو که بهش گفتم. کرد کمک درخواست ازم. زده پس رحمیشبی

 .کردم تعریف پریماه برای رو آزیتا ماجرای، اومد وقتی. بیاد دیدنم به خواستم ازش و گرفتم

 : فتگ و داد قورت ترس از رو دهنش آب. ترسیدمی. کردم نگاهش منتظر. گرفتم پریماه سمت رو نگاهم. کرد سکوت بابا

 خــ قح تو؛ کشید تیر قلبم. گفت بهم رو آزیتا جریان عمو، رفتم قرار سر وقتی. ببینیم رو همدیگه خواست ازم عمو-

 مکک ازم عمو. کنم اعتماد بهت قبل مثل تونستمنمی دیگه. شد ورشعله امزنانه حسادت. نداشتی رو من به ـیانـت

 رفح باهاش شد قرار. دیدمش دور از رفتم و گرفتم عمو از رو آزیتا آدرس. نشه اذیت این از بیشتر دختر اون تا خواست

 ادمی در دهنم از هرچی و برم خواستم اول. بود شهر پایین هایمحله از یکی توی شونخونه. بشه تو خیالبی تا بزنم

 نتونستم. شدممی اذیت شدت به موضوع این از من و کردیمی دوری ازم تو روزا اون. شدم پشیمون ولی؛ کنم بارش

 بهت بآخرش. کردی بهانه رو خستگی تو ولی؛ بیرون بریم بود قرار شب یه. دادمی عذابم تو ـیانـت خــ فکر، کنم تحمل

 .کنم تحمل نتونستم؛ هستی آزیتا کنار نداشتم شک. داد جواب دختر یه تعجب کمال در ولی؛ زدم زنگ
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 : داد ادامه کردنشگریه بین. کرد کردنگریه به شروع و شد بلند هقش هق

 انندگیر هادیونه مثل. بیرون زدم خونه از و برداشتم رو بابا یاسلحه فقط. بودم گرفته جنون. کردم حسادت نتونستم-

 ازش لعنتی من. نپرسیدم ازش. کرد باز رو در که نکشید طولی. زدم رو در زنگ. رفتم آزیتا خونه سمت به. کردممی

 شنگاه هنوز. بود زده زل بهم نرس با. تویی هست من عشق کنار که دختری اون نپرسیدم. جاییاون تو که نپرسیدم

. کردم حرومش گلوله یه هاشالتماس تموم جواب در من ولی؛ باشم نداشته کاریش که کردمی التماسم. نرفته یادم

 . خواستم کمک ازش و گرفتم رو عمو یشماره فقط. هست گوشم توی صداش هنوزم

 به رو کالم یرشته بابا. بود ترپاک هم گل برگ از که آزیتایی. آزیتا مثل ـناه گـبی آدم یه اونم، جنایت یک. شدنمی باورم

 : داد ادامه و گرفت دست

 .ترسیدم دیدم که رو جنازه. رفتم داد که آدرسی اون به سریع منم. کردمی گریه فقط و گرفت تماس باهام پریماه-

 به. نبیرو زدیم خونه از پریماه با و برداشتم رو اسلحه و کردم پاکسازی رو حادثه محل سریع. کنممی کار چی نفهمیدم

 تسلیم رو خودش و بره که شرطی به کنم تامین عمر آخر تا رو اشخانواده که دادم قول بهش و دادم پول افرادم از یکی

  .بود داستان تموم این. دزدیده اینا پریماه خونه از سرقت یه طی هم رو اسلحه و کشته رو آزیتا بگه و کنه پلیس

 : داد ادامه باراین پریماه. بودند کرده سکوت همه. شدم بلند

 والیس هیچ بدون رو ـناه گـبی آدم یه فهمیدم وقتی. بود ورشعله دلم توی انتقام حس هنوزم، کنم تحمل نتونستم-

 .کشتی تو رو آزیتا که دادم شهادت و رفتم پلیس پیش. بگیرم انتقام هم تو از گرفتم تصمیم، کشتم

. زندان توی هایآدم همه اون با زدنکله و سر، زندان. گرفت جون هامچشم مقابل گذشته تموم. بستم رو هامچشم

 ؟بابا یا پریماه؟ بود کی داستان این اصلی مقصر

 : گفت التماس با و اومد سمتم به مامان. کشیدند جیغ هاخاله و مامان. گرفتم بابا سمت به رو اسلحه

 . میفتم پات و دست به. بگذر من خاطر به خدا رو تو هومن-
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؛ بود خطا از رپ درسته آزیتا سرنوشت. بود پاک چون؛ داشتم دوستش هنوزم که بود دختری تنها آزیتا. بگذرم تونستمنمی

 .بگذرم تونستمنمی، بودم انتقام حس از پر من. بود شده کشته ـناه گـبی ولی

 .هومن نه-

 من ینب و اومد سمتم به زدمی نفس نفس که درحالی. بود ایستاده در چهارچوب توی پوپک. برگردوندم عقب به رو سرم

 : وگفت زد زل بهم تمنا و خواهش با. ایستاد بابا و

 . هومن نه-

 از، شنگاه از. بودم متنفر پوپک از همه از بیشتر. زدمی نفس نفس هنوزم. برداشتم سمتش به قدم یه. زدم پوزخندی

 . بودم متنفر نگاهش معصومیت همه اون

 ؟میگی چی تو-

 .نیست پدرت اصلی مقصر. هومن نکن، رو داستان تموم شنیدم. نکن-

 ! نیست مقصر کی و مقصره کی بگی من به تو نیست نیازی-

 .کنیمی اشتباه داری خدا به، نکن ولی. بگی تو چی هر، باشه-

 ؟ رسهمی تو به ضرری چه؟ میشه چی کنه شلیک اسلحه این اگه-

 : گفت بغضدار صدای با و کرد بغض

 .کنممی التماست، میفتم پات و دست به. میشم یتیم، میشم پدر بی-

 : گفتم و دادم باال رو ابروهام تمسخر با. کنم خرد رو غرورش اومدنمی بدم

 .کنیمی التماس طور چه ببینم خواممی، بیفت پام و دست به خب؟ واقعا-

 .بود شکسته رو ویال سکوت آیناز و مامان هق هق صدای
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 و اوتتفبی اردالن. بودند ایستاده هم کنار فرزین و اردالن. برگردوندم عقب به رو سرم. دوخت سرم پشت به رو نگاهش

 .عصبی فرزین

 اب و شد زانوزدنش مانع و گرفت رو بازوش بابا که بودند شدنخم درحال زانوهاش. برگردوندم پوپک سمت به رو سرم

 : گفت ناراحتی

 .بهت نمیدم رو اجازه این، پوپک نه-

 : گفت و دوخت بابا به رو اشکش از پر هایچشم پوپک

 .ببینید آسیبی شما نذارم ولی؛ بمیرم حاضرم-

 اباب ضعف نقطه. کردندنمی دوا من دل از دردی پریماه و بابا کشتن. ریختمی هم به داشت رو معادالتم تموم دختر این

 . ردمکمی سیاه هم رو پوپک زندگی پس، بود شده سیاه من زندگی. بگیرم انتقام فقط خواستممی منم و بود پوپک

 : گفتم جمع به رو. کردندمی نگاهم تعجب با همه. کردم رها میز روی رو اسلحه

 ... ولی؛ گذرممی پریماه و بابا از. برم لعنتی زندان اون به دوم بار برای که نشدم خر قدراین هنوز-

 : گفتم دوباره و کردم مکثی

 .دارم شرط یه ولی-

 : گفت و اومد سمتم به مامان

 .میدم بهت بخوایی هرچی؟ چی-

 . کردممی شرم نگاه این از چون؛ بودم نزده زل مادرم هایچشم به بود هامدت! بود پاک دلت قدرچه تو من مادر آخ

 : گفتم و دوختم زمین به رو نگاهم

 .تنهایی اونم، میگم پوپک به فقط رو شرطم-
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 : کشید فریاد بلند صدای با و شد عصبی، بود کرده سکوت لحظه اون تا که فرزین

 .بمونی تنها پوپک با لحظه یک بدم اجازه که بمیرم من مگه، عمرا-

 : گفتم جدی خیلی و زدم زل پوپک به و آوردم باال رو نگاهم. کنم سکوت دادم ترجیح

 .منتظرتم اتاقم توی-

 در الیمیم باد. کردم باز رو بالکن در. رفتم بالکن سمت به و گذاشتم باز رو اتاق در. شدم اتاقم وارد. رفتم هاپله سمت به

 . داشتم نیاز مواد به و بودم خمار. نبود خوب اصال حالم امروز. بود وزیدن حال

 : گفتم برگردم سمتش به که این بدون. شد اتاق وارد آروم. شنیدم رو هاشقدم صدای

 .باشه باارزش تو برای قدراین پدرم جون کردمنمی فکر-

 .کنیمی فکر برعکس همیشه تو-

 : گفتم و برداشتم سمتش به قدم یه. بود روحبی و سرد نگاهش. برگشتم سمتش به

 ؟ کنی کار چی پدرم برای حاضری-

 : گفت و زد زل هامچشم به

 .بدم رو جونم حاضرم-

 ؟ چرا-

 .اونم مدیون رو زندگیم چون-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 ؟ دونستیمی رو این، شیرینی خود خیلی-
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 . باشه داشته تونهنمی هرکسی که ویژگیه یه اینم خب-

 : گفتم حرص با و سابیدم هم روی رو فکم

 .نمیاد خوشم حاضرجوابی از اصال-

 : گفت و انداخت باال قیدیبی با ایشونه

 .نمیاد خوشت هاچیز خیلی از متاسفانه تو-

 که ردمب گردنش گودی نزدیک و کردم خم رو سرم. بردم بین از رو بینمون یفاصله و برداشتم سمتش به دیگه قدم یه

 عقب رو خودم. فشرد هم روی رو هاشچشم که کردم فوت گردنش گودی توی رو نفسم. کشید عقب رو خودش ترس با

 .بود خوب خیلی پوپک با کردنبازی. کشیدم

 .جسور خانوم کن باز رو چشمات-

 : گفتم و کردم بغل رو هامدست. کرد باز رو هاشچشم

 . کنی ازدواج من با که اینه اونم، دارم شرط یه پدرم بخشیدن برای من-

 : گفت بلند صدای با و کرد گرد رو هاشچشم

 ؟ چی-

 : گفتم و رفتم بهش ایغره چشم

 !پایین بیار رو صدات-

 : گفت و آورد پایین رو صداش کم یه. داد قورت رو دهنش آب

 ؟ درسته، کنیمی شوخی داری-
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 : گفتم و دادم تکون سری

 .کرد نخواهم و نکردم شوخی وقتهیچ من-

 : گفت و خندید

 .محاله بهش هم فکرکردن حتی، کنم ازدواج تو با من کن فرض-

 .کنی ازدواج من با که بخواد دلت هم خیلی-

 .خوادنمی دلم که فعال-

 .کنممی تموم رو تمومم نیمه کار منم پس، باشه-

 : کرد متوقفم صداش که رفتم اتاق در سمت به

 که هنش باعث باشه چی هر من زندگی داستان سرانجام امیدوارم ولی؛ چیه پیشنهاد این از قصدت دونمنمی. صبرکن-

 .بشه تباه من مثل آینده در امبچه زندگی

 : گفتم و انداختم پاش تا سر به نگاهی. چرخیدم کفش یپاشنه روی

 .هشتب میشه نخواهم هم اگه، جهنم میشه زندگیت بخواهم اگه یعنی؛ میشه خالصه من هایدست توی فقط تو زندگی-

 ؟ کردم تو حق در بدی چه من مگه؟ هومن من چرا آخه-

 : گفتم و زدم زل بهش نفرت با

 ! متنفرم میده جلوه خوب رو تو که چیزی هر از، برخوردت طرز اون از، نگاهت معصومیت از من-

 : گفت و زد پوزخندی

 ؟ دادی ازدواج پیشنهاد چرا متنفری اگه-
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 : گفتم نفرتم تموم با و رفتم سمتش به

 نگاهت معصومیت این خواممی. بخوره اتشناسنامه توی طالق مهره خواممی فقط اونم، یکماهه فقط تو با من ازدواج-

 .ببرم بین از رو

 : گفت و لرزید بغض شدت از اشچونه. کرد نگاهم ناراحتی با

 ؟ سخته براش کردنزندگی مطلقه زن یه که دونیمی؟ کنی تباه رو امآینده حاضری که متنفری من از قدراین-

 : گفتم و کردم نگاهش تفاوتبی

 تونیمی، نیست دیر هنوزم. کردی قربانی رو خودت زندگی من پدر زندگی مقابل در تو. نیست مهم برامم، دونممی آره -

 .شی منصرف

 : گفت تمام جسارت با و داد قورت رو بغضش

 .بده تغییر رو چیزها خیلی تونهمی زن یه که کنممی ثابت بهت، نمیشم تسلیم من-

 : گفتم و دادم باال ابروم تای یه

 ؟مثال-

 .میشی متوجه-

 .رفت بیرون اتاق از و گذشت کنارم از

 *** 

 :پوپک

 بعد هفته دو
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 رمسرگ اممجله خوندن به خیالیبی با. بود برداشته رو خونه کل کشیدنشعربده صدای. بودم مجله زدنورق سرگرم

 در چهارچوب توی. کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم. کرد برخورد دیوار به اتاق در و شد باز شدت به اتاق در. بودم

 : گفتم خونسرد خیلی. زدمی قرمزی به صورتش سفیدی و بودند شده مشت عصبانیت از هاشدست. بود ایستاده

 ؟ خوایمی چیزی-

 : غرید

 ؟ زدی من بار به دست حقی چه به-

 اجازه نمکمی زندگی خونه این توی که زمانی تا من که برسونم عرضت به باید، بود ـناه گـ از پر بساط اون منظورت اگه-

 .بگیره صورت گناهی گونههیچ نمیدم

 ! میری راه من مخ روی زیادی داری-

 .بزنم دو تا برم راه میدم ترجیح-

 : کشید فریاد بلند صدای با و فشرد هم روی رو هاشچشم

 !شو خفه پوپک-

 و بره اتاقش توی بعد و بشکنه رو خونه وسایل و بزنه داد که بود این روزش هر کار. بودم کرده عادت هاشزدنداد به

 .بشه خوب حالش بلکه که تا کنه تزریق مواد

 اسیر که رو من حال خوشش عطر تموم با بهاری هوای. زدم زل اتاقم یپنجره به. رفت بیرون اتاق از و نکرد معطل

 .کردنمی خوب، بودم شده هومن

 تصمیمم از من که نکردند افاقه کدومهیچ آیناز و فرزین هایالتماس نه و مامان هایالتماس نه و بابا هایالتماس نه

 اقیب ماه یک این پایان به چیزی. ماه یک برای؛ کردم عقد ساده محضر یه توی عروسی گونههیچ بدون. بشم منصرف

 . بود هاحرف این از ترسخت خیلی ابتکار هومن اسارت. بود نمونده
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 .شدندیم تبدیل تیکه هزار به خونه وسایل، شدمی عصبی دستم از که زیادی. نبود خشونت اهل. نبود زدنکتک اهل هومن

 .بود شده تنگ مامان هایکیک برای دلم. آورد در رقـــص به رو اتاق یپرده؛ بود وزیدن درحال مالیمی باد

 .بودند زیاد هامدلتنگی من قدرچه. بود شده تنگ بابا هایمحبت، آیناز هایکلکل برای دلم

 پر هومن. نیست امن تو برای خونه اون، پوپک نرو": گفت و کرد التماسم فرزین. کردمنمی فراموش رو روز اون وقتهیچ

 ".ستغریبه هایآدم از پره اشخونه، داره پارتی شب هر، گناهه از

 تموم تو که کسی تنها چون؛ سپردم خدا دست رو خودم همیشه مثل و کردم سکوت ولی؛ ترسیدم واقعا لحظه اون

 به هبلک، هیچ نگرفت که مهمونی گونههیچ تصورم برخالف، شد باز اشخونه به پام وقتی. بود خدا بود مواظبم هاسال

 . نداد رو ویال به ورود یاجازه هم راستش دستش مشاور

 هامستخدم .رفتم آشپزخونه سمت به. رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند معطلی بدون. بود شده تنگ کردنآشپزی برای دلم

 : گفتم لبخند با. کشیدند کار از دست من دیدن با. بودند غذا تهیه حال در

 .کنم درست من رو امشب شام خواممی فقط، باشید راحت-

 : گفت سریع خانوم مهربان

 .کنندمی بازخواست رو من بفهمن اگه هومن آقا خانوم ولی-

 .امخونه این خانوم سالمتینا منم. من با هومن-

 : گفت ناچار به، داره پا یه من مرغ شد متوجه که خانوم مهربان

 .چشم-

 عشرو اشتیاق با. خواستمی سبزی قرمه دلم. آوردم بیرون رو الزم مواد و رفتم یخچال سمت به و زدم بهش چشمکی

 خانوم مهربان سمت به خوشحالی با و گذاشتم رو قابلمه سر. کردمی امدیوونه داشت غذا بوی. کردم غذا پختن به

 : گفت لبخند با که برگشتم
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 .کنیدمی آشپزی من از بهتر ماشاءاهلل شما خانوم-

 رد آب از خوب کنه خدا حاال. گرفتم یاد آشپزی مامان از مدت این طی منم. خانوم مهربان رسهنمی تو پای به کسهیچ-

 .بیاد

 .نداره حرف پختتدست ندارم شک که من، نباشید نگران-

 کوتاه دوش یه گرفتم تصمیم. بودم گرفته غذا بوی. بود مهربون واقعا اسمش مثل. زدم هاشمهربونی تموم به لبخندی

 .رفتم اتاقم سمت به. بگیرم

 رو کمد در. چکیدمی آب ازشون و بودند خیس هنوز موهام. رفتم بیرون حمام از. کردم تنم رو امحوله و بستم رو آب شیر

 . دمکر وصل رو تماس. بود اردالن. برداشتم رو موبایل و رفتم تختم سمت به. شد بلند موبایلم صدای که کردم باز

 .خانوما خانوم سالم-

 !عجب چه، اردالن آقا سالم-

 .مونیمی هاپیرزن این مثل درست؟ غرکردن غر و گفتنمتلک به کنیمی شروع تو زنممی زنگ وقتی من چرا-

 : گفتم و خندیدم

 ؟ زن پیر شدم من حاال-

 ؟ خوبه، زیبایی یملکه شما نه-

 ؟ داشتی کارم جانم. اردالن تو دست از امان-

 .میام من شب بگم اطالع بهت خواستم فقط، نه که کار-

 .منتظرم باشه-

 .فعال، پس-
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 .فعال-

 . رفتم کمد سمت به دوباره و شدم بلند و کردم پرت تخت روی رو موبایل. کردم قطع رو تماس

 الغر صورتم بودم خورده حرص هومن دست از بس از! هوف. کردم نگاه آینه توی خودم به و کردم خاموش رو سشوار

 . بود شده

 هاتمچش به کردننگاه با آدم. گرمه برعکس لحنت ولی؛ سرده خیلی نگاهت پوپک": گفتمی همیشه که افتادم زهرا یاد

 ".کنهمی سرما احساس

 . خوردمی زیتونی سبز به هم گاهی که سبز؛ بود هامچشم رنگ خاطر به هم شاید

 یادفر صدای. رفتم بیرون اتاق از و انداختم سرم روی رو شالم. بستم سرم باالی رو موهام. شدم بلند صندلی روی از

 شنگاه. نبود بلد خندیدن انگار. بود عصبی روز کل چون؛ بود عادی هومن بودنعصبی. اومدمی رویی روبه اتاق از هومن

 . دیدنمی هم رو کسی خودش جز به، بود غرور از پر و سرد

 : گفت و انداخت سرتاپام به نگاهی مشکوکانه حالت به. خوردم جا. شد باز اتاق در

 ؟زده خشکت جااون چرا-

 : گفتم. نشست ابروهام بین اخمی و اومدم خودم به

 ؟ بدم پس جواب تو به هم ایستادنم برای باید-

 کنار. بود سرد خودش مثل هم عطرش. پیچید دماغم زیر عطرش بوی. برد بین از من با رو اشفاصله. اومد سمتم به

 : غرید، کشیدمی نفس که حالی در گوشم

 .گیرممی ازت رو کار این جواب بعدا. هستم عصبی دستت از حدکافی به، نرو راه من مخ روی زیاد پوپک-

 : گفتم و زدم زل هاشچشم به. بترسم هومن از بخوام که بودم اونی از ترسرتق



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 156 

 ؟ کار کدوم جواب ببخشید-

 : گفت کرد ریز رو هاشچشم

 ؟ کنند خالی رو من بار توی هایشیشه گفتی من یاجازه بدون چرا-

 ؟ ارزهمی اتدیگه دنیای کردنخراب به دنیا لذت. بود ـناه گـ از پر جااون چون-

 : گفت عصبانیت با و انداخت سرش روی رو صداش

 که تو. نداره ربطی خودم از غیر هم کسهیچ به، خرابه اعمالم یپوشه من. نزن حرف ـناه گـ از من برای. ارزهمی، آره -

 حد به دنیام این من؟ بده رو جوابت و کنی صداش شده اصال بگو؟ داره رو هوات قدرچه خدا بگو درسته اعمالت پوشه

 .بشه جهنم هم امدیگه دنیای که درک به پس، هست جهنم کافی

 : گفتم مالیم لحنی با خودش برعکس

 یگفت بهش حاال تا؟ جانم نگه و کنی صداش میشه مگه. کن عوض خدا به راجع رو فکرت طرز. کنیمی اشتباه داری-

 مقصرش جهنمه دنیات این االن اگه. داره دوست رو هاشبنده خدا؟ زدی صدا رو اسمش کارت کدوم برای حاال تا؟ خدا

 . رفتی اشتباه رو زندگیت مسیر تو چون؛ خودتی

 : گفت و زد پوزخندی

 ؟ شد تموم-

 .آره -

 .نباشی خسته-

 : گفت و داد تکون صورتم مقابل تهدید حالت به رو انگشتش
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 پر به زیادی داری روزا این؟ چه تو به، رفتم که رفتم اشتباه. میدی نظر من زندگی بد یا خوب به راجع که باشه آخرت بار-

 .پیچیمی من پای و

 شنیدن لحظه هر برای چرا هومن. کشیدم عمیقی نفس و فشردم هم روی رو هامچشم. رفت و انداخت رو انگشتش

 ؟دارم دوست هرچیزی از بیشتر رو عطرت روزا این چرا؟ قرارمبی روزا این صدات

 .کنندمی عادت محیط اون خود و هاآدم به، میشن محیطی وارد وقتی هاآدم زهرا قول به. کردم عادت هم شاید

 . گذاشتم سر پشت رو پله آخرین. رفتم پایین یطبقه سمت به

 ادشش صدای با. رفتم استقبالش به لبخند با. شد وارد اردالن. کرد باز رو در مستخدم. شد بلند خونه در زنگ صدای

 : گفت

 .زیبایی یملکه بر سالم-

 : گفتم و خندیدم

 . نگیره رو حالت عذاب پادشاه بزن حرف آرومتر، سالم-

 : گفت و آورد پایین رو صداش

 ؟ ستخونه مگه-

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 .کنهمی میل قهوه داره و نشسته نشیمن توی هم اآلن. خونه اومده ترزود امروز، آره -

 .شکمش توی بخوره کارد-

 آروم آروم رو اشقهوه و بود انداخته پاش روی رو پاش که حالی در هومن. افتادیم راه نشیمن سمت به. خندیدم

 : گفت بیاره باال تبلتش از رو نگاهش که این بدون، خوردمی
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 .جااین میای زیادی جدیدا توام اردالن-

  :گفت و خندید اجبار به و گرفت رو اشکنایه اردالن ولی؛ نفهمیدم رو حرفش منظور من. انداخت من به نگاهی اردالن

 ؟ ناراحتی جااین به من اومدن از تو دوما، سالم اوال-

 : گفت اردالن به رو سرد خیلی و آورد باال رو نگاهش

 ! نه-

 ؟ زنیمی چرا دیگه پس-

 . کرد سکوت هومن

 و انداخت من به نگاهی هومن. فاصله با البته، نشستم اردالن کنار هم من، نشست هومن روی روبه مبل روی اردالن

 . زد پوزخندی

 . بودم کرده عادت هاپوزخند نوع این به دیگه. زدمی پوزخند، شدممی صمیمی اردالن با من وقت هر

 : گفت هومن به و شکست رو سکوت اردالن. بودیم کرده سکوت تامونسه هر

 .دعوتید من طرف از هم پوپک و تو، بشه برگزار قراره دوستانه جمع یه شب چهارشنبه هومن-

 : گفت و گرفت اردالن سمت رو نگاهش و انداخت من به نگاهینیم هومن

 .بیاد تونهنمی پوپک-

 : گفت تعجب با اردالن

 ؟! چرا-

 : گفت تمام خودخواهی با هومن
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 .خواممی من چون-

 : گفت و نشست ابروهاش بین اخمی اردالن

 ؟کنیمی زورگویی زیادی داری کنینمی فکر-

 .نکن دخالت من زندگی مسائل توی لطفا. نه-

 : گفت و خورد جا هومن لحن از اردالن

 ؟ زنیمی حرف من با داری که هست حواست هومن-

 ملع من هایخواسته طبق باید کنهمی زندگی من یخونه تو که زمانی تا. کنممی انتخاب رو پوپک بد و خوب من. آره -

 .کنه

 : گفتم و اومد سر صبرم

 .نیستم که تو یبرده، انسانم یه من-

 . شد خارج نشیمن از حرفی بدون و شد بلند مبل روی از، زد زل هامچشم به

 : گفت و داد تکون سری و کشید عمیقی نفس اردالن

 .نیست بشو آدم این -

 ؟ کنیمی کلکل باهاش چرا تو-

 : گفت و چرخوند سمتم به رو سرش

 ؟ بدی هومن هایخواسته به تن حاضری تو پوپک واقعا-

 ؟ هست مگه این جز ایچاره-
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 یدننشن به رو خودت تو ولی؛ گفتم. کنم دور آدم این از رو تو من بذار گفتم بهت، نکن گفتم بهت ویال توی روز اون-

 .زدی

 .میفته رعشه به تنم میفتم روز اون یاد وقتی. اردالن کافیه-

 : گفت و زد پوزخندی

 ارید کی برای. میدی عذاب جااین رو خودت داری تو، نیست دیر هنوز پوپک. میفته رعشه به تنم باشم منم، خب آره -

 .هومن با اونم؟ کنیمی مجازات رو خودت

 : گفتم کالفه و فشرد هم روی رو هامچشم

 .باشم جااین باید من گفتم بار یه اردالن-

 : گفت و شد غمگین نگاهش اردالن. کردم باز رو هامچشم

 .بدی تغییر رو اون تونینمی تو، گناهه غرق هومن-

 : گفتم لب زیر

 .تونممی-

 نای داخل رو بقیه خوادمی و شده ـناه گـ غرق هومن که گفتیم بهت فرزین و من وقتی روز اون. پوپک لجبازی خیلی-

 این از دست هومن اگه؟ پوپک کی تا ولی؛ کنیمی کمک بهش که کردی داوطلب رو خودت، کنه غرق ـناه گـ باتالق

 .میشه دستگیر زودی به برنداره کاراش

 : گفتم سریع. شد ریش دلم جمله این با

 .بده زمان بهم فقط، میدم تحویل بهت و کنممی پیدا رو مدارک من. محاله، هرگز-

 ؟ زنیمی آتیش و آب به رو خودت متنفره ازت که هومنی برای داری چرا-
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 آتیش و آب به هومن برای رو خودم داشتم من چرا واقعا. بدم چی رو جوابش باید دونستمنمی. شدم خیره هاشچشم به

 ؟زدممی

  .کردم آماده رو شام میز خانوم مهربان کمک به. بردم پناه آشپزخونه به اردالن دست از فرار برای و شدم بلند جام از

 . نشستم هومن کنار همیشه مثل. نشستیم میز پشت. کردم صدا رو هومن و اردالن

 . شد صرف سکوت در شام. نشست روم روبه اردالن

*** 

 :هومن

 : گفتم اردالن به رو. نشست کاناپه روی هم اردالن، نشستم میزم پشت

 .کنم خارج مرز از رو محموله که کنی کمکم خوام می-

 : گفت کردمی مزه مزه رو چایش داشت که درحالی اردالن. کردم روشن رو سیگارم

 .برداره هزینه، سختیه کار-

 .بودی کار همین توی قبال هم تو نباشه چی هر. دارم ایمان بهت، تونیمی تو-

 ؟ حاال هست کیلو چند-

 .انسانه قاچاق من یمحموله-

 : گفت متعجب و کرد گرد رو هاشچشم

 ؟کنیمی غلطی چه داری ایمتوجه هومن؟ انسان؟ چی-

 .همراهشه هم دخترش، ایران میاد داره بازرگانی. اممتوجه، آره -
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 : پرسید کنجکاوی با و کرد ریز رو هاشچشم

 ؟ کردی عقد بازرگانی دختر خاطر به رو پوپک که نگو-

 نقطه پدرت که بود زده ایمیل هم پیش ماه یک، نداره بابا از خوشی دل بازرگانی دونیمی خوب خودت. نه هم آره هم-

 .داره خوبی ضعف

 .. یعنی-

 : گفتم و دادم تکون سری

 .کردممی حفظ رو جونش باید ولی؛ متنفرم ازش که این با. شدم مجبور آره -

 ؟ کنیم کار چی باید االن-

 زن محک دوهفته این توی هم پوپک. ایرانه هفته دو فقط بازرگانی. تمیز و پاک کن خارج مرز از رو محموله، نباش نگران-

 .بابا یخونه فرستمشمی، شد راحت پوپک بابت خیالم که این از بعد. داره رو من

 ؟ نداره آیناز به کاری چرا؟ پوپک چرا-

 .نیست عزیز پوپک یاندازه به آیناز دونهمی چون-

 ؟ فهمیده کجا از حاال-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 ؟باخبره هم آدم غذایی هایوعده از بازرگانی رفته یادت-

 .انداختی آدم این دام توی دستی دستی رو خودت-

 : گفتم و نشست ابروهام بین اخمی. گرفت جون چشمام مقابل دوباره بارمنکبت یگذشته
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 ؟آورد بیرون زندان از رو من بودکه بازرگانی همین رفته یادت-

 .خریده رو تو کارش این با-

 : گفتم و گذاشتم جاسیگاری توی رو سیگارم ته

 نگفتی راستی. نشی آفتابی جااین کن سعی بازرگانی رفتن تا. دادم بازرگانی هایخواسته به تن تو جون مقابل در من-

 ؟ روز اون کردی پیدا طورچه رو پوپک

 : گفت و خندید

 .ردیاب-

 : پرسیدم کنجکاوی با و کردم ریز رو هامچشم

 ؟ کردی جاسازی طورچه وقت اون-

 .خریدم براشون که گردبندهایی از-

 الس گفت، بدم هدیه آیناز و پوپک به رو هااین حتما که گفت و داد بهم جعبه تا دو اصرار به اردالن که افتادم روز اون یاد

 . برم سینهفت یسفره سر خالی دست زشته تحویل

 . کردمی رو خودش کار همیشه؛ داد تغییرش شدنمی، بود اردالن

 .باشی داشته رو بازیت زرنگ هنوزم کردمنمی فکر-

 .نشناختی رو من هنوز تو که گفتم-

 میز روی رو چایش فنجان، کرد اخمی اردالن. کردم روشنش و گذاشتم لبم روی و برداشتم سیگارم پاکت از دیگه نخ یه

 : گفت و گذاشت

 ! دیگه بسه، کردی خفه رو خودت-
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 : گفتم حوصلگیبی با

 .نکن شروع باز اردالن-

 : گفت و داد تکون سری

 .نیستی بشو آدم تو-

 ؟!فهمیدی االن رفاقت چندسال از بعد-

 .میشی درست کردممی فکر ولی؛ بودم فهمیده هم قبال نه-

 ؟ پوپک و آیناز برای گذاشتی کار ردیاب چرا. شدم هم بدتر، هیچ نشدم که درست که دیدی-

 : گفت و انداخت پاش یکی اون روی رو پاش

 .روزا این بینیپیش برای-

 : گفتم کنجکاوی با و دادم بیرون حلقه حالت به رو دود و زدم سیگارم به محمکی پک

 ؟ ایران میاد داره بازرگانی دونستیمی تو یعنی-

 : گفت و زد پوزخندی

 .باشه خبربی چیزی از جهانشاهی اردالن کن فرض-

 .تو اال، بشناسم تونستم رو همه-

 .جلوترم تو از پله چند دقیقا که هستم کسی تنها من چون-

 .شدی بخشیده قصاص حکم از طور چه نگفتی من به وقتهیچ، میشی مجهول معمای اوقات گاهی تو دونیمی اردالن-

 : گفت، زدندمی دودو هاشچشم که حالی در
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 .ندونی بهتره-

 : گفت و شد بلند جاش از. کرد فرار باز

 ؟ ایران میاد کی بازرگانی-

 رو یزم که طور همین. شدم بلند جام از. کردندمی درد هاماستخون؛ بود بد حالم. گذاشتم جاسیگاری توی رو سیگارم ته

 : گفتم زدممی دور

 .دیگه روز سه یعنی، جمعه-

 ؟ بذارم کار دوربین و میکروفن جااین تونممی پس-

 : گفتم و ختماندا باال قیدیبی با ایشونه

 .نیست مشکلی-

 .کنممی شروع فردا-

 : گفت و برگشت سمتم به، بشه خارج اتاق از که این از قبل. رفت اتاق در سمت به

 ویت ولی؛ نیست کلکل اهل درسته، کنهمی سکوت درسته دختر این. بذار دختر این سر به سر کمتر.رفت یادم، هاآ-

 .ریزهمی اشک صدابی تنهاییش

 : گفتم و زدم پوزخندی

 .شناسیمی رو اون من از بیشتر تو انگار-

 ؟ منحرفه هنوزم فکرت-

 به زدم تنه بهش و گذشتم کنارش از. نداشتم رو اردالن هایحرف تحمل. شدممی تاببی داشتم کم کم. شد سردم

 . رفتم رو روبه اتاق سمت
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 .زنممی حرف باهات دارم؟ میری کجا داری هومن-

 .بشه داغ تا گذاشتم گاز روی رو قاشق و نشستم سریع و رفتم بساطم سمت به. کردم باز رو اتاق در

 . درآوردم تنم از رو پیراهنم

 : توپید بهم عصبی لحنی با اردالن

 ؟ هومن کنیمی غلطی چه داری-

 بهش که این بدون. نشست روم روبه. شنیدم رو هاشقدم صدای. شدم کار مشغول دوباره انداختم بهش نگاهی نیم

 . بستم بازوم دور رو کش و کردم آماده رو سرنگ کنم توجه

 : گفتم. باشم خونسرد کردم سعی. آوردم باال رو نگاهم. شد کشیده دستم از سرنگ

 .نیست خوب حالم اردالن-

 : کشید فریاد عصبی

 ؟ هومن تو شدی غرق کثافتی چه توی! نیست خوب حالت که درک به-

 : کشیدم هوار و بردم باال رو صدام

 ؟تنیس خوش حالم ببینینمی، بده من به رو لعنتی سرنگ اون. نداره ارتباطی تو به شدم غرق که کثافتی هر تو-

 .نمیدم-

 .بیرون من یخونه از برو کن گم رو گورت؟ جاییاین هنوزم چی برای اصال. ندی که کنیمی غلط تو-

 : گفت و کرد نگاهم مبهوت و مات

 ؟هومن-
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. مکرد فرو دستم توی رو سرنگ معطلی بدون. کردم پیدا رو دستم رگ و زدم دستم روی. کشیدم دستش از رو سرنگ

 . شدم آروم. چسبوندم دیوار به رو سرم

 ؟ کردی کار چی زندگیت خودت با تو لعنتی-

 . فشردم هم روی رو هامچشم

 ؟ شده چی اردالن-

 هب رو هامپلک. کردمی نگاه بساط و من به نگرانی با. بود ایستاده در چهارچوب داخل پوپک. کردم باز رو هامپلک آروم

 .شدند بسته هامپلک باألخره. بود گرفته چرتم. بودم داشته نگه باز سختی

 

*** 

 :اردالن

 با. کردم نگاه پوپک به و برگردوندم رو سرم. سوختمی ناراحتی از درونم. کنم هضم رو ایصحنه چنین تونستمنمی

 شدور جا اون از کردم سعی و گرفتم رو بازوش و رفتم سمتش به، شدم بلند. بود شده خیره هومن به اشکی هایچشم

 . زد پس رو دستم. کنم

 ؟ پوپک-

 : گفت یکدندگی با همیشه مثل

 .اردالن کن ولم-

 .بریم پوپک -

 : گفت و برد باال رو صداش
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 .کن کمکش، بده حالش، کن نگاهش. نمیرم-

 که تیوق کنم کمک هومن به تونستممی طورچه من. بود افتاده اتاق وسط جنازه یه مثل. کردم نگاه هومن به و برگشتم

 قتیو؟ کنهمی بیرون اشخونه از رو من وقتی کنم کمکش تونستممی طورچه؟ بود کرده انتخاب رو زندگیش راه خودش

 روی مشت با. کردم دور جااون از رو پوپک سختی به؟ کنم کمکش تونممی طورچه میده ترجیح مخدر مواد به رو من

 : گفتم. کنم آرومش کردم سعی. کوبیدمی امسینه

 ش.با آروم پوپک-

 : گفت هق هق با

 .میشه نابود داره؟ باشم آروم طورچه-

 : گفتم آروم لحنی با و شدم خم صورتش توی و گرفتم رو بازوهاش. گرفت اوج اشگریه

 نهوم پوپک ولی؛ داره رو شوهرت حکم االن نباشه چی هر، نگرانشی دونممی. نمیشه درست چیزی داد جیغ و گریه با-

 .نمیاد بر کاری هم تو و من دست از. خوادمی رو شرایط این خودش

 : گفت و کرد جدا بازوهاش از رو من هایدست هاشدست با

 .سوزهمی حالش به دلم من-

 : گفتم. نشست لبم روی لبخندی

 ؟ سوزنیمی دل براش باز داری کرده حقت در که بدی همه اون با؟ خوبی قدراین چرا آخه تو-

 : گفت. بود شده ترآروم. کرد پاک رو هاشاشک

 ؟ ندیدی مگه. کوفتیه مواد اون تاثیر اشهمه، نیست خودش دست هاشکردنبدی-

 .بیایم کنار هومن اعتیاد با باید پوپک ولی؛ دیدم چرا-
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 ؟ بیایم کنار باید چرا-

 : گفتم. شدم کالفه پوپک پافشاری از

 بری باید فردا. کن قفل رو در و اتاقت توی برو االن. وقتش به چیز همه، نیست حرفا این وقت االن، پوپک کافیه-

 .دانشگاه

 موهام نبی چنگی کالفگی با و کشیدم عمیقی نفس. رفت اتاقش سمت به اخم با و نیومد خوشش من دستوری لحن از

 .کردممی پیدا ایچاره راه باید. زدم

 . آوردم در حرکت به رو ماشین و شدم ماشین سوار. زدم بیرون خونه از

 .زدممی دور ماشین با هدفبی. بودند ریخته هم به شدت به افکارم. بودم کالفه

. ردمک بلند رو ضبط صدای. کردممی دورش بازی این از باید. بود حیف زیادی بازی این برای پوپک، بودم کرده اشتباه

 . بردمی بین از رو هامنگرانی و استرس تموم کار این انگار. گرفتم گاز رو انگشتم امهمیشگی عادت طبق

 . فشردم گاز پدال روی رو پام و زدم دور. کردممی مشورت باهاش باید، شد کشیده سرهنگ سمت فکرم

 . زدم رو ماشین ریموت و شدم پیاده و کردم خاموش رو ماشین. داشتم نگه ماشین سرهنگ یخونه مقابل

 . فشردم زنگ روی رو انگشتم و کشیدم عمیقی نفس. بیاد در آب از اشتباه تصمیمم ترسیدممی؛ بودم دودل

 سر هشب باشم نداشته هم تصمیم اگه حتی، بمونه من منتظر که بود این همیشه سرهنگ عادت. شد باز تیک یه با در

 . بزنم

 گقرمزرن هایماهی. شد کشیده رنگآبی حوض سمت نگاهم. درخت و گل کلی با بزرگ نسبتا حیاط یه. شدم حیاط وارد

 هامکفش. بستم سرم پشت رو در و شدم خونه وارد و دادم هل عقب به رو در آروم. بود باز نیمه در. کردندمی بازی آروم

 . پوشیدم رو روفرشی هایکفش و درآوردم رو
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 تسم به. اومدمی آشپزخونه از صداهایی. بود من هایبچگی روزای تموم یادآور خونه این. کردم پیدا آرامش همیشه مثل

 و فتر قدیمیش سماور سمت به. بود چایی کردنآماده حال در سرهنگ. نشست لبم روی محوی لبخند. رفتم آشپزخونه

 .ریخت چایی هااستکان داخل

 : گفت و زد لبخندی. شد من حضور یمتوجه تازه. برگشت من سمت به و گرفت رو سینی

 . نشدم اومدنت متوجه، سالم-

 .کنم غافلگیرت تا شدم خونه وارد آروم همیشه مثل، سالم-

 . زد لبخندی

 روش هب رو نفرهتک مبل روی منم، نشست کناپه روی. افتادم راه سرش پشت. رفت نشیمن سمت به و گذشت کنارم از

 ور سکوت. بود بوخوش و رنگخوش چایش همیشه مثل. برداشتم رو چایم منم. برداشت رو چایش استکان. نشستم

 : گفت و شکست

 رو خونه کنارهای گوشه آروم و شدیمی خونه وارد آروم اومدیمی که مدرسه از، بود زنده مادرت وقتی بودی که بچه-

 زا بعد. کردیمی نگاهش فقط و ایستادیمی ایگوشه حرفی هیچ بدون، دیدیمی رو مادرت وقتی و کشیدیمی سرک

 . من وجود با بار این ولی؛ شده تکرار دوباره صحنه این سال چند

 : گفتم و کشیدم آهی. بود دردناک واقعا مادرم نبود. گرفت دلم

 .ذاشتگ تنهام داشتم نیاز وجودش به همیشه از بیشتر که زمانی درست. بود سخت من برای بیشتر همه از مامان نبود-

 : گفت ناراحتی با

 .خداست دست آدمی هر عمر پسرم-

 ؟ بابا نباشه من مامان باید آدم همه این بین چرا ولی؛ درسته -

 : گفت. لغزید هاشچشم داخل اشک. زد زل بهم و آورد باال رو نگاهش
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 ؟ بابا بودی نگفته بهم که بود چندسال-

 : گفتم شرمندگی با. کردم ناراحتش همیشه، نبودم خوبی فرزند بابا برای وقت هیچ من. شد شرمم خودم از

 به تیدگذاش که بودم دلخور ازتون که بود این خاطر به فقط، بابا نگفتم مدت همه این اگه. بودید من بابای همیشه شما-

 . کردم تنبیه بابا یکلمه نگفتن با رو خودم مدت این تموم. بره مادرم قاتل راحتی این

 .نگذشتم مادرت قاتل از وقتهیچ من پسرم-

 : گفتم دلخوری با

 با هربار که مونهمی زخم یه مثل درست دلم روی درد، نیست کافی نه. گذشتی هم راحتی به، بابا گذشتی ازش ولی-

 .... روز اون من چرا. فرستممی لعنت خودم به یادآوریش

 : گفت و پرید حرفم بین

 ؟ دارم مگه صبر جز ایچاره؟ کنم چه ولی؛ بده حالم منم، نه؟ توئه از بهتره حالم من کردی فکر! اردالن کافیه-

 !نبودید صبور قدراین کاش ولی؛ ندارید نه-

 ؟ پاشیمی نمک قدیمی هایزخم روی داری که پره دلت کجا از امشب-

 . بود شده سرد. گذاشتم میز روی رو چایم استکان

 . لبریزشدنه حال در و شده پر وقته خیلی من دل-

 !اردالن-

 .کنم سرزنش رو روزگار و سرنوشت این شده که هم بار یک دارم حق منم، نرنج حرفام از لطفا بابا-

 .رو سرنوشتت نه کنیمی سرزنش رو من داری تو -
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 : گفتم دوختم بابا اشک از پر هایچشم به رو غمگینم نگاه

 .کنم سرزنش رو شما که نمیدم خودم به رو اجازه این وقتهیچ من-

 شده سفید که بود وقت خیلی رنگشمشکی موهای. زد رو چایش قید من مثل هم اون. گذاشت سینی توی رو استکانش

 . ودب قهرمان من برای هنوزم ولی؛ داشتند خفیفی هایلرزش گاهی از هر که بود وقت خیلی نیرومندش هایدست. بودند

 ،شدند کشته مواد قاچاق خاطر به مادرم و پدر که وقتی. بود من بچگی هایقصه تموم قهرمان، بابا همون یا سرهنگ

 . آورد اشخونه به رو من و گرفت رو دستم سرهنگ

 رو من سرهنگ زن اول برخورد در، شدم هااون یخونه وارد وقتی ولی؛ ترسیدممی سرهنگ زن یاولیه برخورد از اولش

 گمر از بعد. ریختند من پای رو شونعالقه و عشق تموم و کردند بزرگ خودشون پسر مثل رو من. کرد خطاب "پسرم"

 . داشت دوست وجودش ته از رو من بودکه کسی تنها مامان چون؛ دادم استعفا شغلم از حتی، شدم گیرگوشه مامان

. کردم هنگا سرهنگ به و کردم بلند رو سرم آروم. برداشتم گذشته مرورکردن از دست، نشست امشونه روی که دستی با

 : گفت و زد تلخی لبخند

 . کردم که گذشتی بابت کنممی سرزنش رو خودم که منم این، نکنی سرزنش و من تو اگه-

 نظر به دیگه جور یه چیز همه امشب. گذاشتمی تنهام، شدمی دلخور هامحرف از وقتی همیشه. رفت اتاقش سمت به

 . رسیدمی

 . بود سال یک اندازه به، گذشتمی که ثانیه هر. کردممی فکر هومن به و بودم بیدار رو شب تموم

 اعتس به. بزنم حرف باهاش امروز شده طور هر بودم گرفته تصمیم. بزنم حرف هومن به راجع بابا با نتونستم دیشب

 متس به و زدم آبی صورتم و دست به. شدم بلند و زدم کنار رو پتو. بود صبح نیم و هشت ساعت؛ کردم نگاه دیوار روی

 . کردم آماده رو صبحانه میز و کردم روشن رو سماور. رفتم آشپزخونه

 . ادمایست منتظر. شکست رو خونه بارسنگین سکوت رادیو مجری شاد صدای. کردم روشن رو بابا رادیوی همیشه مثل
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 : گفت و زد لبخندی. شد آشپزخونه وارد که نکشید طولی

 .گذاشتی تموم سنگ که بینممی -

 : گفتم و خندیدم. کرد اشاره میز به

 .بخوریم صبحانه هم با پدر و پسر قدیما مثل خواستمی دلم-

 .پسرم کردی خوبی کار-

 . ریختم چایی براش و نشستم هم من. نشست و کشید عقب رو صندلی

 : گفتم، بود صبحانه خوردن مشغول که طور همین. شد صبحانه خوردن مشغول

 ؟ ایران میاد داره بازرگانی دونستید می-

 : گفت و داد تکون سری

 . دونممی آره -

 ؟ ندادید اطالع من به چرا خب-

 .بفهمی هومن از خواستممی چون-

 ؟ کنید دستگیر رو بازرگانی که نرسیده وقتش. فهمیدم خودم بگه بهم هومن که این از قبل من ولی-

 .داره ابتکار هومن مهمونی به بستگی چیز همه، رسیده وقتش چرا-

 ..یعنی-

 : گفت و پرید حرفم بین

 .کنیممی دستگیرشون و رسیممی سر ما، کنندمی معامله دارند که زمانی درست که این یعنی-
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 ازم تماح، گفتم دروغ بهش سال همه این فهمیدمی اگه. ترسیدممی هومن العملعکس از. بود شده بسته کلی به اشتهام

 چشمی زیر بابا. ریختمی هم به قبل از بیشتر، فهمیدمی رو موضوع اگه؛ داشت حساسی روحیه هومن. شدمی دلخور

 : گفت و آورد باال رو نگاهش. بود من پی حواسش تمام

 ؟ شدی ساکت چرا-

 : گفتم و کشیدم آهی

 .نگرانم پلیسم یه من بفهمه وقتی هومن برخورد از! امکالفه-

 .گفتیم فرزین به که کردیم ریسک هم جااین تا ما. بفهمه باید زود یا دیر-

 .بابا دوستمه فرزین-

 .هستی مخفی مامور تو، اردالن نیستی متوجه چرا. باشه دوستت-

 .شهپی هاسال حرف فرزین و من دوستی. نیست دیروزم یا امروز دوست فرزین. نکن من کار بحث قاطی رو فرزین لطفا-

 .همین، باش خودت مواظب بگم تونممی فقط. نمیدی گوش که تو میگم هرچی من-

 .دوختم چشم رنگمخوش چای به و کردم اختیار سکوت هم من، کنه سکوت داد ترجیح بابا

*** 

 :پوپک

 یکی دوتا رو هاپله. زدم بیرون اتاق از عجله با و برداشتم رو چادرم آخر یلحظه تو، شدممی آماده عجله با که حالی در

 . کردم

 : گفتم آروم لب زیر و برداشتم یواش رو هامقدم. بود خوردنصبحانه مشغول هومن. شدم نشیمن وارد

 .سالم-
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 : گفت کنه نگاهم که این بدون

 ؟ کجا-

 : گفتم سرد خیلی

 .دانشگاه-

 .رسونمتمی -

. ودب شده دیرم. کردم نگاهش منتظر. نگذاشت باقی من برای اعتراضی جای که بود دستوری و کوبنده لحنش قدراون

 : گفتم و دادم قورت سختی به رو دهنم آب و نیاوردم طاقت. بود اشصبحانه خوردن مشغول تمام خونسردی با هومن

 .دارم عجله من؟ برم من میشه-

 و ردک اخمی. ترسیدم ازش بار اولین برای که بود ترسناک نگاهش قدراین. انداخت نگاهی من به و گرفت باال رو سرش

 : گفت سرد و خشک لحنی با

 .رسونمتمی یعنی؛ رسونمتمی گفتم بار یه-

 .شده دیرم من آخه-

 من هب که این بدون و برداشت صندلی روی از رو کتش و شد بلند ناباوری کامل در ولی؛ بودم فریادش منتظر لحظه هر

 . افتادم راه سرش پشت و گفتم لبم زیر ایاهلل بسم. کشیدم عمیقی نفس. رفت بیرون خونه از کنه توجه

. کنم ختیارا سکوت دانشگاه به رسیدن تا کردم سعی. گرفتم جا جلو صندلی روی آروم. بود نشسته ماشینش توی منتظر

 ای ایستادممی کنارش وقتی. بودم شده عطرش بوی عاشق که بود هامدت. بود کرده پر رو ماشین فضای عطرش بوی

 . کردمی تپیدن به شروع قلبم، زدممی حرف باهاش

 :اومدم خودم به هومن صدای با
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 .بیای اتاقم به هفته یه برای خواممی ازت-

 ،دیدممی درست. زد لبخندی و انداخت من به نگاهی نیم؟ گفت چی االن این. برگردوندم طرفش به رو سرم متعجب

 : گفت، بود لبش روی لبخند که طورهمین؟ زد لبخند هومن

 .بدم آزار رو تو تونمنمی مادرم خاطر به، ندارم تو به کاری من نترس؟ شد طوراین اتقیافه چرا-

 : گفتم آروم خیلی. دادمی آزار رو من هاشحرف با روز هر که بود کی این پس. انداختم پایین رو سرم

 .میدی آزارم ولی-

 .نیست خودم دست-

 : گفتم باناراحتی

 ؟ کیه دست پس-

 .فشارم تحت کنی رو فکرش که جهت هر از. رومه عصبی فشار من، پوپک دونم نمی-

 ؟ کنی خالی سرش رو عصبانیتت تموم تونیمی که هستم کسی تنها منم و-

 فکر اشتباه من شاید. بود شده غریب عجیب خیلی امروز. کرد وارد ماشین فرمون به فشاری. آوردم باال رو سرم

 .بود شده تهران شهر آسمان مهمون هوابی که بود شده پاییزی بارون یه مثل درست امروز هومن ولی؛ کردممی

 ! متاسفم-

 میشهه که بود من ضعف نقطه تنها این شاید. بخشیدممی زود همیشه، باشم خودخواه نبودم بلد وقتهیچ. کردم بغض

 . بخشیدممی زود رو آدما

 : گفتم لرزونم صدای با و دادم قورت رو بغضم

 .کنممی درکت-
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 هازن ام. دارند کردندرک به نیاز هازن ما از بیشتر مردا مواقع گاهی. گفت مرد یه به باید که بود ایکلمه تنها این شاید

 هب شروع و کنیممی پنهان دنیا یهمه از رو خودمون و شیممی اتاقمون وارد سریع، شیممی ناراحت یا عصبی وقتی

 تموم لبمون روی لب رژ کردنپررنگ با و گیریممی قرار آینه مقابل هم سر آخر. کنیممی یواشکی هایکردنگریه

 به باشیم هک عصبی. ببریممی پناه آشپزخونه به، باشیم که حوصلهبی. ببریممی یاد از رو پیش لحظه چند هایناراحتی

 بلکه تا زنیممی چنگ رو هالباس هی. کنیممی خالی هالباس روی رو عصبانیتمون تمام و افتیممی کثیف هایلباس جون

 رو خودمون و مزنیمی بیرون خونه از و کنیممی کاله و شال، باشیم عصبی دنیا این دست از خیلی. بشه تموم عصبانیتمون

 تدوس و ببینیم که رو چی هر، رنگارنگ هایالک تا گرفته رنگارنگ هایلباس از. کنیممی مشغول زنونه خریدهای با

؛ بوده تهخس زن یه کردمی گالیه زمان و زمین به پیش دقیقه چند که شخصی اون انگار نه انگار و خریممی باشیم داشته

 مردا. میدن قورت هم سر پشت رو هاشونبغض هی و میشن شهر این هایکوچهپس یآواره، باشند که ناراحت مردا ولی

 .دارند نیاز کردندرک به گاهی

 .بیاره من اتاق به رو وسایلت هفته یه برای میگم خانوم مهربان به-

  .کرد اجابت رو اشخواسته محترمانه خیلی. نکشید فریاد، نداد دستور. بود آروم دیگه روزای تموم برعکس لحنش

 : پرسیدم کنجکاوی با

 ؟ بپرسم میشه رو کارا این دلیل-

 کنممی خواهش ازت. بشه متوجه چیزی زندگیم مشکالتم از خوامنمی، کردم ازدواج گفتم بهش دارم ویژه مهمون یه-

 .کن صبوری روزا این تموم مثل

 تموم برعکس؟ بود بلد هم رو بودنخوب هومن. رفتمی ضعف متانتش همه این برای دلم. زدم زل صورتش رخنیم به

 قغر رو خودش نه، کردمی تقلید امروز هایمدل از نه؛ بود خودش. داشت جداگانه شخصیتی هومن، بودم دیده که مردایی

 . یافتهلتکام مرد یک، بود طبیعی. بود کرده سازیاندام باشگاه

 . بود نزده سر خطایی ازش هم بار یک حتی هومن مدت این طی. کنه برخورد الزم مواقع در زن یه با طورچه بود بلد هومن
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 : گفتم و زدم لبخندی

 .نیست مشکلی-

 : گفت تردید با و انداخت بهم نگاهی. کنم قبول سرعت این به نداشت انتظار

 .کنی قبول سرعت این به کردمنمی فکر-

 : گفتم و خندیدم

 ؟ زدی حرف من با ساعت دو متانت با که بود همین خاطر به-

 : گفت و خندید. داد بیرون صدادار رو نفسش

 .میشی کنترل غیرقابل میشی لجباز وقتی چون؛ آره. شدم راحت آخیش-

 : فتمگ و دادم قورت رو امخنده سختی به. بود گرفته امخنده. میشم کنترل قابل غیر گاهی من دونستمی هم هومن پس

 .کنیمی کلکل من با زیادی تو که اینه خاطر به من لجبازبودن-

 ؟ میگی داری رو من بد نقاط تموم و کنیمی استفاده سوء داری من بودنخوب از امروز-

 .کنه انتقاد ازشون نفر یه که دارند نیاز گاهی از هر آدما-

 ؟ امروزه هم روز اون نکنه-

 : گفتم حاضرجوابی و پررویی با و دادم تکون سری

 .بدم دست از رو امروز اومد حیفم منم و میفتی اتفاق بار یک سالی چند هر؛ مونیمی گرفتگیماه مثل تو چون؛ آره -

 : گفت و نشست ابروهاش بین ظریفی اخم

 .نکنی انتقاد وقتهیچ من از کن سعی-
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 آسمان و زمین برقش رعد صدای و شدمی ابری گاهی؛ بود ابری نیمه هوای مثل درست. شد بداخالق هومن همون بازم

 و ردک متوقف دانشگاه مقابل رو ماشین. کرد هدایت خیابون کنار به رو ماشین. شدمی آفتابی هم گاهی و لرزوندمی رو

 : گفت

 .زنممی حرف باهات شد فرصت شب-

 : گفتم و دادم تکون سری

 .باشه-

 برای .زدم زل هاشچشم به. کرد نگاهم منتظر. برگشتم سمتش به، بشم پیاده که این از قبل. کردم باز رو ماشین در

 : گفتم وارزمزمه. نزنم رو حرف این اومد حیفم ولی؛ بودم دودل حرف این گفتن

 . بخند همیشه، میاد بهت خیلی لبخند-

 نگاه. ودب نرفته هنوز. رفتم دانشگاه سمت به و شدم پیاده ماشین از سریع، بشه ایجاد تغییری نگاهش در که این بدون

 اشینم گاز. کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم و ایستادم لحظه یک. شدم دانشگاه وارد. کردممی احساس رو اشخیره

 غرق رو خودش ولی؛ کنه زندگی خوشبخت تونستمی که هومنی برای دلم. دادم دیوار به رو امتکیه. رفت و گرفت رو

 که قیپاتو سمت به. شدم دانشگاه وارد و کردم مرتب رو چادرم. کشیدم حسرتی از پر آه. گرفت، بود کرده اعتیاد باتالق

 . بود اشجزوه مرورکردن مشغول و بود نشسته هاچمن روی همیشه مثل. رفتم، نشستمی جااون زهرا همیشه

 : گفت مهربونی با و آورد باال رو سرش. نشستم مقابلش

 .خانوما خانوم سالم-

 : گفتم و کردم درست رو اممقعنه، انداختم هامشونه سر روی رو چادرم

 .زیبا بانوی بر سالم-

 .کردی دیر-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 180 

 .شد دیرم کم یه همین خاطر به، برسونه رو من خواست هومن، آره -

 : گفت و کرد گرد رو هاشچشم

 ؟ هومن، چی-

 ! بود شده غریب عجیب خیلی امروز. اهوم-

 : گفت کنجکاوی با

 ؟ طورچه-

 : گفتم هیجان با

 گهب مغرور هومن، بکن رو فکرش. متاسفم گفت رفتارهاش بابت بعدش، کنم انتقاد ازش داد اجازه، زهرا نمیشه باورت-

 .متاسفم

 : گفت تعجب با و داد باال رو ابروش تای یه زهرا

 ؟ متاسفم گفت بهت؟ هومن-

 .خدا به آره -

 ؟ بود سالم مطمئنی. نمیشه باورم که من-

 آرومی به و بود نشسته کنارم قشنگ خیلی حاال، کردمی بحث باهام سالم گفتممی بهش که هومنی نمیشه باورم منم-

 .بود قبل روزای از بهتر حالش، بود سالم آره. زدمی حرف باهام

 .باش مراقب خیلی پوپک! میشه چیزیش یه پسر این-

 .کنهمی کمک بهش داره و شنیده رو صدام خدا شاید زهرا-
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 : گفت و زد سرم توی آرومی به مشتش با زهرا

 ؟ کردی دعا این برای که بود قحطی آدم! سرت بر خاک-

 : گفتم و کردم آویزون رو املوچه و لب

 .خداست یبنده اینم! داره ـناه گـ خب-

 : گفت و کرد اممسخره زهرا

، ارهد هایینقشه یه یارو این، پوپک میگم بهت کی دارم ببین؟ کرده اذیتت قدرچه رفته یادت. کوفت و داره ـناه گـ-

 .باش مواظب

 ؟بینیمی پلیسی جهت از رو چیز همه تو چرا-

 .خطره آژیر هومن چون-

 .موندم خودمم خدا به! هوف-

 راهی و شدم بلند حالیبی با. میشه شروع حقانی استاد کالس االن که پاشو. شو خیالبی رو هاتکشیدنهوف این حاال-

 .شدم حقانی استاد درس کالس

 ولینا برای. زدم بیرون دانشگاه از. نداشتم رو سرپاایستادن توان واقعا دیگه؛ داشتم کالس یکسره عصر تا صبح از

 هکناپ روی رو خودم بیرون هایلباس با، بودم حالبی بس از. شدم خونه راهی و شدم سوار و کردم بلند دست تاکسی

 .رفتم فرو عمیقی خواب به و بستم رو هامچشم و کردم پرت

*** 

 :هومن

 : گفت و اومد سمتم به دید رو من تا پیمان. شدم خونه وارد عجله با
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 .قربان سالم-

 : گفتم، رفتممی زمین زیر سمت به که طور همین

 ؟ کجاست. سالم-

 .بودیم شما منتظر. پایینه-

 ؟ نزدید صدمه که بهش-

 .راحت خیالتون، قربان نه-

 به عشرو من دیدن با. بودند بسته دستمال با رو دهنش دور و بودنش بسته صندلی به هابچه. رفتم پایین هاپله از

 : گفتم و خوردم دوری دورش. رفتم سمتش به و زدم پوزخندی. کرد تقالکردن

 .من برای حداقل، نبودی خوبی بازیگر-

 فریادکشیدن به شروع و شد کشیده عقب به سرش. پیچوندم دستم مچ دور رو بلندش موهای و زدم موهاش به چنگی

 : غریدم گوشش کنار عصبی و حرصی لحنی با. بود خفه صداش، بود بسته دهنش دستمال با چون ولی؛ کرد

 منهو بودند نگفته بهت؟ ها؟خورهنمی رودست وقتهیچ که آدماست دسته اون از ابتکار هومن که بودند نگفته بهت-

 .شدی من اسیر که بودند نگفته بهت حتما؟ ترهزخمی زخمی ببر یه از ابتکار

 ارکن و برداشت رو دستمال سریع پیمان. کنه باز رو دهنش دور دستمال که کردم اشاره پیمان به. کردم رها رو موهاش

 : گفت التماس با، کردمی گریه که درحالی. کردم نگاه طناز به چشمی زیر، دادممی ماساژ که حالی در رو دستم مچ. ایستاد

 .گناهمبی وسط این من! باش نداشته کاری من با خدا رو تو-

 : گفتم و نشست ابروهام بین اخمی. آوردم باال رو نگاهم

 ؟ شد باز من خصوصی حریم به پات که بودی ـناه گـبی-
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 : کشید فریاد داد و جیغ با

 .همین، بودم رابط یه فقط من؟ فهمینمی چرا-

 : گفتم عصبانیت با و بردم باال رو صدام

 ؟ بازرگانی؟ کنیمی کار کی برای؟ بدزدی رو من مدارک خواستیمی که بودی رابط-

 : دادم ادامه. کرد سکوت

 ؟ بیارمت حرف به خودم یا کنیمی وا رو دهنت-

 : گفت ضجه با، کردمی گریه که درحالی

 .گناهمبی وسط این من، دونمنمی چیزی من خدا به-

 بره رد این از که پات چون؛ بگی رو چیز همه بهتره. دارمنمی بر سرت از دست من، گناهیبی بگی که هم فردا تا ببین-

 . میشی کشته بیرون

 .زدم بیرون زمین زیر از. داره فرصت به نیاز زدنحرف برای دونستممی. کرد سکوت. ترسیده که بود معلوم؛ خورد جا

 : کردم صداش. بود ایستاده سرم پشت پیمان

 ؟پیمان-

 : گفت و اومد ترجلو

 ؟ قربان جانم-

 ؟ میگم بهت چی که دونیمی، باشه هابچه به هم حواست. بترسونش درعوضش ولی؛ بدی خوادنمی شکنجه-

 .راحت خیالتون، قربان بله-
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 .رسممی رو تو حساب من بشه ایجاد مشکلی اگه؛ پیمان نکنم سفارش دیگه-

 .چشم-

 . رفتم خونه سمت به

 نگاهم. چرخوندم سالن دور تا دور رو نگاهم. کردم آویزون در کنار آویزرخت به رو کتم. شدمی گرم داشت کم کم هوا

 . بود برده خوابش کاناپه روی پوپک. رفتم ترنزدیک. شد قفل کاناپه روی

 . رسیدمی نظر به معصوم خواب توی قدرچه. بود استقامت و صبر نماد دختر این

 .اومدید خوش آقا-

 : گفتم و گذاشتم لبم روی رو انگشتم و برگشتم سمتش به سریع خانوم مهربان صدای با

 .ترآروم! هیس-

 : گفت شرمندگی با و آروم لحنی با و گرفت پوپک سمت رو نگاهش خانوم مهربان

 ؟ کنم آماده رو شام میز، هستش آماده شام. خوابن خانوم دونستمنمی، آقا شرمنده-

 به ضورح به. بودم کرده عادت حضورش به، بود کرده زندگی کنارم پوپک که مدتی این طی. انداختم پوپک به نگاهینیم

 . بودم کرده عادت چیزش همه به، کشیدمی خونه این توی که هایینفس به، شام میز سر موقعش

 : گفتم خسته لحنی با

 . ندارم میل، مرسی نه-

 .چشم-

 : گفتم بشه خارج نشیمن از که این از قبل. رفت خانوم مهربان
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 ؟خانوم مهربان-

 : گفت و برگشت سمتم به و ایستاد

 ؟ بفرمایید-

 .بیارید پتو یه خانوم پوپک برای-

 .چشم-

 تمدس ساعد. کردم ولو تخت روی رو خودم و کردم تعویض رو هاملباس. شدم اتاق وارد خستگی با. رفتم اتاقم سمت به

 . شدم خیره اتاق سقف به و گذاشتم امپیشونی روی رو

 از که درسته. پوپک و اردالن حد از بیش شدنصمیمی، اردالن مشکوک رفتارهای. بود ریخته هم به چیز همه روزا این

 به نفرتم حس قبل مثل بودکه مدتی؟ متنفر گفتم. نداشتم خوبی حس اردالن با شدنشصمیمی از ولی؛ بودم متنفر پوپک

 .بود شده کم پوپک

 حشرو. نبود بلد رو لوندی. نبود حاضرجواب. کردمی سکوت فقط من هایزورگویی تمام جواب در؛ بود آرومی دختر پوپک

 که یواشکی هاینگاه از رو این. خوندمی قرآن و نشستمی اشسجاده روی آهنگ به دادنگوش جای به هاشب. بود پاک

 هیچمن که آرامشی. بود آرامش از پر اتاقش. داشت خاصی عطر بوی اتاقش. بودم شده متوجه انداختممی اتاقش به

 من یول؛ داشتند دوستش قدراین مامان و بابا که بود همین خاطر به شاید. بود ایساده دختر. بودم نکرده لمسش وقت

 کرف پوپک به داشتم من چرا اصال. نگفت چیزی هم بار یک ولی؛ دادم عذابش تموم ماه یک؟ بودم متنفر پوپک از چرا

 و فشردم هم روی رو هامچشم. بزنم پس رو افکارم کردم سعی. شدم پهلو به. شدم عصبی افکارم دست از؟ کردممی

 .بخوابم کردم سعی

 هب باال از. اومدمی پایین یطبقه از ایخنده صدای. اومدم بیرون اتاق از. بودم شده بیدار خواب از که بود ساعتی نیم

 ببینم که دمش کنجکاو. دیدمشمی سرحال قدراین که بود بار اولین. خندیدمی بلند صدای با پوپک. کشیدم سرکی پایین

 . کیه پوپک مهمون



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 186 

 حرف پوپک با داشت که شخصی اون. بود نشده من حضور یمتوجه هنوز پوپک. شدم نشیمن وارد. رفتم پایین هاپله از

 . بود من به پشتش زدمی

 یعصب اول؛ شناسممی رو برادرم من. کن نقاشی هاشلباس روی برو کرد اذیتت هومن وقت هر، نباش نگران اصال تو-

 . میاد کوتاه بعد ولی؛ میشه

 : گفتم و دادم باال رو ابروم تای یه

 .داری هم بدآموزی دونستمنمی! من دلسوز خواهر به باریکال-

 : فتگ و زد نماییدندون لبخند، بود خورده جا من موقعبی حضور از که آیناز. برگشتند سمتم به باترس دوتاشون هر

 ؟ اومدی کی تو داداشی اوا-

 : گفتم و نشست ابروهام بین اخمی

 .االن همین-

 .بشین ما پیش بیا، ایستادی جااون چرا-

 : پرسیدم کنجکاوی با و کردم نگاه آیناز به سینه به دست. نشستم کاناپه روی و رفتم ترنزدیک

 ؟ جااین اومدی که شده چیزی-

 : گفت و کرد نازک چشمی پشت

 ؟ بزنم سر برادرم یخونه بیام ندارم اجازه من یعنی-

 : گفتم و دادم باال رو ابروهام

 .ندارم هومن اسم به برادری من گفتی بهم شمال توی آخری روز یادمه آخه ولی؛ داری اجازه چرا-
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 : گفت ناراحتی با و کرد درهم رو اشچهره

 رو شرط این که پوپک از هم بودم دلخور تو از هم. بذاری پوپک برای رو شرط این نداشتی حق تو، دلخورم ازت هنوزم-

 بابا، شده رتحرفکم مامان. نیستند اول روزای مثل دیگه. قهرند هم با بابا مامان، برگشتیم شمال از که وقتی از. کرد قبول

 .کرده کار غرق رو خودش هم

 : گفتم و کشیدم آهی

 .چیز همه میشه درست-

 : گفت بغض با

 .رفت بین از ما خوب روزای. نمیشه درست-

 : گفت و داد قورت رو بغضش؟ نازکم دل خواهر به گفتممی باید چی. کردم سکوت

 عروس داره خواهرت تنها بدونی که داری حق برادرم عنوان به. بزنم حرف همیشگی مشکالت از که نیومدم جااین -

 .فرزین برای هم من برای هم؛ کنی برادری برام خواممی ازت، نکردی برادری حقم در وقتهیچ. میشه

 اب خواهرم تنها کردمنمی رو فکرش وقتهیچ. انداخت چنگ گلوم به بغضی! بود شده بزرگ قدرچه خواهرم. گرفت دلم

 دست هم پوپک. بود زده زل بهم نگرانی با آیناز. شدم بلند. بودم دور امخانواده از من قدرچه. کنه ازدواج امدایی پسر

 وازشن رو زیباش موهای. کشیدمش آغوشم در و کردم بلندش، گرفتم رو دستش. رفتم طرفش به. نداشت آیناز از کمی

 . کردم

 : کردم نجوا آروم گوشش کنار

 تموم بابت خواممی معذرت، نکردم حمایت و کردممی حمایت ازت باید که روزایی تموم خاطر به خواممی معذرت-

 . شدی ناراحت من خاطر به که روزایی

 : گفت دارشبغض صدای با و کرد حلقه کمرم دور قبل از ترمحکم رو هاشدست
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 .نکردم خواهری حقت در وقتهیچ من و بودی تنها که روزایی تموم بابت خواممی معذرت من-

 : مگفت و زدم اشبینی به انگشتم با. کردم جدا امسینه روی از رو سرش. کاشتم ایــوسه بـ رنگشخوش موهای روی

 .عزیزی خیلی برام که یعنی این؛ کردم خواهی معذرت تو از تنها من باشه یادت خانوم وروجک-

. کردممی دورش خودم از همیشه که شدم خواهری محبت در غرق بار اولین برای. بوسید رو امگونه هوابی زدگیذوق با

 . کردیم نگاه آیناز و من به، کردمی خودنمایی لبش روی که محو لبخند یه با. انداختم پوپک به نگاهی چشمم یگوشه از

 ؟بودم نشده زیباش لبخند یمتوجه االن تا چرا. داشت زیبایی لبخند

 : گفتم مالیم لحنی با. کردممی آشتی فرزین با باید. گرفتم آیناز سمت رو نگاهم

 .پشتته کوه مثل که داری برادر یه تو که بفهمه باید نباشه چی هر، جااین بیاد شام برای فرزین به بزن زنگ-

 : گفت و کوبید هم به رو هاشدست خوشحالی با آیناز

 .داداشی عاشقتم-

 : گفت لبخند با و شد بلند مبل روی از، بود ساکت لحظه اون تا که پوپک. خندیدم اشبچگانه رفتارهای به

 .کنند آماده مفصلی شام بگم هامستخدم به من پس-

 . کردم نگاه رفتنش به و دادم تکون سری

 ؟ داری دوستش-

 نگاهش زدهبیرون حدقه از هایچشم با. شد رگ به رگ گردنم کردم احساس. برگردوندم آیناز طرف به رو سرم سریع

 : گفتم و کردم

 ؟ چی-
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 : گفت و خندید

 ؟ شدی دستپاچه چرا، پرسیدم ایساده سوال-

؛ ودمب متنفر ازش اوایل. بود خوبی دختر پوپک. بودم نکرده فکر داشتندوست به وقتهیچ؟ داشتم دوست رو پوپک من

 .... االن ولی

 : گفتم پرتیحواس با. گرفتم فاصله افکارم از چشمام مقابل آیناز دست دادنتکون با

 ؟ گفتی چیزی-

 : گفت و خندید ریز

 ! رفتی دست از واقعا، نه-

 : گفتم و رفتم بهش ایغره چشم. شدم اشکنایه یمتوجه

 .ندارم پوپک به ایعالقه هیچ من، باشه خودت کار توی سرت-

 .میگی راست تو، بله بله-

 .بیاد فرزین به بزن زنگ، نکن کلکل من با آیناز-

 یرو. کردممی آماده رو مهم هایطرح باید، داشتم مهمی یجلسه فردا. رفتم اتاقم سمت به و گذشتم کنارش از. خندید

 . کردم کارکردن به شروع و کردم روشن رو تاپ لپ. نشستم تخت

 اماشاره انگشت دو با. بودند شده خسته هامچشم. آوردم باال رو سرم. بودم زده زل تاپ لپ به که بود چندساعتی

 . بشه کاسته هامچشم خستگی از بلکه تا دادم فشار رو هامچشم یگوشه

 دوش. مرفت حمام سمت به. کردمی خستگی احساس بدنم. بسپارم آب به رو تنم گرفتم تصمیم. اومدم پایین تخت از

 .اومدم بیرون سریع و گرفتم ایدقیقه چند
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 : گفت و شد اتاق وارد پوپک. شد باز هوابی اتاق در، بستممی رو پیراهنم هایدکمه که درحالی

 ... گفت خانوم مهربان هومن-

 : گفت پته تته با و ماسید دهنش توی حرف، افتاد بود باز که پیراهنم یدکمه به نگاهش

 ... تو که دونستمنمی... من... من.... چیزِ-

 : گفتم و پریدم حرفش بین

 .بگو رو کارت، نیست مهم-

 . بستم رو پیراهنم دکمه آخرین

 .جااین آورده رو من هایلباس که گفت خانوم مهربان-

 : گفت تردید با. دادم تکون سری. بود شده چیده من هایلباس کنار منظم طور به هاشلباس. انداختم کمد به نگاهی

 ؟ داخل بیام هست اجازه-

 : گفتم سرد خیلی

 .داخل بیا، آره -

. نداشت باهام زیادی یفاصله. فهمیدم حرکاتش از رو این؛ بود معذب من کنار. بست سرش پشت رو در و شد اتاق وارد

 هلحظ یه. ایستاد روم روبه و کرد راست رو کمرش. برداشت رو لجنی سبز شال و کرد باز رو کمد اولی کشوی و شد خم

. ردب بین از من با رو اشفاصله. برداشت سمتم به قدم یک و دوخت پیراهنم به رو نگاهش. خورد گره نگاهم تو نگاهش

 رو دستش. کردمی نوازش رو صورتم مالیم باد یک مثل درست عمیقش هاینفس. کردممی حس رو هاشنفس گرمی

 دهش قرمز هاشگونه. بودم زده زل هاشچشم به؛ بردارم نگاهش از نگاه تونستمنمی. کشید امسرشونه روی و آورد باال

 : گفت سختی به. بودند
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 .گرفته لک، نشده شسته درست. کن عوض رو پیراهنت-

. باشه داشته توجه بهش حد این تا زن یک که مهمه خیلی مرد یک برای. کردم احساس دلم توی خفیف لرزش یه

 باال رو سرش باید کنه نگاهم که این برای؛ بود ترکوتاه من از قدش. دوخت نگاهم به رو نگاهش آروم. کردم سکوت

 . گرفتمی

  :گفت و گرفت طرفم به و کشید بیرون کمد داخل از رنگآبی پیراهن یه. رفت کمد سمت به و گرفت ازم رو نگاهش

 .بپوش رو این-

 از رو پیراهن. بودم نگاهش مات هنوزم؟ کنه ثابت من به رو چی داشت قصد؟ بود چی کارا این از قصدش دختر این

 شسر روی رو شال، بیاره در سرش از رو روسریش که این بدون. رفت آینه سمت به و زد محوی لبخند. گرفتم دستش

 هنوز. کرد نگاه بهم آینه توی از. کرد مرتب سرش روی رو شال. کشید بیرون شال زیر از رو روسری آروم و انداخت

 : گفت و برگشت سمتم به. کردممی نگاه پوپک به و بودم ایستاده اتاق وسط مبهوت و مات طور همین

 .کنی عوض رو لباست راحت تو تا گردم برمی من-

 : گفتم سرد خیلی و کردم عوض رو پیراهنم سریع. بود داده انجام که بود کاری درگیر فکرم هنوز. برگشت

 .برگرد-

 : گفت و زد لبخندی. برگشت سمتم به

 .میاد بهت آبی رنگ-

 : کردم زمزمه

 .مرسی-

 .کنه خواهیمعذرت که بود ابتکار هومن از. کردممی تشکر زیادی روزا این
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 زیر آروم و اومد سمتم به و کرد انتخاب رو یکی باألخره. کشیدمی بو رو هاادکلن یکی یکی. رفت آرایش میز سمت به

 . زد ادکلن رو امچونه

 از. زدم پس رو دستش سریع. کردمی عادت بد رو من کارا این با داشت پوپک. نداشتم عادت توجه همه این به من

 : گفت شرمندگی با و خورد جا رفتارم

 .نمیاد خوشت کردم انتخاب که عطری از دونستمنمی، ببخشید-

 : گفتم بستممی رو هامآستین سر که حالی در و دزدیدم ازش رو نگاهم

 .بیرون برو اتاق از نداری کاری اگه-

 .کردمی خراب، بودم ساخته خودم برای هاسال که رو باورهایی تموم داشت اتاق داخل وجودش

 هب. رفت بیرون اتاق از کوتاهی مکث از بعد. شده ناراحت من سرد رفتارهای از که بود مشخص. کشید عمیقی نفس

 . رفتم بیرون اتاق از و زدم خودم به پوزخندی. کردم برانداز آینه داخل رو خودم. رفتم آینه سمت

 پوپک و بود نشسته آیناز کنار فرزین. گذاشتم سر پشت رو پله آخرین. بود برداشته رو خونه کل آیناز یخنده صدای

 تمدس. کرد نگاهم و گرفت باال رو رو سرش. شد حضورم یمتوجه. رفتم فرزین سمت به. کردمی پذیرایی هااون از داشت

 . مباش قهر باهاش که نداشتم طاقت؛ بود اردالن مثل درست فرزین. کرد نگاه دستم به دودلی و تردید با. بردم جلو رو

 . کشیدیم آغوش در رو دیگه هم و شد بلند و گذاشت دستم بین رو دستش که نکشید طولی

 رسنگینس باهام هنوز فرزین. داشتم باهاش کمی یفاصله. نشستممی کنارش که بود باری اولین. نشستم پوپک کنار

 : گفت فرزین به رو خنده با، بشکنه رو جمع سکوت که این برای آیناز. بود

 ؟ بلده بافتنی پوپک دونستیمی فرزین-

 : گفت زد زل آیناز به بود چشماش داخل که خاصی برق یه با فرزین

 .دونستمنمی، نه-
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 : گفت و کرد آویزون رو اشلوچه و لب آیناز

 .بگیرم یاد دارم دوست خیلی-

 : گفت لبخند با پوپک

 .عزیزم میدم یادت-

 : گفت خوشحالی با آیناز

 ؟ واقعا-

 : گفت و داد تکون سری پوپک

 .بیایم و بیاریم رو وسایل باال بریم، نه که چرا آره -

 نخود الدنب رفتند، بذارند تنها رو فرزین و من که این برای دونستممی. رفتند باال یطبقه سمت به و شدند بلند دو هر

 . سیاه

 : گفت و شکست رو سکوت باألخره فرزین. بود آزاردهنده، بود شده ایجاد فرزین و من بین که سکوتی

 ؟ بزنیم قدم حیاط داخل بریم موافقی-

 .دادم تکون موافقت ینشانه به سری فقط جوابش در

 هایجیب داخل رو هامدست. زدیممی قدم هم یشونه به شونه آروم. بود شکسته رو حیاط سکوت هاجیرجیرک صدای

 : گفت و شکست رو بینمون سکوت فرزین. بردم فرو شلوارم

 ؟ شدی راحت-

 : گفتم نشدم متوجه رو حرفش منظور
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 ؟ چی از-

 : گفت و زد صداداری پوزخند

 .کردی سیاه رو ساده دختر یه یشناسنامه که این-

 .کردم رو کار این خودش خاطر به-

 . گرفتیم قرار هم روی به رو. ایستاد

 : گفت تمسخر با

 ؟ کردی رو کار این چرا بپرسم میشه؟ خودش خاطر به-

 . نیستم راضی زیاد اومده وجود به اوضاع این از منم. بود خودش خاطر به، آره -

 .کن تمومش پس-

 .فرزین تونمنمی-

 : گفت و برد باال رو صداش

 ؟ چرا-

 : گفتم و شدم عصبی

 .بفهم، خطره در جونش که چون-

 : گفت گیجی با و کرد نگاهم مبهوت و مات. خورد جا

 ؟ چی یعنی، فهمم نمی-

 : گفتم و شدم کالفه
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 دنبندگر این چرا کردند اعتراض خانواده یهمه که؟ رسید مادرم به پدربزرگ از بود جعبه شکل به که گردنبند یه یادته-

 ؟ یادته؟ برسه مینا به باید

 : گفت و داد تکون هم سر پشت رو سرش

 ؟ داره پوپک به ربطی چه ولی؛ یادمه آره -

 .داده پوپک به رو گردنبند اون مادرم بگم باید متاسفانه-

 ؟ باشه خطر در جونش گردنبند یه خاطر به باید چرا اصال؟ چیه مشکلش، باشه داده خب-

 : گفتم. گرفت حرصم کمش گیرایی از

 . رمزه اون دنبال هاستسال بازرگانی که رمزه یه حروف اون، رقمیه چهار حروف یه جعبه اون توی که اینه ربطش-

 ؟ چیه رمز اون مگه-

. شهپی سال چندین حرف، نیست االن مال تاج این. داخلشه تاج یه که میشه بابابزرگ صندوق گاو به مربوط رمز اون-

 . مامان دست رسیده و گشته نسل به نسل هم تاج این

 : گفت بلند صدای با

 ؟ چی-

 : گفتم و گذاشتم لبم روی رو انگشتم

 .پایین بیار رو صدات، هیس-

 : گفت قبل از ترآروم

 ؟ مطمئنی تو-
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 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 .آره -

 ؟ بدن پوپک به باید رو ارثی همچین چرا ولی-

 ؟ پوپک چرا آخه، موندم همینش توی منم-

 : گفت و برگشت سمتم به. کرد لگد رو زیرپاش هایریزه سنگ عصبانیت با و زد هاشمو به چنگی

 ؟ کنیم کار چی باید االن-

 .بردارم قدمی، برنداشته قدم یه بازرگانی هنوز وقتی تونمنمی من. باشیم بازرگانی اومدن منتظر باید-

 ؟داده پوپک به رو گردنبند اون عمه چرا آخه، فهممنمی من-

 .ترهامن جاش پوپک پیش کرده فکر شاید-

 ؟ شده مسئله این یمتوجه طور چه بازرگانی-

 راز این هوابی رفاقت و دوستی عالم در بابا که این مثل. بودند قدیمی هایدوست هم با بابا و بازرگانی. مفصله اشقصه-

 طوریهچ که این ولی؛ بود ماجرا کل این. کنهمی طمع هم بازرگانی و تاجه اون پول میلیارد چندین که میگه بازرگانی به رو

 .عالمه خدا، پوپکه دست گاوصندوق اون رمز فهمیده

 .کنممی دور جااین از رو پوپک امشب همین، نمیدم اجازه من. شوم تقدیر این به لعنت-

 : گفتم آرامش با. کنم آرومش کردم سعی

 .ترهامن من پیش جاش پوپک، فرزین باش آروم-

 .خطره دل توی که تو پیش-
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 از مترک بلکه تا کردم روشن سیگار نخ یه همیشه مثل. رفتنمی فرو اشکله توی حرف که بود آدما دسته اون از فرزین

. کرد پرتش و برداشت هاملب روی از رو سیگار نخ و اومد سمتم به و کرد اخمی فرزین. بخورم حرص فرزین دست

 : گفت

 ! کردی خفه رو خودت، دیگه بسه-

 : گفتم و کردم ایخنده تک. بود دارخنده واقعا خوردنشحرص

 ؟ کنیمی خالی رو حرصت من بدبخت سیگار سر چرا هستی عصبی دیگه جای از-

 : گفت و رفت بهم ایغره چشم

 !شو ساکت فقط؟ فهمیدی، شو ساکت-

 بلکه تا کنم سکوت دادم ترجیح. کردمی برخورد بد باهام حتما، دادممی ادامه بیشتر اگه. داره حالی چه االن دونستممی

 . بشه ترآروم کم یه

*** 

 :پوپک

 شده لقب از ترگرفته، بود زده حرف هومن با که وقتی از فرزین. بودیم نشسته نشیمن توی هم دور همه شام صرف از بعد

 . بود

 : گفت فرزین به رو هومن

 ؟ کنید عقد قراره کی-

 : گفت حوصلگیبی با فرزین

 .نکردیم معین مشخصی تاریخ-
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 . کنید عقد ترزود بهتره-

 .ندارم رو شرایطش فعال-

 : گفت و پرید حرفشون وسط آیناز

 .کنیممی هم عقد بشه تموم شاءاهللان. مونده دانشگاهم از ترم چند منم، داداشی زوده هنوز-

 : گفت و کرد اشاره آیناز به فرزین. شدند ساکت همه باز

 .امخسته خیلی من؟ بریم عزیزم-

 : گفتم و شدم بلند منم. شد بلند سریع آیناز

 ؟ سرشبه که هنوز؟ کجا-

 : گفت و زد لبخندی سختی به فرزین

 .بعد سری شاءاهللان، بسیاره وقت-

 : گفت و کرد روبوسی باهام. کرد تنش رو مانتوش آیناز

 .پوپک دادم زحمتت-

 .هازحمت این از باشه تا، عزیزم حرفیه چه این-

 : فتگ بشنویم خودش و خودم فقط که آروم لحنی با و اومد سمتم به فرزین. کرد روبوسی باهاش و رفت هومن سمت به

 هر؛ نداری، خواهرم، پروانه با فرقی هیچ تو. نداشتم رو باهات قهرکردن طاقت ولی؛ بودم دلخور ازت که این با پوپک-

 ! باش خودت مراقب خدا رو تو فقط، هستم من داشتی احتیاج بهم وقت

 : گفتم و زدم عمیقی لبخند. رفت ضعف اشبرادرانه هایمحبت برای دلم
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 .فرزین هستی که این از مرسی-

 : گفت و زد بهم چشمکی

 .هستم همیشه من-

 سح باشه برادرانه که رو هاییمحبت من حاال تا که بود این خاطر به کشیدنمخجالت. انداختند گل خجالت از هامگونه

 .رفتند فرزین و آیناز، همیشگی هایتعارف و خداحافظی از بعد. بودم نکرده

 : گفت سرد خیلی و انداخت بهم نگاهی نیم. برگشتم هومن سمت به

 .خیر به شب-

 ریآوجمع به شروع دیگه مستخدم تا چند و خانوم مهربان. بودم ایستاده نشیمن وسط هدفبی منم. شد اتاقش راهی

 .کردند شام میز

 : گفتم و کوبیدم امپیشونی روی محکم رو دستم کف، باشم هومن اتاق داخل مدتی قراره من که این یادآوری با

 .داشتم کم رو یکی همین! وای ای-

 . شدم باال یطبقه راهی و برچیدم رو هاملب

 . کشیدم پس رو دستم سریع و بردم در یدستگیره سمت رو دستم. بودم ایستاده اتاق در جلوی

 آب .لرزیدندمی ترس و استرس از هامدست؟ کردم قبول چرا من اصال. کنم صبح هومن کنار رو شب که بود سخت برام

 . کردم باز رو اتاق در آروم و بردم در یدستگیره سمت به رو دستم آروم. دادممی قورت هم سر پشت رو دهنم

 رو زندگیش هایعقده تموم سیگارش دود با داشت همیشه مثل. بود من به پشتش. بود ایستاده اتاقش بالکن داخل

 به بارهدو و انداخت بهم نگاهی نیم. برگشت سمتم به اتاق در صدای با. بستم سرم پشت رو اتاق در. کردمی خاکستر

. داشت هزمج بهداشتی سرویس که بزرگ اتاق یک. کردم نگاه اتاقش به بیشتر دقت با بار اولین برای. شد خیره رو روبه
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. بود رنگ شکالتی هم اتاقش دیواری کاغذ. داشت طالیی هایرگه که ایقهوه رنگ به بزرگ دیواری کمد، دونفره تخت

 . داشت قرار اتاقش از ایگوشه هم کاناپه. بود رنگاینسکافه اتاقش یپرده

 پاک ور آرایشم آرایشی پد با. نشستم صندلی روی. بودند شده چیده مرتب وسایلم تموم. رفتم آرایش میز سمت به

 از .بودم شده حساس داشتمی بر که هاییقدم به روزا این. گرفت باال قلبم ضربان. شنیدم رو هاشقدم صدای. کردم

 که ودب خوب قدرچه. رفت بیرون اتاق از و برداشت راحتی لباس کمد توی از. داشتم نظر زیر رو حرکاتش تموم آینه توی

 و انداخت تخت روی رو هاشلباس و شد اتاق وارد که نکشید طولی. کردمی رعایت من خاطر به رو چیزایی یه حداقل

 . کرد ولو کاناپه روی رو خودش

 زیر. داشتمبر رو هاشلباس و رفتم تخت سمت به حرفی بدون. شدم بلند. باشه شلخته که بود بعید سلیقهخوش هومن از

 . بود من پی نگاهش چشمی

 . انداختم چرک هایلباس سبد داخل رو هاشلباس و رفتم حمام سمت به حرفی بدون

 زا اونم دونستممی چون؛ زدممی رو حرفم باید ولی؛ بودم دودل بزنم خواستممی که حرفی برای. اومدم بیرون حمام از

 : گفتم و کردم باز لب سختی به و کردم پا اون پا این معروف قول به. بود معذب اتاق این توی من بودن

 .خوابممی خودم اتاق داخل امشب من هومن-

 : گفت انتظارم برخالف ولی؛ کنه قبول داشتم انتظار

 .میشه تموم چیز همه زودی به؛ بیای کنار هم تو بهتره. کنیم عادت شرایط این به روزی چند باید، نیست نیازی-

 من از ترسریع که کنم اعتراض کردم باز لب؟ بشه تموم زودی این به بود قرار ابتکار هومن اسارت یعنی. گرفت دلم

 : گفت

 .نکن ترمآشفته تو، امآشفته خودم من، نگو چیزی پوپک لطفا-
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 میب باصدای. بزنم حرف حرفش روی تونستمنمی بود آروم قدراین وقتی. ریخت نگاهش توی رو تمنا و خواهش تموم

 : کردم زمزمه

 .باشه-

 رو اقات سکوت بلندش هاینفس صدای. بخوابم کردم سعی و کشیدم دراز تخت از ایگوشه آروم و رفتم تخت سمت به

 . بود شکسته

 . شد مچاله قلبم. شد بسته اتاق در آخر یلحظه تو. چرخیدم سمتش به. رفت بیرون اتاق از که نکشید طولی

 و یدمچرخ؟ چرا واقعا. کردمی تپیدن به شروع دوباره و ایستادمی قلبم رفتارش هر با روزا این چرا که بودم نفهمیده هنوز

 .تمرف فرو خواب به و شدند سنگین کم کم هامپلک که بودم شده غرق شب سیاهی تو قدراین. زدم زل شب سیاهی به

 هب نگاهی. اومدم بیرون درازکش حالت از و دادم بدنم به قوسی و کش. کردم باز آروم رو هامپلک گوشیم آالرم صدای با

 تخس هایبچه مثل. بود خوابیده کاناپه روی هومن. گرفتم کاناپه سمت رو نگاهم. نبود هومن بالشت. کردم دستم بغل

. داختمان روش آروم و برداشتم تخت روی از رو پتو. اومدم پایین تخت از. رسیدمی نظر به معصوم بود خواب وقتی که بود

 .اومدم بیرون حمام از مختصر دوش یه از بعد. رفتم حمام سمت به و برداشتم رو هاملباس آروم

 صبح هشت؛ کردم نگاه ساعت به. بود خواب هنوز؛ انداختم هومن به نگاهی، بودم بسته موهام دور رو حوله که حالی در

 : گفتم و دادم تکونش آروم و گذاشتم بازوش روی رو دستم. رفتم سمتش به آروم. بود

 .شرکت بری باید، شو بلند هومن-

 : گفت آلودشخواب باصدای و کرد باز رو هاشپلک سختی به. خورد تکونی

 ؟ چنده ساعت-

 .صبح هشت -
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 وشنر رو سشوار. رفتم آرایش میز سمت به و انداختم باال قیدیبی با ایشونه. رفت حمام سمت به و شد بلند سریع

 مبرداشت کنارم از رو روسریم سریع. شد بسته هم حمام آب شیر سشوار کردنخاموش با. کردم خشک رو موهام و کردم

 هب بالتکلیف و رفت کمد سمت به. اومد بیرون حمام از، بود تنش سرتاپایی یحوله که حالی در هومن. کردم سرم و

 مردا قعاوا. بمونم خونه داخل امروز که بودم گرفته تصمیم همین خاطر به. نداشتم دانشگاه امروز. کردمی نگاه هاشلباس

 به قدم هی و برگردوند سمتم به رو سرش. رفتم سمتش به. دارند زن یه به نیاز کاری هر انجام برای انگار! غریبند عجیب

 : گفتم خاصی آرامش با. کشیدممی هم خجالت ازش ولی؛ داشتم خوبی حس کنارش. برداشت عقب

 ؟ کنم کمکت میشه-

 رنگ به که بردم تک کت یه سمت رو دستم. کردم نگاه هاشلباس به، کرد رضایت اعالم وقتی. داد تکان رو سرش

 سرد نگاه با. برگشتم سمتش به. کردم ست باهاش مشکی کتان شلوار و کرمی پیراهن یه. بود سوخته ایقهوه

 : گفتم آرومی به و زدم لبخندی. بود زده زل بهم فقط اشهمیشگی

 .باشه میلت باب امسلیقه امیدوارم، کردم انتخاب رو هااین برات-

 : گفت آروم خیلی

 .مرسی-

 حال در ومخان مهربان. رفتم آشپزخونه سمت به. بشه آماده بتونه راحت تا رفتم بیرون اتاق از. گرفت دستم از رو هالباس

 : گفت و زد لبخندی دیدنم با. بود صبحانه میز کردنآماده

 .خانوم پوپک خیر به صبح-

 : گفتم و زدم لبخندی مهربونش لبخند درجواب

 .خیر به هم شما صبح-

 .کنممی آماده اآلن رو میز-
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 هصبحان امروز زد امکله به. کنم پرواز هم آسمون سقف به حتی خواستمی دلم. بودم شاد، بود خوب دلم هوای حال امروز

 : گفتم خانوم مهربان به همین خاطر به؛ بخورم آزاد هوای داخل رو

 ؟ کنید حاضر حیاط توی رو صبحانه میز خانوم مهربان میشه-

 .کنممی آماده اآلن، چشم-

 .رفتم باال یطبقه سمت به. اومدم بیرون آشپزخونه از و زدم لبخندی

 و کرد بلند رو سرش اتاق به من ورود با، بود درگیر هاشآستین سر یدکمه با که درحالی هومن. کردم باز رو اتاق در

 . کرد نگاهم

 : شد بلند اشعصبی صدای که برداشتم موبایلم و رفتم پاتختی سمت به

 ؟بود دکمه افتادن وقت چه اآلن، بزنن گندت-

 به. آوردم بیرون رو سوزن و نخ و رفتم آرایش میز کشوی سمت به حرفی هیچ بدون. خندیدم غرغرهاش به دلم توی

. کردم آستینش سر یدکمه دوختن به شروع و گرفتم رو دستش حرفی بدون. برداشتم میز روی از رو دکمه. رفتم سمتش

 به روعش باز قلبم. کردندمی برخورد صورتم به گرمش هاینفس، بودم سرآستینش یدکمه دوختن مشغول که حالی در

 و دمخندی همین خاطر به. بده دستم کار قلبم صدای ترسیدممی. بود شده برابر دو وجودم گرمای التهاب. کرد تپیدن

 : گفتم

 .نکن عصبی رو خودت میشه حل که ایمسئله خاطر به وقتهیچ-

 رو شآستین سر و دوختم رو دکمه. شکستمی رو اتاق سکوت بلندش هاینفس صدای فقط، نگفت چیزی و کرد سکوت

 دهز زل بهم حرفی هیچ بدون. شد خشک هاملب روی خنده. شدم رو روبه اشخیره نگاه با که کردم بلند رو سرم. بستم

 : گفت و گرفت ازم سریع رو نگاهش. کوبیدمی امسینه به واردیوانه قلبم. شد پاره دلم بند اشخیره نگاه با. بود

 .مرسی-
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 زدنملز بابت هم خودم. کردمی کم هم رو زمستون روی کم کم داشت هومن سردبودن. نشست لبم یگوشه تلخی لبخند

 زده لز پسر یه به وقاری هیچ بدون راحتی به و بود شده حیابی که داشتم رو دختری یه احساس. کشیدم خجالت بهش

 : گفتم بشه خارج اتاق از که این از قبل. برداشت تخت روی از رو کتش. بود

 . چیدند حیاط داخل رو صبحونه میز-

 : گفت برگرده سمتم به که این بدون

 .باشه-

 . رفتم بیرون اتاق از سرش پشت، رفت بیرون اتاق از

 ینهم هومن. ریختم چای خودم برای. بود روزنامه خوندن سرگرم هومن. نشستم و کشیدم عقب رو صندلی. بود عالی هوا

. رفت ضعف اشمردونه ژست برای لحظه یک دلم. خوردمی چایش از آروم آروم، بود روزنامه خوندن مشغول که طور

 .کنم نگاهش فقط داشتم دوست، نبود خودم دست. زدم زل بهش و گذاشتم امچونه زیر رو دستم

 : گفت بیاره باال رو سرش که این بدون

 ؟ زدی زل بهم ساعت یک که دیدی من توی چی بگی میشه-

 : گفتم پاچگیدست با. کردم مشغول تست نون با رو خودم و اومدم خودم به سریع

 .کردممی نگاه رو روزنامه هاینوشته داشتم، چیزه-

 : گفت و زد پوزخندی، داد باال رو ابروش تای یه. کردم نگاهش

 ؟ مطمئنی-

 : گفتم و دادم تکون تند رو سرم

 .آره -
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 : گفت و انداخت باال رو ابروهاش

 .خب خیلی-

 : گفتم سریع. شد بلند و زد تا رو روزنامه

 ؟کجا-

 :گفت و انداخت بهم مشکوکی نگاه

 ؟ نداری دانشگاه تو مگه، شرکت معلومه-

 .ندارم کالس امروز، نه-

 .آهان-

 : گفت و شد کالفه امخیره نگاه از. کردم نگاهش خیره

 ؟ بگی خوایمی چیزی-

 رو دستم هایانگشت، داشتم استرس یا هیجان وقت هر. دادممی فشار رو دستم هایانگشت امهمیشگی عادت طبق

 : گفت و شد کالفه. داشتم تردید حرفم گفتن بابت. دادممی فشار

 .برم نمیگی اگه-

 : گفتم سریع

 .کن صبر، چیزه یعنی.. نه-

 : گفتم و دادم قورت سختی به رو دهنم آب. کرد نگاهم منتظر. کردم کوتاهی مکث
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 رمب که بهم بدی اجازه اگه. میشم اذیت شدت به هم موضوع این از، دانشگاه میرم تاکسی با اشهمه من که دونی می-

 .میشه خوب خیلی رانندگی کالس

 ؟داشتی نگه سرپا دوساعت رو من حرف این گفتن برای-

 : گفتم ناراحتی با و برچیدم لب

 .خواممی معذرت-

 : گفت کوتاهی مکث از بعد. کرد نگاهم

 .کن آماده رو مدارکت فقط. کنه نامت ثبت میگم بهش و زنممی حرف داره رانندگی تعلیم که دوستم با-

 : گفتم هیجان با و کوبیدم هم به رو هامدست، شدم زدهذوق

 !مرسی وای-

 : گفتم خجالت با و کشیدم خجالت. شدم رفتارم یمتوجه تازه. کرد نگاهم متعجب

 .خواممی معذرت-

 حانهصب میز به. کردم خالی رو بادشون شدت با و کردم باد رو هامگونه رفتنش با. رفت و انداخت بهم تفاوتیبی نگاه

 ودمخ حرص از. گذشت تفاوتبی همیشه مثل خب ولی؛ بخورم هومن با رو صبحانه امروز خواستمی دلم. انداختم نگاهی

 قدم حیاط داخل آروم. برداشتم رو گوشیم و شدم بلند امصبحانه شدنتموم از بعد. کردم صبحانه خوردن به شروع

 باال ور شلوارم یپاچه. نشستم استخر یلبه و رفتم استخر سمت به. کردمی سرمست رو آدم بهاری هایگل بوی. زدممی

 . کردند عادت آب دمای به کم کم ولی؛ شد سردشون پاهام اولش. کردم فرو آب داخل رو پاهام و کشیدم

 .کردم آب با کردنبازی به شروع پاهام با. دادم تکیه هامدست به و گذاشتم طرفم دو رو هامدست

 یرغ رفتارهاش؟ بود کی هومن واقعا. بودم نشناخته رو هومن هنوز ماه چند گذشت از بعد. کشید پر هومن سمت به فکرم

 هم یگاه و بردمی بین از داشتم ازش که رو تصوراتی تموم که شدمی آروم قدراون اوقات گاهی. بودند بینیپیش قابل
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 که هم قدراون هومن. بود کرده تغییر هومن به راجع کلی به فکرم طرز که بود روزی چند. ریختمی هم به طوفان مثل

 ور زن خداوند اصال. مغرورند مردا، طبیعیه خب. بود خودخواه و مغرور حد از بیش فقط، نبود بدی آدم کردممی رو فکرش

 یبعج موجودات هازن ما. زنه یه فقط کنه حفظ رو اشمردانه غرور تونهمی که تنهاکسی که کنه ثابت مرد به تا ساخته

 ریعس و ریزیممی هم به اشک یه دیدن با. گل شاخ یه دیدن با حتی، شیممی زده هیجان هرچیزی برای. هستیم غریبی

 قبل وزر از ترقوی عشقی شکست یه از بعد زن. نگاهشون با مردا و میشن عاشق روحشون و قلب با هازن. کنیممی بغض

 برای مردا. میشن هاخیابون راهی، بخورند غصه وقتی مردا. میشه بوده قوی که روزایی از ترضعیف مرد ولی؛ میشه

 پناه هانج ینقطه ترینخلوت به بلکه، برندنمی پناه هازن ما مثل رنگارنگ هایالک یا آرایش لوازم به دردهاشون تسکین

 که نههمی خاطر به. کنند آزاد رو گلوشون تو شده خفه هایبغض دنیا این هایآدم از دور و صدابی کنندمی سعی و برندمی

 کسانی تنها دو این چون؛ هاشوندختر عاشق بعد و میشن هاشونمادر عاشق اول دنیا این تو کسی هر از بیشتر مردا

 .کنند رفع رو تنها و خسته مرد یک هایخستگی تموم جمله یک با تونندمی هرکسی از بیشتر که هستند

 ؟ شدی رویا غرق که بینممی-

 : مگفت بغض با و انداختم بغلش توی رو خودم و شدم بلند سریع! شدنمی باورم. برگشتم سرم پشت به سریع

 ؟ بابایی-

 : گفت مهربونی با و کرد حلقه دورم رو دستاش

 .بودم گفتنتبابایی دلتنگ قدرچه دونینمی؟ دخترم دلم جان-

 . بود شده تنگ براتون دلم منم-

 . کاشت موهام روی ایــوسه بـ. کشید سمتم به رو خودش و گرفت هاشدست بین رو سرم. گرفتم فاصله آغوشش از

 دیدهن که بود ماه یک. بود رفته بین از قدرچه. گریه زیر زدم و بگیرم رو هاماشک جلوی نتونستم. کردم بلند رو سرم

 : گفت و زد ایخسته لبخند. بود شده سفید قبل از بیشتر موهاش. بودمش

 ؟ کنیمی گریه طوراین و حساسم اشکات روی دونی می-
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 .بگیرم رو خودم جلوی تونمنمی بابایی -

 : گفتم. کرد اذیت ذره یه رو دستم ریشش ته زبری. کشیدم سفیدش ریش ته به رو دستم

 ؟ بودم باعثش من؟ بابایی شدند سفید چرا-

 : گفت و انداخت باال رو سرش

 .نه-

 .بودم من مقصر، چرا-

 رو امموه از ایتکه. بود ریخته هم به موهام و بود افتاده سرم از روسریم. اومد ترنزدیک بابا. کردم هق هق قبل از بیشتر

 : گفت و انداخت گوشم پشت و گرفت دستش توی

 ؟ چرا بپرسم ازت اومدم؟ بابا پوپک چرا-

 دایص و بغض با گزیدم لب و دوختم زمین به رو امشرمنده نگاه. بود کرده سد رو گلوم راه بغض. بزنم حرف نتونستم

 : گفتم لرزونم

 .بابایی شما خاطر به-

 ؟ کردی هومن اسارت قربانی رو خودت چرا، ایستادم چیز همه پای گفتم که من؟ پوپک من خاطر به-

 : گفتم و زدم زل غمگینش نگاه به و آوردم باال رو نگاهم

 .نیستم ناراحت گذشتم شما برای زندگیم از که این بابت هم اصال و آره -

 : گفت اشگرفته صدای با

 .ببرمت فقط که جااین اومدم، ناراحتم من ولی-
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 : گفتم و کردم پاک رو اشکام سریع

 . بابا نه-

 : گفت و نشست ابروهاش بین ظریفی اخم

 یرو من دونستمی چون؛ گرفت من از رو انتقامش نحو بهترین به هم هومن. شده تموم لعنتی اسارت این دیگه؟ چرا-

 .ببرمت اومدم حاال، شدیم حساببی دیگه خب. کرد رو کار این حساسم تو

 .برگردم تونمنمی، کنید درک رو من لطفا بابا-

 : کشید فریاد

 ؟ چرا آخه-

 : گفتم لرزونم صدای با

 .برگردونم زندگی به رو هومن خواممی که چون-

 : گفت و کرد ایخنده تک زیاد شوک از. کرد نگاهم واج و هاج اول که بود زیاد قدراون براش حرفم شوک

 رو فکرش وقتی فهمیمی؟ عذابم تو قدرچه من فهمیمی؟ کنیمی کار چی زندگیت با داری ایمتوجه پوپک؟ چی یعنی-

 فهمیمی رو هااین؟ کنه داغونم تونهمی قدرچه بخوره اتشناسنامه توی قراره طالق اسم به مهر یه قراره که کنممی

 ؟ پوپک

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 .فهمممی آره -

 ؟ چیه حرفا این پس-

 .برگردونم زندگی به رو هومن خواستممی هم اولش از من. تغییرکردنه حال در هومن بابا-
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 ؟ بدی تغییر رو هومن ماه چند این توی خوایمی طورچه تو. اینه اوضاعش که چندساله هومن-

 قدرهچ. کنم کمکش که بودم داده قول اردالن به من. کنم قانع رو بابا کردم سعی. گرفتم دستام داخل رو بابا هایدست

 : گفتم. خوردمی هم به حالم خودم از. گفتممی دروغ روزا این من

 ؟ باشه، میدم قول بهتون، میدم تغییرش من-

 : گفت ناچار به. نیستم بیا کوتاه من که شد متوجه بابا

 .برگردی باید نکرد تغییر هومن اگه پوپک ولی؛ باشه-

 : گفتم. شدم خوشحال بابا اومدنکوتاه از

 .چشم، بابایی مرسی-

 : گفت و کشید عمیقی نفس

 .برم من-

 .بخوریم چای هم با حداقل داخل بریم بیاید؟ کجا-

 : گفت و انداخت عمارت به نگاهینیم

 ایخونه چنین توی رو پام تونمنمی پوپک. ـناه گـ اسم به وریشعله آتیش، داره آتیش یه حکم برام خونه این نه-

 .میام دیدنت به دوباره. بذارم

 : گفتم و زدم لبخندی

 .برسونید مامان به سالم، کنیدمی خوشحالم-

 .خداحافظ. باش خودت مواظب، دخترم باشه-
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 .جان بابا سالمت به-

 برام شخود از واقعی پدر یه مثل ولی؛ نبودم خونش و گوشت از که این با. کردم تنهایی احساس بابا رفتن با. رفت بابا

 به؟ یددیدمی ـناه گـ از پر رو خونه این بابا چرا. کردم نگاه هومن بزرگ سفیدرنگ عمارت به و برگشتم. گذاشتمی مایه

 . برداشتم قدم خونه سمت

 لندب و کردم رها کاناپه روی رو کتاب ترس با. انداخت تنم به رعشه ایزنونه جیغ صدای که بودم رمانم خوندن مشغول

 : گفت و اومد سمتم به نگرانی با خانوم مهربان اومدند بیرون آشپزخونه از من مثل هامستخدم. شدم

 ؟ کشیدید جیغ چرا؟ خوبه حالتون خانوم-

 : گفتم متعجب

 .خانوم مهربان نکشیدم جیغ که من-

 ؟ بود کی پس-

 : گفتم و انداختم باال ایشونه

 .منم دونمنمی-

. خبره چه فهمیدممی ترسریع چه هر باید. کنم تحمل نتونستم. انداختم خانوم مهربان به نگاهی. شد بلند جیغ صدای باز

 پشت مه خانوم مهربان. رفتم پشتی حیاط سمت به بلندم هایقدم با. اومدمی پشتی حیاط از صدا. رفتم بیرون خونه از

 . مداومی سرم

 لحنی با و رفتم بهشون ایغره چشم. کردند سد رو راهم سریع دیدنم با. شدم رو روبه هامحافظ با رسیدنم محض به

 : گفتم عصبی

 .کنار برید-

 : گفت هامحافظ از یکی
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 .لطفا برگردید خانوم-

 : کشیدم فریاد سرش

 ؟ کنم برخورد ایدیگه طور باهات یا کنار میری؟ گفتم چی نشنیدی-

 ... خانوم ولی-

 زیرزمین به رو خودم و زدم کنار رو هامحافظ سختی به. زد چنگ دلم به ترسی. خورد رو حرفش هومن یعربده صدای با

 ودب روم روبه که ایصحنه. شدند زمین قفل پاهام آخری یپله روی. گذاشتم هم سر پشت یکی دوتا رو هاپله. رسوندم

 : گفتم شدهبم صدای با. کردم نگاه بود خون از پر صورتش و سر که دختری به مبهوت و مات. نبود هضم قابل اصال

 ؟هومن-

 : گفت عصبانیت با و داد تکونم و گرفت رو بازوم. اومد سمتم به سریع و خورد جا، نداشت رو من انتظار که هومن

 ؟ کنیمی کار چی جااین تو-

 : گفتم عصبانیت با و زدم پس رو دستش. اومدم خودم به سختی به

 ؟ خبره چه جااین-

 : گفت دستوری لحنی با همیشه مثل

 .پوپک باال برو-

 : گفتم و شدم سرتق و لجباز همیشه مثل

 ؟ کنیمی غلطی چه داری؟ هومن خبره چه جااین. نمیرم-

 ورتمص توی محکم قدراین. کردم احساس پوستم روی رو سوزشی و چرخید دیگه سمتی به صورتم جمله این گفتن با

 .چرخندم سمتش به رو سرم و گذاشتم امگونه روی رو دستم. کردمی سوزش احساس شدت به پوستم که بود زده
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 ؟زد رو من هومن. بود شده قرمز زیادی خشم از صورتش. دادم تکون ناباورانه حالت به رو سرم. کردم نگاهش ناباورانه

، کردم قفل رو در و رسوندم اتاقم به رو خودم دو با. زدم بیرون زمین زیر از عجله با. کنم تحمل نتونستم؟ راحتی این به

 .زدم ضجه دل ته از و انداختم تخت روی رو خودم

 ومنه عصبی صدای. آوردم باال بالشت توی از رو سرم، شدمی کوبیده در به که عصبی و پی در پی هایمشت صدای با

 : گفت فریاد با. بود برداشته رو خونه تموم

 ! نکردم خردش تا کن باز رو المصب در این پوپک-

 : کشیدم فریاد عصبی خودش مثل

 ! متنفرم ازت، شنویمی هومن، متنفرم ازت. کنمنمی باز-

 : گفت و زد در توی لگدی

 رخوردب ایدیگه طور باهات وگرنه، بیرون بیای تو اون از آدم مثل میدم فرصت ساعت دو بهت فقط. متنفری که درک به-

 .کنممی

 و کشید فریاد هاممستخدم سر که شنیدم رو صداش. گرفته فاصله اتاق از که فهمیدم هاشقدم صدای دورشدن با

 : گفت

 .نکردم اخراج رو تونهمه تا کارتون رد برید؟ کنیدمی غلطی چه جااین-

 همه اون جلوی هومن که ابن، بود سخت برام. کردم هق هق دل ته از و کردم فرو بالشت توی رو سرم هومن رفتن با

 لد ته از و کوبیدم تخت روی رو هاممشت. بود داده دست بهم حقارت حس. بود سخت برام کنه بلند دست روم نامحرم

 : کشیدم جیغ

 .نگذره ازت خدا، نگذره ازت خدا هومن-

 .کردم گریه قبل از بیشتر و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم. بود بعید من از بغض همه این
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*** 

 : اردالن

 این هب آپارتمان خوبی. زدم کنار رو پرده. رفتم اتاقم پنجره سمت به و شدم بلند و برداشتم هامگوش روی از رو هدفون

 اشتهگذ کار شنود عمارت داخل که وقتی از. شدم خیره هومن بزرگ عمارت به. کنی نگاه چیز همه به تونستیمی که بود

 یا؟ بود هومن به کمک قصدش واقعا؛ بود پوپک درگیر فکرم. دادممی گوش شدمی زده که رو حرفایی تموم، بودم

 که رو باری اولین وقتهیچ. بود غریب عجیب خیلی، نداشت هومن از کمی دست هم دختر این؟ بود من به کمک قصدش

 رو مردی هر دل نگاهش با. داشت پاکی روح. بود متفاوت دختر یه پوپک. نمیره یادم بودم کرده کمکش جنگل داخل

 بشینم شرو روبه هاساعت داشتم دوست خیلی. نشست لبم روی محوی لبخند پوپک یادآوری با. کنه تسخیر تونستمی

 ابروهای. کردمی دوبرابر رو هاشچشم زیبایی بلندش هایمژه، بستمی رو هاشچشم وقتی. بشم هاشچشم محو و

 بخندشل. بلندش موهای حتی، بود زیبا چیزیش همه. دادمی جلوه بیشتر رو صورتش جذابیت، داشت که پهنی و کشیده

 رو این ؛نبود بلد رو بودنبدجنس. داشت پاکی دل، بود ایساده دختر پوپک. بودم دیده ازش که بود چیزی تریندلبرانه

 .شد کشیده گذشته سمت به فکرم.کردمی سکوت فقط هومن دائم هایاذیت برابر در که فهمیدم وقتی

*** 

 : گفت فرزین به رو پوپک

 ؟ کیه آقا این؟ بدی توضیح منم به میشه؟ خبره چه جااین فرزین-

 : گفت و کرد نگاه پوپک به دوباره و انداخت من به نگاهی نیم و برگشت فرزین

 .پوپک ترهپیچیده کنیمی رو فکرش که اونی از اوضاع. پلیسه اون. منه دوست اردالن پوپک-

 : گفت سردرگمی با پوپک

 ؟ بشم متوجه منم که بگی واضح میشه، فرزین فهممنمی-
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 : گفت و شد مسلط خودش به کم یه. کشید عمیقی نفس فرزین

 یخونه توی مدارک سری یه. بیاد بیرون باند اون از تونهنمی وجه هیچ به و شده قاچاق باند یک وارد ناخواسته هومن-

 ینا از قبل رو مدارک اون خوایممی هومن نجات خاطر به هم فقط. کنیم پیدا دسترسی اونا به باید ما که داره وجود هومن

 . بدیم پلیس تحویل، بیفته دیگه کسی دست به که

 ؟ قاچاقچیه هومن یعنی! من خدای! نمیشه باورم-

 اندب این اصلی رئیس دست به مدارک این که این از قبل باید ما. باند این توی ستمهره یک فقط هومن. پوپک نه-

 زندگی یحهصف از رو هومن راحتی به، بیفته اونا دست به مدارک اون ما از قبل اگه چون؛ کنیم پیدا دسترسی اونا به، بیفته

 . میشه کشته هومن یعنی؛ اندازندمی بیرون

. رفتم سمتش به. بود شده خیره فرزین به زدهبیرون حدقه از هایچشم با. گذاشت دهنش روی محکم رو دستش

 : گفتم. بشه بازی این وارد که کنم مجبورش خواستمنمی

 . نکنی کمک هم تونیمی کنی کمک تونیمی، نیست اجباری تصمیم این-

 : گفت و برداشت دهنش روی از رو دستش

 ؟ فرستیدنمی رو خودتون نیروهای از یکی چرا، خوایدمی کمک من از چرا-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 توی شب یک از بیشتر رو دختری هیچ هومن متاسفانه ولی؛ کردیم امتحان بار هزار باالی؟ نکردیم امتحان کردی فکر-

 .دارهنمی نگه اشخونه

 : گفت و کرد بدل و رد فرزین و من بین نگاهی. کنهمی فکر داره بود مشخص؛ کرد سکوت

 .ترسممی من-

 : گفتم بهش کامل اطمینان با
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 .خودش جون حفظ خاطر به حداقل. برسون من به رو مدارک اون فقط، کنممی مراقبت ازت من-

 ؟ نمیده هاشما به رو مدارک اون هومن چرا-

 : گفتم و کشیدم آهی

 خونه اون وارد شده هرطور باید، کمه وقت االن. پوپک کن ول رو حرفا این لطفا. پلیسم من دونهنمی هومن که چون-

 . موقعیته بهترین االنم و بشی

 : پرسید کنجکاوی با پوپک

 ؟ طورچه-

 : گفت و کرد بلندش، گرفت رو دستش فرزین

 .میشی متوجه خودت، بیا من با-

 .افتادم راه سرشون پشت منم و شد هومن ویالی راهی فرزین همراه سردرگمی دنیا یه با پوپک

*** 

 بالی رسپ رو خودش، دید دست به اسلحه رو هومن وقتی ولی؛ کنه قبول خواستنمی پوپک اول. گرفتم فاصله گذشته از

 کنه ردو همه از رو پوپک تا بود نقشه یک فقط هومن عذاب پراز یگذشته که دونهنمی من از غیر به کسهیچ. کرد باباش

 من به؟ بود چی کارش دلیل؟ کنه محافظت خوادمی پوپک از هومن چرا جاستاین سوال ولی؛ بیاره اشخونه به رو اون و

 ؟نبود متنفر پوپک از هومن مگه؟ چرا ولی؛ بازرگانیه دلیلش گفت

 خاطر به؛ نبود پازل این از تیکه یه. بود ناقص پازل این؟ چی ولی؛ لنگیدمی وسط این چیزی یه. بود ریخته هم به چیز همه

 ستد رمزش که باارزش میراث یه خاطر به فقط هومن گفتمی فرزین. بفهمم رو هومن کار این دلیل تونستمنمی همین

؛ ودب کرده ترآسون رو ما کار درسته. بیاره خودش یخونه به رو پوپک باید چرا ولی؛ کنه محافظت اون از خوادمی، پوپکه

 ...ولی
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 ایچهره با فرزین. کردم باز رو در و رفتم در سمت به. کشیدم افکارم از دست و اومدم خودم به خونه زنگ صدای با

 : گفت و کرد ولو کاناپه روی رو خودش. رفتم سمتش به و بستم رو در. زدم لبخندی. شد خونه وارد خسته

 .اردالن امخسته خیلی-

 : گفتم و کردم ایاشاره بهش

 .مشخصه، آره -

 ؟ خبر چه-

 .ببره جا اون از رو پوپک که داشت قصد و ویال اومد هومن بابای فقط، نیست خاصی خبر-

 : گفت کنجکاوی با و کرد ریز رو چشماش فرزین

 ؟ خب-

 ؟ گرفته گروگان رو دختر یه هومن دونستیمی ضمن در. نرفت پوپک، دیگه هیچی-

 : گفت و داد باال رو ابروش تای یه فرزین

 ؟ دختر اون کیه حاال؟ میگی جدی-

 هایچشم با که خبره چه ببینه رفت پوپک. اومد جیغ صدای پیش ساعت چند. ندارم ازش دقیقی اطالعات، دونمنمی-

 .بود زمین زیر، نذاشتم دوربین که رو جایی تنها من. برگشت گریون

 : گفت تمسخر با فرزین

 !نباشی خسته-

 : گفتم و نرفتم رو از
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 .باشی سالمت-

 : گفت و رفت در کوره از

 ؟ ذارهنمی دوربین یا شنود رو مهمی این به جاهای آدم؟ بگم بهت چی من آخه-

 هامستخدم از، میگم که هم رو دخترِ این درضمن. گذاشتم کار شنود و دوربین رو خونه توی من بود کم وقت خب-

 .گذاشتم کار دوربین حیاط و خونه توی من. کردندمی تعریف داشتند که شنیدم

 : گفت بدخلقی با و کشید عمیقی نفس

 .میشم هالک خستگی از دارم که بیار نسکافه دوتا یه. نمیره انتظار این از بیشتر تو از-

 پام، ستمنش فرزین نزدیک کاناپه روی. برگشتم نشیمن سمت به و کردم روشن رو سازچایی، رفتم آشپزخونه سمت به

 : گفتم و انداختم پام روی رو

 .اشتیکه یه اال درسته پازل یهمه، فرزین دونیمی-

 ؟ اشتیکه کدوم-

 ؟ بودی کرده تعریف برام تو که چیزی؟ بود متنفر پوپک از هومن اوایل که شدی متوجه-

 ؟ طورچه، یادمه آره -

 ؟عمارت اون به ببره رو پوپک که انداخت راه رو بازی این چرا، بود متنفر ازش اگه-

 : گفت و شد جا جابه مبل توی. باشه اومده یادش چیزی یه که انگار. کرد سکوت ایثانیه چند. کرد نگاهم فرزین

 ؟ باشه تونهمی چی هومن هدف. میگی هم راست، آره -

 : گفتم و انداختم باال ایشونه 
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 لیخی هم پوپک و بیاد اتاقش به خواسته پوپک از هومن که اینه اون از ترعجیب. موندم همینش توی منم، دونمنمی-

 .کرده قبول راحت

 محتوی که سینی با و رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند. شد خیره میز به و رفت فرو فکر توی، کرد سکوت فرزین

 . برگشتم بود نسکافه

 یوانمل دور رو دستم. کرد نگاهم و آورد باال رو سرش. بود فکرکردن غرق هنوزم. گذاشتم فرزین مقابل میز روی رو سینی

 . کردم حلقه

 : گفت و شکست رو سکوت فرزین

 ؟ گذرهمی مغزش توی چی پسر این-

 .خبریمبی ازش ما که کنهمی کارایی یه داره دونممی ولی؛ نیست معلوم-

 .بزنه بیرون کوفتی عمارت اون از و کنه پیدا رو مدارک ترسریع هرچه امشب بگو پوپک به-

 .نمیشه-

 : گفت و دوخت بهم رو خشمگینش نگاه

 ؟ فهمیمی، خطره در جونش اردالن-

 .میاد بیرون خونه اون از پوپک همه از اول بیفته اتفاقی هر نترس-

 . شد فکر غرق و کرد سکوت باز

*** 

 :هومن
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 بلند مموبایل صدای، زدممی پک سیگارم به آروم و بودم داده تکیه صندلی به، بودم نشسته کارم اتاق توی که حالی در

 : داد جواب سریع. کردمی کجیدهن بهم موبایل یصفحه روی مامان اسم. برداشتم رو موبایل میز روی از. شد

 .مامان سالم-

 : گفت مهربونش صدای با

 ؟ خوبه پوپکم؟ خوبه حالت، گلم پسر سالم-

 .خوبه هم پوپک، خوبم من مرسی-

 .کن مراقبت دختر این از چشمات مثل خدا رو تو. میاد تهدیدآمیز هاینامه یه هنوزم، هومن نگرانم خیلی. خداروشکر-

 ؟ اومده نامه بازم. هستم مراقبش من، مامان نباش نگران شما-

 : گفت دارشبغض صدای با

 .چیه العملشعکس دونمنمی بفهمه بابات اگه. بفهمه بابات که نگرانم اشهمه. آره -

 . بفرست رو هانامه برام شما فقط. بیفته اتفاقی ذارمنمی، نباش نگران-

 ؟ باشه تونهمی کی کار یعنی. باشه-

 .زنیممی حرف هم با رو در رو میام حاال، بزنیم حرف نمیشه تلفن پشت مامان-

 .خداحافظ، برسون سالم پوپک به. پسرم باشه-

 .خداحافظ، چشم-

 زدهن رو ریشم بودکه روزی چند. کشیدم ریشم ته به دستی. کردم پرت کارم میز روی رو تلفن و کردم قطع رو تماس

 .بود نرفته کشور خارج به مامان هنوز که شد کشیده روزی سمت فکرم. بودم
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 : گفت لرزیدمی که حالی در و اومد سمتم به نگرانی با مامان. شدم خونه وارد

 ؟پسرم هومن-

. نشست .بردمش کاناپه سمت به. ریخته هم به مامان قدراین که شده چی بفهمم کردم سعی. رفتم سمتش به نگرانی با

 : گفتم نگرانی با و گرفتم هامدست داخل رو سردش هایدست و زدم زانو مقابلش

 ؟شده چی بشم قربونت-

 : گفت بود کرده بغض که حالی در

 .بخون رو نامه این-

 یدتهد با نامه یهمه. کردم خوندش به شروع و گرفتم دستش از رو نامه. کردم نگاه مامان دست داخل ینامه به متعجب

 : گفت و کرد گریه به شروع مامان. کشیدم هم در رو هاماخم. بود شده نوشته

 .کنهمی سکته بفهمه بابات اگه، پسرم کن کاری یه خدا رو تو-

 : گفتم و کردم نگاه مامان به و آوردم باال رو سرم

 ؟ مامان کنم کار چی میگی-

 : گفت التماس با و گرفت رو دستام

 کن دور جااین از رو پوپک-

 ... ولی-

 : گفت و پرید حرفم بین
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 پوپک زا ما نبود در. ور اون ریممی داریم مدتی برای بابات و من. هستی تو کنه مراقبت پوپک از تونهمی که کسی تنها-

 .کن دور خونه این از رو پوپک و کن فکری یه ما برگشت تا و کن مراقبت

 : گفتم کنجکاوی با و کردم تعجب پوپک برای مامان نگرانی همه این از

 ؟مهمه شما برای دختر این قدراین چرا مامان-

 .بابات و من یشناسنامه توی خورده اسمش که چندساله. جگرم یپاره، هومن دخترمه-

 ؟ نیاوردید خونه این به اول از رو اون چرا پس-

 .نکنید ولقب رو دختر اون آیناز و تو که ترسیدم. ترسیدم من بیشتر یعنی؛ ترسیدیممی آیناز و تو رفتارهای از که چون-

 : گفتم و برگشتم مامان سمت به دوباره و برداشتم قدم چند کالفه و بلندشدم

 .رو دختر اون هم، کردید کباب رو ما هم ولی؛ کنید ثواب خواستید؟ کردید کار چه شما مامان-

 : گفت و کرد پاک صورتش پهنای از رو هاشاشک مامان

 .کردیم بود صالحش به که رو کاری ما-

 : گفتم عصبی لحنی با، دادممی تکون هوا توی رو دستم که حالی در

 رو دهش تهدید کسی چه و کی دست به؟ چی یعنی فهمیمی، کردند تهدید مرگ به رو دختر این مامان؟ اینه شما صالح-

 .دونهمی خدا فقط

 : گفت و کرد نوازش رو بازوم، اومد سمتم به. شد بلند مامان

 ؟ کنیمی کمک بهم تو پسرم-

 : تمگف عصبانیت با و کشیدم ریشم ته به دستی. بگم مامان به باید چی دونستمنمی. زدم زل مامان هایچشم به
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 تهدید رو پوپک داره که رو آدمی این و بگردم همه از اول باید، نیست که الکی. کنم رو فکرام باید. مامان دونمنمی-

 .کنم پیدا کنهمی

 .کنی محافظت پوپک از خواممی ازت فقط من پسرم-

 دختری برای داشت طوراین مامان که شدم چرکین دل خودم از. کاشت دستم روی ایسهبو هوابی مامان. کردم سکوت

 : گفتم ناراحتی با و کشیدم پس سریع رو دستم. کردمی التماس نداشت ما با خونی نسبت هیچ که

 این ایدب فقط. نباش نگران، کنممی کمک دخترت به. نیستم چیز هیچ الیق من؛ نبوس رو دستم وقتهیچ، مامان نکن-

 .بمونه باقی تو و من بین مسئله

 کپوپ که این با. رفت ضعف مادرانه هایمحبت این برای دلم. کشید آغوشم در هوابی. زدند برق خوشحالی از چشماش

 .نبینه آسیبی تا گذاشتمی مایه براش جون و دل از بازم ولی؛ نبود خودش دختر

*** 

 به؛ اباستب پوپک ضعف نقطه دونستممی. کردم کردنبازی به شروع، بود میز روی که فندکم با. گرفتم فاصله گذشته از

. دمش بلند، بود کرده حبس اتاق توی رو خودش که پوپک یادآوری با. گرفتم بابا سمت به قصد از رو اسلحه همین خاطر

 هم نم صبر که فهمیدمی باید. بذاره زیرزمین به پا من یاجازه بدون نداشت حق پوپک. بودم عصبی دستش از هنوزم

 .داره حدی

 کوتس همچنان ولی؛ زدم در دوباره. نشنیدم صدایی. زدم اتاق در به ایضربه. بودم آروم بار این. ایستادم اتاقش مقابل

 جگر پوپک نباشه چی هر، شدمی دلخور دستم از چون؛ زدم رو پوپک من که بفهمه مامان خواستمنمی. بود کرده

 : گفتم آروم لحنی با. بود اشگوشه

 نیست وطمرب تو به که مسائلی تو نباید، بود اشتباه کارت. اشتباهی در سخت کنممی خواهیمعذرت ازت کردی فکر اگه-

، نبیرو بیای اتاق این از که این برای اما و نیست درکارش گذشتنی بعد یدفعه ولی؛ گذرممی بار این. کنی دخالت

 .نتظرتمم پس، بیرون بریم هم با رو شام امشب گرفتم تصمیم
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 کمد سمت هب. رفتم اتاقم سمت به و نکردم معطل این از بیشتر. کنهمی گوش حرفام به داره دونستممی. نشنیدم صدایی

 وپکپ که صبح امروز یادآوری با. افتادم صبح امروز یاد. کردم نگاه هالباس به سردرگمی با و کردم باز رو کمد در. رفتم

 پیراهن و اومد جلو دستی که بودم افکارم در غرق. نشست لبم روی محوی لبخند، بود کرده انتخاب لباس برام

 یریهگ از چشماش. کردم تعجب پوپک دیدن با. برگشتم دست صاحب سمت به. کشید بیرون کمد از رو رنگممشکی

 : گفت آروم خیلی و گرفتش سمتم به حرفی هیچ بدون. بودند شده قرمز زیادی

 .میاد بهت بیشتر مشکی رنگ-

 دریای یه مثل درست نگاهش. بشم نگاه این غرق من و شه متوقف زمان داشتم دوست. شد قفل نگاهش توی نگاهم

 از رو نگاهش سردی که بود سوزاننده و گرم قدراون صداش ولی؛ بود سرد نگاهش. شدمی طوفانی گاهی که بود آروم

 . بردمی بین

 ؟هومن-

 : گفتم گیجی با و اومدم خودم به پوپک صدای با

 ؟ جانم-

 : گفت و داد دستم به رو پیراهن سریع. زدندمی دودو هاشچشم. دوخت بهم رو نگاهش سریع و خورد تکونی

 .بشم آماده منم که بگو بهم شدی که آماده-

 و کردم رتپ عصبانیت با پیراهن. شدم عصبی خودم دست از بودم گفته که ایکلمه یادآوری با. رفت بیرون اتاق از سریع

 چم من .کنم قطع و بکشم بیرون حلقم ته از رو زبونم و بردارم رو چاقو خواستمی دلم. ایستادم اتاق وسط کمر به دست

 ازم بود نم حق که رو محبتی چون؛ باشم متنفر پوپک از باید من؟ شدممی نزدیک قدراین پوپک به داشتم چرا؟ بود شده

 یجمله .کردم بلندش و رفتم بود شده پرت اتاق یگوشه که پیراهنم سمت به. دادم بیرون صدادار رو نفسم. بود گرفته

 ".میاد بهت بیشتر مشکی رنگ": شد اکو ذهنم توی پوپک
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 پیراهن این روی جمله این انگار. آوردمی در صدا به زدمی صدابی هاسال که رو قلبم ناهماهنگ ریتم داشت جمله این

 .افتادممی پوپک یجمله یاد کردنشنگاه با فقط چون؛ بود شده حکاکی

 ایستاده منتظر اتاق در دم پوپک. زدم بیرون اتاق از و زدم امهمیشگی سرد ادکلن از کم یه. کردم عوض رو هاملباس

 . بست رو در سرش پشت و رفت اتاق سمت به سریع من دیدن با. بود

 : گفتم و رفتم هانگهبان از یکی سمت به. رفتم بیرون خونه از

 ؟ کجاست پیمان-

 .کشهمی حرف دختر این از داره قربان-

 .دارم کارش، باشه جااین برگشتم وقتی بگو پیمان به ضمن در. نکنه اذیتش زیاد بگو بهش-

 .چشم-

 . موندم پوپک منتظر و دادم تکیه ماشین به. رفتم ماشین سمت به

 امسینه ویت بیشتر نفسم، داشتبرمی سمتم به که قدمی هر با. شد فرماتشریف خانوم، معطلی دقیقه چند از بعد باألخره

 و ایستاد روم روبه. رفت فرو هم تو هاماخم لحظه یه. بود نزده چادر امشب ولی؛ زدمی چادر که بود مدتی. شدمی حبس

 : گفت

 ؟ بریم-

 : گفتم جدی لحنی با

 ؟ کو چادرت-

 : گفت. پریدند باال زیادی تعجب از ابروهاش

 .دیگه نزنم چادر گفتم بود بلند مانتوم-
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 اباب یخونه توی که سابق رفتارهای و اصول طبق کنیمی زندگی من یخونه توی که زمانی تا! کردی جابی خیلی تو-

 ؟ فهمیدی، کنیمی رفتار داشتی

 : گفت داربغض لحنی با

 .فهمیدم، آره -

 جا جلو صندلی روی آروی و کرد باز رو ماشین در. نشستم رل پشت و زدم دور رو ماشین و رفتم بهش ایغره چشم

 لیو؛ بودیم کرده حرکت که بود ایدقیقه چند. آوردم در حرکت به و کردم روشن رو ماشین. بستم رو کمربندم. گرفت

 .بود کرده سکوت همچنان پوپک

 ؟ کردی دعوت شام به رو من چرا-

 : گفتم بگیرم روم روبه از رو نگاهم که این بدون

 ؟ کردم بدی کار-

 .کردم تعجب ولی؛ نه-

 .کنند تعجب کارام بابت دیگران که دارم دوست اینو منم-

 زرو کل تو رو ذهنم که رو چیزهایی همه امشب کردم سعی. شد پخش مالیمی آهنگ و کردم روشن رو ضبط. کرد سکوت

 . کنم دور خودم از کنهمی مشغول

 تراماح با و کرد باز برام رو ماشین در و اومد سمتم به سریع رستوران نگهبان. داشتم نگه رو ماشین رستوان مقابل

 : گفت خاصی

 .هومن آقا اومدید خوش-

 : گفتم و کردم دراز سمتش به رو ماشین سوئیچ
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 .مرسی-

 چابلوسی اب و اومد سمتم به زارعی سریع واردشدنم با. شدیم رستوران وارد. بود ایستاده منتظر که رفتم پوپک سمت به

 : گفت اشهمیشگی

 ؟ خبربی قدراین چرا. قربان اومدید خوش-

 : گفتم و کردم اخمی

 .نره یادت رو این، میرم جا همه به خبربی همیشه من-

 : گفت و افتاد کردنپته تته به

 .قربان خواممی معذرت-

 . کردمی نگاهم تعجب با که برگردوندم طرفش رو سرم. کشیدم پوپک سمت رو دستم

 .کنید آماده برام امشب رو میز بهترین خواممی، هستند خانومم-

 روی که پهنی لبخند با. بیاره در شاخ بود مونده کم دادم بهش که خبری شنیدن با. گرفتم زارعی سمت رو نگاهم

 : گفت بود نشسته هاشلب

 .قربان بیارید تشریف من با. کنممی آماده رو میز بهترین براتون اآلن چشم. میگم تبریک خیلی قربان-

 باال یبقهط فضای مالیمی نور. رفتیم باال داشت قرار رستوران از ایگوشه که مارپیچی هایپله از. افتادیم راه زارعی دنبال

 اجاین که افتادم روزی یاد. دادم سوق داشت قرار سالن وسط که اینفره دو میز سمت به رو نگاهم. بود کرده روشن رو

 با ولی؛ بودم فراری عشق یکلمه از روزا اون که این با. کردم آماده عاشق هایزوج برای رو طبقه این. کردم افتحاح رو

 قاب. داشت وجود قرمز رز هایگل از پر هاکنار گوشه. عاشقانه کامال فضای یه. کردم آماده رو طبقه این خودم نظارت

 . داشت قرار دیوار روی، کشیدمی رخ به رو خورشید غروب یمنظره که عکسی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 228 

 اب پوپک. رفت و گذاشت میز روی رو غذا منوی زارعی. نشست مقابلم هم پوپک. نشستم و کشیدم عقب رو صندلی

 : فتمگ کردممی نگاه هاغذا لیست به که حالی در. کردم نگاهش و برداشتم رو غذا منوی. کردمی نگاه اطراف به کنجکاوی

 ؟ چیه نظرت-

 : گفت آروم لحنی با همیشه مثل و کرد مرتب رو روسریش. گرفتم سمتش رو نگاهم

 .داری هم رستوران دونستمنمی! قشنگه خیلی-

 .دونهنمی چیزی من زندگی به راجع کسهیچ واقع در. دونینمی چیزی زندگیم و من به راجع که نیستی کسی تنها تو-

 : گفت و کرد نگاهم متعجب

 ؟ چرا-

 .بپرسه ازم که نبود کسی وقتهیچ چون-

 : گفت و کرد کوتاهی سکوت

 ؟ بپرسم سوال یه تونم می-

 .نمیدم رو جوابت نیومد خوشم اگه ولی؛ بپرس-

. کرد کردنبازی به شروع دستش داخل انگشتر با. زدم زل بهش امهمیشگی سرد نگاه با و گذاشتم کنار رو منو

 که حرفی بابت. کنه گرم زمستون روز ترینسرد تو رو عاشقی مرد هر دست تونستمی اشکشیده هایانگشت

 : گفت و کرد باز لب سختی به. داشت تردید بگه خواستمی

 ؟میشی متنفر چیز همه به نسبت اوقات گاهی چرا؟ سردی چیزی هر به نسبت قدراین چرا تو-
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 دهزن من. کردممی زندگی فقط که بود هامدت. کردممی رفتار سرد چیزی هر به نسبت که بود هامدت من؟ بودم سرد من

 لیو؛ بود امعلیه بر چیز همه. شد تبدیل تیکه هزار به غرورم که مردم روزی اون از من شاید. بودم گور در زنده ولی؛ بودم

 . شد زده پهلوم به ناحق به که چاقویی. دارم یاد به هنوزم رو زندان هایسلول؟ بود ممکن طورچه

 ؟هومن-

 مداد قورت رو دهنم آب. شده خشک دهنم کردممی احساس. کردم نگاه بهش و کشیدم گذشته از دست پوپک صدای با

 : گفتم و

 ... ولی؛ بدم رو جوابت خوادمی دلم-

 : گفت سریع؛ بشناسه رو من که داشت عجله انگار. کردم سکوت

 ؟  چی ولی-

 گوش هامحرف به تونستمی که بود کسی بهترین پوپک شاید. بشکنم رو امچندساله سکوت امشب خواستمی دلم

 سختی به ؟بود کرده ریشه دلم تو کی از پوپک به نسبت من اعتماد ولی؛ داشتم اعتماد پوپک به نسبت جورایی یه. کنه

 : گفتم و کردم باز لب

 ؟ بود چی دونیمی فرقش. داشت فرق شهر این آدمای یهمه با من زندگی-

 : گفت و داد تکون سری

 .نه-

 پدر .نداشت احساسی هیچ من به نسبت، کردم باز چشم و اومدم دنیا به من که ایلحظه از من پدر که بود این فرقش-

 وارث و پسرش تنها که من اال، داشتند بهش دسترسی یاجازه همه که حصاری، بود کشید حصار یک خودش دور من

 مرد هی گفتمی همیشه. نکرده رفتار من با وقتهیچ، کنهمی رفتار آیناز و تو با که طوری اون بابا. بودم زندگیش تموم

 شب هر. ودمب طبعشوخ خیلی اوایل. شدممی تنبیه زدمی سر ازم که حرکتی هر بابت. کنه برخورد احساساتی زیادی نباید
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 هقص ولی؛ کنم زندگی مرفه زندگی این از دور داشتم دوست فقط، نبود مهم کسهیچ برام. بودم بیرون دوستام با

. زد شالق امخسته تن روی بدطور شالقش با روزگار و برگشت ورق. نرفت پیش داشتم دوست من که طوریاون

 داشتم خوبی زندگی. کنم اندازیراه سازیمبل کارگاه یه تونستم من و داد سرمایه یه بهم بابا. بود شده تموم دانشگاهم

 به. ودب تموم چیز همه و باوقار، مودب. بود زیبایی دختر پریماه. کرد جلب رو توجهم پریماه یواشکی هاینگاه که این تا

 و بود مغروری دختر پریماه. شده پریماه یدلباخته، هاابتکار وارث تنها، ابتکار هومن! غافل دل ای دیدم و اومدم خودم

 . کرد قبول رو من عشق باألخره تا فرستادم گل براش تموم ماه دو. بشکنه رو من غرور غرورش با تونست خوب

 ؟قربان-

 : گفت و اومد ترجلو. برگشتم سمتش به زارعی صدای با

 ؟ دارید میل چی قربان-

 : گفتم و برگردوندم پوپک طرف به رو سرم

 ؟ داری میل چی-

 : گفت خاص شیطنت یه با

 ؟ میشه پیدا هم کباب چلو شما رستوران توی-

 : گفتم. بود گرفته امخنده اشبامزه لحن این بابت

 .آره -

 : گفتم و برگردوندم زارعی طرف به رو سرم

 ؟ کنی کار چی باید که دونیمی خودت-

 .نباشید نگران، قربان بله-
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 . بود زده زل بهم و بود گذاشته اشچونه زیر رو دستش. برگشتم پوپک سمت به. رفت زارعی

 ؟ زدی زل بهم طوراین چرا-

 : گفت و زد لبخندی

 .بشناسم رو ابتکار هومن حرفات یبقیه با خواممی خب-

 اهشنگ عمق به و کردم بلند دوباره و گرفتم پایین ثانیه چند برای رو سرم. زدم پوزخندی؟ شناخت شدمی رو من مگه

 : گفتم. شدم خیره

 .بشناسی رو من نکن سعی گفتم بهت-

 .بشناسمت دارم دوست من ولی-

 ؟ چرا-

 : گفت و برداشت اشچونه زیر از رو دستش و انداخت باال ایشونه

 ؟ شد چی بعدش. کرد قبول داشتی بهش نسبت که رو عشقی پریماه باألخره، گفتیمی خب. دونم نمی-

 یه با جااون. شدم دعوت مهمونی یه به دوستام از یکی طرف از که این تا. داشتیم باهم خوبی روزای. کرد قبول آره -

 امالک آزیتا، بود من پول با پزدادن فکرش فقط که پریماه برعکس. بود مهربونی دختر. شدم آشنا آزیتا اسم به دختر

 به؛ شدمی من خوشحالی باعث کاراش یهمه. بود متفاوتی دختر. نخواست چیزی من از وقتهیچ. بود اون مخالف ینقطه

 فقط ،خواستمنمی ازدواج برای رو آزیتا من. باشم آزیتا کنار فقط که پیچوندممی رو پریماه اوقات بیشتر همین خاطر

 ضعیف قشر از آزیتا آخه؛ کنم کمکش که بودم داده قول بهش. دادمی آرامش بهم چون؛ باشم کنارش داشتم دوست

 وختهد و بود بریده خودش برای معروف قول به اون ولی؛ کنم ازدواج باهاش تونمنمی که بودم گفته بهش من. بود جامعه

 ... که این تا رفتمی پیش خوب چیز همه. بود

 : دادم ادامه و کردم مکثی. کشیدم عمیقی نفس
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 تایآزی. شد آوار سرم به دنیا. شدم رو روبه سیاه یپارچه یه با ولی؛ بزنم سر آزیتا به رفتم همیشه مثل که این تا-

 تمس جاهمون، بود خراب حالم بس از، پریماه دیدن رفتم. بود خراب حالم روز اون. بمیره طوراین نبود حقش من معصوم

 من و دریختن آپارتمان توی هامامور. نبود خونه پریماه. شدم بلند خواب از سختی به خونه زنگ صدای با. خوابیدم و کردم

 شرکتم هامس. ترکید بمب مثل من دستگیری خبر. بودم کرده تاسیس تازه رو شرکتم روزا اون. بردند و کردند دستگیر رو

 طورچه یول؛ بود من یاسلحه از بود شده شلیک اسلحه از که ایگلوله حتی، بود من علیه بر چیز همه. اومد پایین شبه یه

 ریماهپ روز یک. شد صبورم سنگ. شدم آشنا اردالن با زندان توی. بشه دادگاهم نوبت تا زندان فرستادنم؟ بود ممکن

 اهپریم فهمیدم که بود جا همون. بگیره انتقام ازم تونسته که خوشحاله و کنهمی ازدواج داره گفت بهم و دیدنم اومد

 آزاد و و دادند رضایت مقتول یخانواده مدتی از بعد ولی؛ بود شده بازداشت قتل جرم به اردالن. اتفاقاته این تموم مقصر

 ندانز داخل از نفر یه کمک به بعد یهفته دو؛ نکشید طولی. بگیره رو آزیتا یخانواده رضایت تا میره گفت بهم و شد

 تیکه یه ماجرا این تموم از بعد. شدم آزاد من و گرفت رضایت هم اون و دادم اردالن به و کردم پیدا رو آزیتا مادر آدرس

 ؟سردم قدراین چرا فهمیدی حاال. نداشت خاصی مفهوم و معنا زندگی برام دیگه. شدم سنگ

 مه مرهمی مگه. بود کافی هم جا همین تا ولی؛ بگم بهش که بود مونده بارمنکبت زندگی از هنوزم. بود کرده سکوت

 ؟داشت وجود من هایدرد برای

 به زیرچشمی مدت تمام تو. خوردیم سکوت در رو شام. نشد بدل رد پوپک و من بین دیگه حرفی گارسون اومدن با

  :گفتم و کردم پاک رو دهنم دور دستمال با. کردمی بازی غذاش با بیشتر و بود کرده سکوت. کردممی نگاه پوپک

 ؟ کنیمی بازی غذات با چرا-

 : گفت پرتیحواس با و اومد خودش به من صدای با. بود فکر توی

 ؟ بله-

 : گفتم و کردم اشاره غذاش بشقاب به ابرو و چشم با

 ؟ کنیمی بازی غذات با چرا گفتم-
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 : گفت ناراحتی با. بود غمگین نگاهش. کرد رها بشقاب داخل رو چنگال و قاشق

 ؟بگیره انتقام ازت داشت تو به نسبت که عشقی همه اون با تونست طورچه؛ کنممی فکر پریماه به دارم-

 .تنفر برای میشه دلیلی عشق مواقع گاهی-

 ؟ آخه چرا-

 عشقش از تا بزنه کاری هر به دست حاضره و کنهنمی فکر دیگه چیزی به عشقش و خودش جز عاشق آدم که چون-

 .کنه حفاظت

 ؟ باشه اشمعشوقه رفتنبین از باعث اگه حتی-

 .واقعیه عاشق یه که شخصی جز نیست کسی قربانی این همیشه و میده قربانی یه همیشه عشق چون؛ آره-

 .نبوده واقعی عاشق یه پریماه پس-

 یمتوجه اصال که بودم شده طوفان این غرق قدراون من. بود هنگامبی طوفان یه مثل درست پریماه من نظر به. نه-

 . بود شده دیر خیلی که شدم هاخرابی این یمتوجه وقتی و نشدم بود اومده وجود به که هاییخرابی

 ؟ کردی سکوت مدت همه این طورچه-

 .کنند سکوت مجبورند، گیرندمی قرار شرایطی توی وقتی آدما-

 .داره صدا بلند فریاد یک یاندازه به تو سکوت ولی-

 ؟ کردی تفسیر طوراین رو من سکوت حسابی چه روی از-

 .ستناگفته هایحرف از پر هاتچشم چون؛ هاتچشم حساب روی از-

 .کنیمی تفسیر رو سکوتم نگاهم از که هستی کسی اولین-
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 و ردک محکم، بود شده شل که رو روسریش یگره. بودم نشده زیبا و ملیح لبخند این یمتوجه االن تا چرا. زد لبخندی

 : گفت

 .شناخت نگاهت روی از تنها نمیشه رو تو ولی؛ شناخت نگاهش از میشه رو هرآدمی-

 : گفت خاصی ذوق یه با. کردم سکوت

 ؟ رویپیاده بریم موافقی-

 . شد بلند من با همزمان. شدم بلند و دادم تکون موافقت ینشونه به سری

 دمق هم یشونه به شونه هم کنار آروم. رفتیم بود رستوران هاینزدیکی که پارکی سمت به. زدیم بیرون رستوران از

 گاهی از هر پارک سکوت. آوردمی در رقـــص به رو درختان هایبرگ و شاخ و وزیدمی مالیمی باد گاهی از هر. زدیممی

 ایهفرش سنگ به و بردم فرو شلوارم هایجیب توی رو هامدست. شدمی شکسته پسر و دختر چند بلند هایخنده با

 سرم .شد کشیده ایدیگه سمت به بازوم هوا بی که بودم فکرکردن غرق قدراین. رفتم فرو فکر توی. شدم خیره پارک

 مثل .بود خورده پیچ بازوم دور پوپک ظریف هایدست. کردم نگاه بود خورده پیچ بازوم دور که دستی به و کردم بلند رو

 : گفت فروشنده به رو و کشید فروشیبستنی یمغازه سمت به رو من هابچه

 .بستنی دوتا لطفا آقا-

 ایهدیگ هرچیزی از بیشتر زیباش لبخند امشب. بود زیبا لبخندش. بودم شده خیره حرفی هیچ بدون رخشنیم به

 که شدست به نگاهی. رفت بین از هاشلب روی لبخند. شد امخیره نگاه یمتوجه. برگشت سمتم به. کردمی خودنمایی

 : گفت پته تته با و کشید پس رو دستش سریع و کرد بود شده قفل بازوم دور

 ... من، ببخشید-

 : گفتم و پریدم حرفش بین سریع. کشیده خجالت کارش این بابت دونستممی

 ؟ داری دوست بستنی-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 235 

 : گفت سریع. کردم عوض رو حرف که شد متوجه

 .میدم دست از رو اختیارم ببینممی فروشیبستنی یمغازه وقتی. دارم دوست خیلی آره -

 حساب رو هابستنی پول و کردم باز رو پولم کیف. برگشتیم فروشنده سمت به ".بفرمایید": گفت که فروشنده باصدای

 الح در؛ کردم نگاه خودم بستنی به. خوردمی بستنی هابچه مثل شوق و ذوق با پوپک. افتادیم راه به دوباره و کردم

 عمل توی رو من پوپک. بخورم بستنی رفتنراه حین اومدنمی خوشم اصال. بودم فراری کارا این از همیشه. بود شدنآب

. ستنش و رفت نیمکت اولین سمت به پوپک. کردم بستنی خوردن به شروع، نداشتم ایچاره. بود داده قرار شدهانجام

 . شدم رهخی رو روبه به و گذاشتم نیمکت پشت رو دستم و انداختم پام یکی اون روی رو پام. نشستم کنارش آروم هم من

 : گفت و شکست رو بینمون سکوت پوپک

 ؟ کیه زمین زیر توی دختر اون-

 : گفتم و نشست ابروهام بین کوری گره امروز یادآوری با

 .بکشی سرک من کارهای داخل نداری حق تو، هرکی-

 .کیه دختر اون بدونم که دارم حق، کنممی زندگی خونه اون تو من ثانی در. نگرانم دختر اون برای من ولی-

 تردخ یه. بود شده اضافه بهشون هم دختر این که داشتم گرفتاری کم خودم. شدممی عصبی شدمی طناز حرف وقتی

 هب رو سرم و کردم پرت کنارم آشغال سطل داخل رو بستنی. زدنمی حرف بکشم حرف ازش خواستممی چی هر که مرموز

 : گفتم و برگردوندم پوپک طرف

 .بسوزونی دل من یخونه داخل افراد برای من یخونه توی نمیاد خوشم اصال-

 .... دختر اون ولی-

 : گفتم کوبنده و جدی لحنی با و پریدم حرفش بین
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 باعث هغریب آدمای به ترحم. بسوزونی دل شناسیمی که آدمایی برای فقط کن سعی پس، شناسینمی رو دختر اون تو-

 به کن آویز حلقه رو من نصیحت این. نکن ترحم هاغریبه به وقتهیچ وقتِهیچ. برسی تردیر زندگیت هایهدف به میشه

 .بشی صمیمی قدراین خدمتکارا با نمیاد خوشم اصال ثانی در. گوشت

 : گفت و برچید لب

 .کنممی دق که نزنم حرف اونا با اگه، تنهام خونه اون توی روز کل من آخه-

 .بشی سرگرم تونیمی و میان هاممهمون فردا پس، نباش نگران-

 بش یک از ساعت. کردم نگاه ساعت به و آوردم باال رو دستم ساعد. داد ادامه اشبستنی باقی خوردن به و شد ساکت

 : گفتم پوپک به رو و شدم بلند. بود گذشته هم

 .دیروقته، بریم شو بلند-

 : گفت وارزمزمه

 .باشه-

 .رفتیم خونه سمت به و شدیم ماشین سوار. برگشتیم رو اومده راه و شد بلند

 سمتش به و ردمک تنم رو تیشرتم. کنه بازش کردمی تقال و بود شده دستش داخل دستبند درگیر و بود ایستاده آینه مقابل

 به و مکرد باز رو دستبند حرفی هیچ بدون و برگردوندمش خودم سمت به، گرفتم رو دستش مچ حرفی هیچ بدون. رفتم

 : گفت وارزمزمه و گرفت دستم از رو دستبند. بود زده زل بهم فقط متعجب هایچشم با. گرفتم سمتش

 .مرسی-

 و کشیدم دراز کاناپه روی. طلبیدندمی خواب هامپلک دیگه هایشب تموم برعکس امشب. رفتم کاناپه سمت به

 . کشید خودش آغوش در رو من وجود تمام با خواب. بستم رو هامچشم

*** 
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 :پوپک

 .رفتم دانشگاه سمت به و شدم آماده و شدم بلند خواب از همیشه از ترزود صبح

 دوتا که حالی در زهرا. کردم ولو دانشگاه یمحوطه هایچمن روی رو خودم. اومدم بیرون درس کالس از کوفته و خسته

 تشدس از رو ساندویچ. گرفت سمتم به رو هاساندویچ از یکی. نشست کنارم و اومد سمتم به، بود دستش ساندویچ

 : گفتم خستگی با و گرفتم

 ؟ گذرهمی دیر ساعت قدراین امروز چرا-

 : گفت و داد قورت رو اشلقمه نوشابه با، بودند کرده باد هاشلپ که حالی در. زد ساندویچش به گازی زهرا

 ؟ کنه اذیتت هومن تا برسی دیر ترسی می-

 : گفتم و زدم ساندویچم به گازی میلیبی با، کردم آویزون رو املوچه لب

 .کنممی بودنکسل احساس-

 : پرسید ازم مشکوکی حالت با زهرا

 ؟ چرا بپرسم میشه وقت اون-

 : گفتم خوشحالی با و اومدم سرحال، شدم زدهذوق یهو، دیشب یادآوری با

 ؟میشه باورت، رستورانش برد رو من هومن دیشب! زهرا وای-

 : گفت و کرد ریز رو هاشچشم زهرا

 ؟ بعدش خب-

 : گفتم و انداختم باال قیدیبی با ایشونه
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 .خونه رفتیم که هم بعد، رویپیاده رفتیم بعد، خوردیم شام، زدیم حرف کلی دیگه هیچی-

 : گفت متعجب زهرا

 ؟ بود هیچی این-

 .بگم بخوام که نیفتاد مهمی اتفاق خب-

 : گفت تمسخر با زهرا

 خونت به رطوچه پیش ماه چند تا هومن رفته یادت؟ چیزیه کم این، بیرون رفتی هومن با تو؟ این از بیشتر دیگه اتفاقی-

 ؟ بود تشنه

 : گفتم ناراحتی با و شدم ناراحت گذشته یادآوری با

 .فهمیدم حرکاتش از رو این، کنهمی تغییر داره هومن خب ولی؛ زهرا نرفته یادم-

 !نیک فین فین هی بغلم تو بیای که جایی به نرسه کارت امیدوارم فقط، پوپک بگم بهت چی موندم واقعا دیگه من-

 متوجه که زهرا. گذاشتم نایلون روی رو امنخوردهدست ساندویچ. دادم دست از کلی به رو اشتهام. کردم سکوت

 : گفت لودگی با و برداشت بازیدیوونه فاز سریع، شد امگرفتگی

 یهلقم تا لطفا پس، آب جوب توی بندازم رو هامپول که ندارم پولدار بابای یا پولدار شوهر تو مثل من! نکن ناز حاال-

 .کن کوفت رو آخرش

 آب دلم توی قند کیلو کیلو داشتند انگار. شد طوری یه دلم شوهر یکلمه با. زدم لبخندی زهرا هایبازیدیوونه به

 ؟شدمی طورچه من زندگی شدمی من واقعی شوهر هومن اگه یعنی. کردندمی

 تاکسی منتظر هم من و رفت زهرا. کردیم خداحافظی هم از. خوردم رو ساندویچم زهرا با بازی مسخره کلی از بعد

 خوب رایپس از یکی؛ بود خجسته علی. کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم عقب به فامیلیم شنیدن با که ایستادم

 : گفتم و کردم نگاهش متعجب. بود انداخته پایین رو سرش خجالت از. دانشگاه
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 ؟ افتاده اتفاقی خجسته آقای-

 : گفت و آورد باال رو سرش سریع

 .نه-

. کردم نگاهش فقط امگردشده هایچشم با. کرد پاک رو پیشونیش روی عرق. زدم زل بهش و دادم باال رو ابروم تای یه

 : گفت و داد قورت سختی به رو دهنش آب

 مهم یئلهمس یه به راجع باهاتون خواممی؟ هاستنزدیکی این که شاپیکافی بریم دقیقه چند برای میشه ابتکار خانوم-

 . بزنم حرف

  :گفتم. شدمی عصبی شدت به دیررفتنم از هومن چون؛ رفتممی خونه به باید. انداختم نگاه موبایلم ساعت به

 .دارم عجله من خجسته آقای آخه-

 : گفت و کرد پافشاری

 .ساعت نیم فقط-

 سمت به و شدم قدمهم باهاش و گفتم ایباشه. نداشتم اشخواسته کردنقبول جز ایچاره. کردمی نگاهم منتظر

 . رفتیم بود دانشگاه هاینزدیکی که شاپیکافی

. ودب گرفته پایین رو سرش اشهمه زیاد التخج از. نشست روم روبه هم خجسته. نشستم و کشیدم عقب رو صندلی

 و اومد رس صبرم. داشتم عجله. میدی رفتنشاپ کافی پیشنهاد چرا کشیمی خجالت من از که تو بگه بهش نیست یکی

 : گفتم حوصلگیبی با

 .دارم عجله من، بگید رو کارتون لطفا خجسته آقای-

 یهگفت به. بمونم خونه از بیرون زیاد دادنمی اجازه و کردمی چک رو آمدهام و رفت چون؛ بودم نگران هومن بابت بیشتر

 : گفت و اومد سمتمون به گارسون. بودم مامانش و بابا امانت خودش



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 240 

 ؟ دارید میل چی، اومدید خوش سالم-

 : گفت و انداخت من به نگاهی خجسته

 ؟ دارید میل چی ابتکار خانوم-

 . بود داده دست بهم تهوع حالت زیادی استرس از. داشتم دلهره حس یه ولی؛ چرا دونمنمی. داشتم استرس

 : گفتم کالفگی با

 .آب لیوان یک-

. ودب شده خیره میز به فقط. کردم نگاهش منتظر. رفت گارسون. داد سفارش آب لیوان یک فقط من مثل هم خجسته

 : گفتم حرصی لحنی با. شدممی عصبی کم کم داشتم

 .بگید رو کارتون لطفا خجسته آقای-

 خودم دور رو چادر قبل از بیشتر و ترسیدم اشدریده نگاه از لحظه یک. زد زل هامچشم به و کرد بلند رو سرش

 .بشه نزدیک بهم نامحرمی هیچ دادنمی اجازه که بود خاردار هایسیم از حفاظی چادر انگار. پیچوندم

 : گفت و کرد باز لب سختی به و داد قورت صدادار رو دهنش آب

 .بیاریم تشریف خانواده با بدید اجازه اگه؛ میاد خوشم شما از که مدتیه من ابتکار خانوم-

 شده حبس امسینه توی نفسم. بزنم پلک تونستمنمی حتی؟ کرد خواستگاری من از االن این. کردم نگاهش واج و هاج

 هایجیب توی رو هاشدست که حالی در. اومدم خودم به سریع هومن عصبی صدای با. نداشتم زدنحرف قدرت. بود

 ارانهطلبک لحنی با و انداخت هومن به نگاهی خجسته. بود زده زل خجسته به وحشناک اخم یه با، بود برده فرو شلوارش

 : گفت

 ؟ فرمایش-
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 : گفت خشدار صدای با. بود شده قرمز اشچهره حد از بیش عصبانیت از هومن

 ؟ کنیمی خواستگاری من زن از حقی چه به-

 : گفت تمسخر با و زد پوزخندی خجسته

 ؟ اشحلقه کو پس زنته اگه-

 : توپید بهش عصبانیت با هومن

 !جوجه زنیمی حرف دهنت از ترگنده داری-

 ور خودم و شدم بلند سریع هم من، شد داده هل عقب به که صندلی صدای با. شد بلند و کرد هم در رو هاشاخم خجسته

 : گفتم التماس با و زدم چنگ رو بازوش. رسوندم هومن به

 .کنندمی نگاه دارند همه کن نگاه، زشته بریم بیا هومن-

 : گفت عصبانیت با و برگردوند طرفم به رو سرش. زد پس رو دستم خشونت با

 !شو خفه یکی تو-

 رومآ کردمی سعی عصبانیتش تموم با. رفت خجسته سمت به هومن. برداشتم عقب به قدم یه ناخودآگاه. ترسیدم

 با رو خجسته هایشونه سر. جویدممی رو هامناخن مدام زیادی استرس از. فهمیدم حرکاتش از رو این؛ کنه برخورد

 : گفت تهدیدآمیز لحنی با و تکوند دستش

 چی هر. بشکنم رو غرورت دیگران جلوی ندارم دوست ولی؛ بلدم خوب رو زدنکتک هم و دعواکردن هم من دونی می-

، میام در خجالتت از مفصل طور به، بپلکی من زن ور دور. میدم اخطار بهت که آخره بار این ولی؛ مردی هم تو نباشه

 ؟ شدی متوجه

 : گفت ترس با و داد تکون سری. بود شده سفید صورتش رنگ. بود زده زل هومن به فقط. بود ترسیده خجسته
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 .باشه-

 : گفت و شد قبل از ترآروم هومن

 .آفرین-

 که نای از قبل. برد بیرون شاپکافی از خودش با و کشید رو دستم حرفی هیچ بدون. اومد من سمت به و برگشت هومن

 : گفت و شد نزدیک پیمان. بیاد ترنزدیک که کرد اشاره پیمان به، بره ماشین سمت به

 ؟ قربان بفرمایید-

 : گفت پیمان به رو. کردمی خودنمایی پهنش پیشونی بین ابروهاش کور گره هنوزم

 .کن ادب رو پسرِ این-

 : گفتم زاری حالت با و برگشتم هومن سمت به. بشم مانعش کردم سعی. ترسیدم خجسته برای لحظه یه

 ! باش نداشته کاریش خدا رو تو هومن-

 و کرد پرت جلو صندلی روی رو من و کرد باز رو ماشین در. کشوندمی خودش دنبال رو من، کنه توجه بهم که این بدون

 دکر روشن رو ماشین. نشست رل پشت و کرد باز رو در، زد دور رو ماشین. هوا پریدم ترس از. کوبید هم به محکم رو در

 ندلیص توی بیشتر رو خودم. بایسته قلبم بود مونده کم ترس از. کردمی رانندگی زیاد سرعت با. آورد در حرکت به و

 : گفتم التماس با. چسبوندم

 !برو یواش خدا رو تو هومن-

 : کشید فریاد سرم بلند صدای با و رفت بهم ایغره چشم و انداخت بهم نگاهی نیم. برگشت سمتم به

 ؟ کنه دعوت شاپکافی به رو تو پسر اون دادی اجازه حقی چه به-

 : گفتم داربغض صدای با. شدند جاری امگونه روی هاماشک و لرزید امچونه بلندش صدای از
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 ... کردم فکر، داره قصدی چه دونستمنمی من خدا به-

 : گفت سریع و پرید حرفم بین

 فرو تمغز توی رو این؟ فهمیدی، کنه نگاهت نداره حق کسی منی زن که وقتی تا! کنی فکر که کنیمی غلط خیلی تو-

 ؟فهمیدی، شاپکافی بری بخوای برسه چه، کنی سالم پسر یه به حتی نداری حق. کن

 خودش به بودند داده بهش رو مرد لقب که چون؟ بود امشناسنامه توی اسمش که چون؛ بود چی برای زورگویی همه این

 رو هامچشم. بود گرفته یاد رو زورگویی فقط مردونگی از هومن؟ ببره سوال زیر رو من بودنزن که دادمی رو اجازه این

 هخست من، زورگویی بسه، تحقیر بسه. داره ایحوصله یه، داره صبری یه، داره گنجایشی یه آدمی هر. فشردم هم روی

 هرش این از من! کنید ولم، امخسته بابا بگم بکشم هوار اصال. بکشم فریاد خواستمی دلم. بودم بریده، بودم شدم

 یحنجره نتونستم ولی؛ بشم خالص شده ساخته برام اجبار به که جهنمی این از و کنم فرار خواممی. بیزارم آدماش

 زده هاملب به که سکوت مهر داغی. شد زده هاملب روی قبل روزای از بیشتر سکوت مهر بازم و کنم بیدار رو امخفته

 از رپ زندگی یک به امید اسم به چیزی یه. شد خاکستر و سوخت درونم از چیزی یه که بود سوزاننده و داغ قدراین، شد

 .عشق و آرامش

 : کردم زمزمه بمی صدای با

 .فهمیدم-

 یپنجره به رو سرم. نمیاد بر دستم از کاری فهمیدن جز که عمره یک. فهمیدم هومن آره. بود کافی کلمه یک همین

 به رو قح این بار یک فقط سرنوشت کاش. شدم خیره کردندمی عبور کنارمون از که هاییماشین به و چسبوندم ماشین

 حتاسترا یه، گرفته نظر در برامون سرنوشت که سخت امتحانات همه این میون. کنیم زندگی خوشبخت که دادمی ما

 . دشمی شکسته هومن کوتاه هایبوق با گاهی از هر ماشین سنگین سکوت. بود الزم خوشبختی اسم به مدتکوتاه

 و دهمی رفتن حکم عقلم وقتی؟ چیه چاره ولی؛ هومن کنم فرار ازت شدمی کاش. انداختم بهش نگاهی چشمم یگوشه از

 صدای، میده رفتن حکم عقلم وقتی شدمی کاش؟ کارکنم چی دودلی و تردید همه این بین باید، موندن حکم دلم
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، رفتمی باال مغرور مرد یه دیدن با گاهی از هر که رو هاییضربان این شدمی کاش اصال. کنم خفه رو قلبم احساسات

 .کنم خفه

 مربندک. بود ایستاده طالفروشی یه مقابل. کردم اطراف به نگاهی. دادم فاصله پنجره از رو سرم، ماشین داشتننگه با

 : گفت دستوری لحنی با و کرد برانداز آینه توی رو خودش. کرد باز رو اشایمنی

 .شو پیاده-

 : غرید بهم. شد کالفه سکوتم از. بایسته قلبم که بودم این منتظر لحظه هر. ترسیدممی ازش

 !شو پیاده، نیار باال رو من سگ روی اون پوپک-

 یادهپ سریع. کنم جور و جمع رو خودم کردم سعی. میده دستم کاری حتما، کنم لجبازی این از بیشتر اگه دونستممی

 اولین سمت به. شد قفل ماشین درهای و زد رو ماشین ریموت. افتادم راه سرش پشت و کردم مرتب رو چادرم، شدم

 : گفت روییخوش با و راند لب روی لبخندی هومن دیدن با میانسال مرد. رفت طالفروشی

 .اومدید خوش، ابتکار آقای سالم-

 : گفت و داد دست سرد خیلی باهاش هومن

 ؟ بیارید رو ست هایحلقه میشه صالحی آقای. مرسی، سالم-

 ؟ دارنگین یا ساده فقط. حتما، چشم-

 : گفت و انداخت باال سری کوتاهی سکوت بعد. انداخت نگاهی بهم چشم یگوشه از

 که ننگیتک انگشتر یه خانومم برای و طالسفید ساده یحلقه یه خودم برای. خوامنمی ست یحلقه، شدم پشیمون-

 .بیارید باشه داشته هم حلقه پشت

 .چشم-
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 ؟ گرفتمی ازم رو رفتن پای داشت چرا پس؟ نبودم مسافر من مگه؟ چیه کارا این از منظورش

. فتگر رو دستم حرفی هیچ بدون. برگشت سمتم به و برداشت رو من انگشتر هومن. داد قرار مقابلمون رو هاحلقه مردِ

 و زد زل بهم سردش نگاه با. بود اندازه یاندازه؛ بودنش ساخته من انگشت برای انگار. گذاشت انگشتم داخل رو انگشتر

 : گفت تهدید با همیشه مثل

 . بیاری در دستت از رو حلقه این نداری حق دیگه-

 خودش و خودم فقط که آروم صدای با. کنم سکوت تونستمنمی. کردمنمی درکش واقعا. نشست لبم روی پوزخندی

 : گفتم بشنویم

 .نمیشه من یعالقه مورد یحلقه وقتهیچ حلقه این. اسارت یحلقه یه جز، نیست چیزی حلقه این-

 : گفت جدی و سرد لحنی با. بود خنثی نگاهش

 .ینمیش من یعالقه مورد زن وقتهیچ هم تو ضمن در. منی اسارت بند در کنهمی یادآوری بهت حلقه این که خوشحالم-

 ازش رو روم. کردم جور و جمع رو چادرم. کشیدم بیرون محکم اشمردونه هایدست بین از رو دستم حرص با

 آدم رو من که این بدون و کرد حساب رو هاحلقه پول. زدم زل پیاده عابرهای به مغازه ایشیشه در از و برگردوندم

 در و نشستم و کردم باز رو ماشین در حرص با. افتادم راه دنبالش ناچار به هم من. رفت بیرون مغازه از، کنه حساب

 : فتگ و انداخت بهم نگاهینیم و نشست رل پشت. کردم خالی ماشین در روی رو حرصم تموم. کوبیدم هم به رو ماشین

 . بندیشمی طوراین که نیست طویله در-

 فشار. برگردوند خودش سمت به رو سرم و گرفت رو امچونه. آورد جلو رو دستش. برگردوندم ازش قهر حالت به رو روم

 : گفت تمام جدیت با. کنم سکوت دادم ترجیح ولی؛ گرفت دردم کوچولو یه. کرد وارد امچونه به خفیفی

 هک بوده این هم تو خطای. بدی هم رو خطات تاوان باید پس، کردی خطا امروز تو. سابق جهنم به برگردیم نکن کاری-

 .بپذیر رو اشتباهت پس، شاپکافی رفتی پسر یه با
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 هب و آورد در حرکت به رو ماشین. بشه کمتر دردش از کم یه تا کشیدم امچونه به دستی. کرد رها شدت با رو امچونه

 . کرد حرکت خونه سمت

*** 

 :اردالن

 : گفتم فرزین به رو، کردیممی عبور شمال خم و پیچ پر هایجاده بین از که حالی در

 ؟ ستزنده یارو این مطمئنی تو حاال-

 : گفت و کشید ریشش ته به دستی زیادی استرس از. انداختم بهش نگاهینیم

 .باشه زنده که کنه خدا، بوده زنده پیش سال دو تا که گفت پیامی خانوم-

 ؟ پوپک یگذشته سراغ رفتی شد طورچه حاال-

 : گفت اشگرفته صدای با. بود زده زل بهم. انداختم بهش نگاهی

 . داشته دستش روی رو نشونه این درست هم پروانه که دستشه روی نشونه یه چون-

 : گفتم و شدم خیره جاده به

 .باشه داشته مادرزادی ینشونه یه تونهمی کسی هر. نمیشه دلیل این خب-

 .داشت دستش روی رو نشونه همین مادرم. زادی مادر میگی داری هم خودت-

 : گفتم دوباره و کردم کوتاهی سکوت

 ؟ رو موضوع این گفتی پوپک به-

 : گفت سریع چون؛ داشت تردید باشه پوپک خواهرش که این بابت هم خودش انگار
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 پیدا رو اشخانواده کنم کمکش دادم قول بهش چند هر. بگم پوپک به بعد، بشم مطمئن خودم اول خواممی چون؛ نه-

 .ببینمش حسابی و درست نتونستم حتی مدت این توی ولی؛ کنه

 : گفت و شکست رو سکوت، باشه اومده یادش چیزی که انگاری. کرد سکوت

 .میده رو مهمونی ترتیب سریع رسیدنش محض به بازرگانی؟ کنیمی چه رو عملیات راستی-

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .باباست دست کارا باقی دیگه، دادم بابا تحویل رو مدارک من. برم عملیات اون به نیست قرار من-

 ؟ کنی شرکت خواینمی چرا-

 : گفتم و کشیدم آهی

 .هومن خاطر به-

 ؟ بریزه هم به بودنتپلیس بابت ترسیمی-

 .ترسممی هم خیلی، آره -

 ؟ نمیفته اقیاتف پوپک برای-

 .کنه دور خونه اون از رو پوپک بیفته اتفاقی که این از قبل سپردم بابا به. نه-

 .بازرگانی بابت دارم دلشوره چرا دونمنمی. نده رخ بدی اتفاق فقط کنه خدا-

 .نباش نگران-

 دختر یه یا فرزین یگمشده خواهر؟ بود کی پوپک واقعا. شدیم خیره انتهابی یجاده به و کردیم سکوت دو هر

 . بود ریخته هم به چیز همه؟ پرورشگاهی
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 به اهینگ. شدیم پیاده ماشین از دو هر. رسیدیم بود داده پوپک مددکار که آدرسی به باألخره، رانندگی چندساعت از بعد

 حیاط ردو حصار به که رو چوبی در فرزین. رفتیم خونه سمت به. بود هامتروکه شبیه بیشتر خونه. انداختم اطراف و دور

 صدای با فرزین. بود هیزم آوریجمع حال در دختری. شدم خونه حیاط وارد فرزین سر پشت. داد هل عقب به، بود وصل

 : گفت دختر اون به رو رسا

 ؟ببخشید خانوم-

 : گفت شمالی یلهجه با و کرد نگاه فرزین و من به تعجب با و چرخید ما سمت به دختر

 ؟ دارید کار کی با، بفرمایید-

 : گفت فرزین. رفتیم ترنزدیک

 ؟ درسته، کنهمی زندگی جااین گفتند. داریم کار موسی مش با-

 : گفت کنجکاوی با

 ؟ دارید کارش چه، پدربزرگمه-

 : گفت فرزین. داشتیم دختر با کمی یفاصله

 ؟ بزنم حرف باهاشون میشه-

 .کنهمی استراحت داره االن ولی؛ آره -

 : گفت دختر به رو. ببینه رو موسی مش امروز شده طور هر کرد سعی فرزین

 .بزنم حرف موسی مش با ترسریع چه هر باید من، خانوم ببین-

 سختی به که حالی در موسی مش. کرد تعارفمون خونه سمت به و گفت ایباشه، دید رو فرزین اصرار که دختر

 : گفت، بزنه حرف تونستمی
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 . بودم روز این منتظر که بود هاسال، پسرم اومدی باألخره پس-

 : گفت بود شده طاقتبی که فرزین

 ؟ دونیدمی چی دادید پرورشگاه به که دختری اون به راجع شما-

 : گفت کردنسرفه بین. کرد کردنسرفه به شروع موسی مش

 جاده سمت به سریع. شنیدم جیغی صدای که بودم جاده هاینزدیکی. رفتم جنگل به هیزم آوریجمع برای شب یه-

 باید دونستمنمی اصال. بودم کرده گم رو پام و دست لحظه اون من. بودند دادنجون حال در جوونی مرد و زن یه. دویدم

 رو بچه اون خواست ازم. بزنه حرف تونستمی و بود هوشیار هنوز زن. اومدمی کوچیک یبچه یه صدای. کنم کار چه

 رو بچه مخواستمی فقط، کنممی کار چه دارم دونستمنمی. برگشتم روستا به و برداشتم رو بچه سریع هم من. بدم نجات

 .بود طوالنی مسیر. مرد و زن اون کمک برم و کنم جمع رو روستا اهالی و بدم زنم به

. بشه تازه گلوش تا. داد آب بهش کم یه اشنوه دوباره. افتاد کردنسرفه به اشطوالنی صحبت خاطر به موسی مش

 : گفت طاقتیبی با فرزین

 ؟ بعدش خب-

 : داد ادامه موسی مش

 یه و وندمم من نبود شوهر و زن اون ماشین از خبری، برگشتم وقتی ولی؛ جاده سمت برگشتم تا کشید طول ساعتی یه-

 نگهداری زور به هم رو خودمون هایبچه. کنه نگهداری بچه اون از تونستنمی و بود بیمار زنم. ماه چند یدختربچه

 اهپرورشگ تحویل و پرورشگاه بردم رو بچه، داشت آمد و رفت تهران به مدام که هاهمسایه از یکی پیشنهاد به. کردمی

 اون زمانی اگه که دادم پرورشگاه اون به رو مشخصاتم، بذارم تنها رو دختر اون همیشه برای که این از قبل ولی؛ دادم

 هک هاستسال. بیاد من دیدن به، بگیره رو دختر اون سراغ خواستمی کسی یا بدونه چیزی اشخانواده از خواست دختر

 یکی تمتونس باألخره که شد راحت خیالم حاال. بودم انتظار چشم اشهمه. بگیره سراغی دختر این از و بیاد کسی منتظرم

 . ببینم رو اشخانواده اعضای از
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 و دادم تکونش و بردم بازوش سمت رو دستم. بود شده خیره موسی مش به فقط. بود شده وارد شوک بهش فرزین

 : گفتم

 ؟ خوبه حالت فرزین-

 : گفتم موسی مش به رو. بودم حالش نگران. رفت بیرون سریع و شد بلند داد تکون سری

 رو ماسمت شماره من. بیارید دست به رو سالمتیتون ترزود هرچه امیدوارم، شدیم مزاحم که ببخشید موسی مش مرسی-

 .بگیرید تماس من با داشتید چیزی به نیاز اگه، خدمتتون میدم

 : گفت سختی به، کردمی خس خس اشسینه که موسی مش

 .مرسی بازم ولی؛ هستند هامبچه، پسرم باشی زنده-

 .هستیم مدیون شما به ما حال هر به، کنممی خواهش-

 . دادم اشنوه به رو امشماره

 به ور اشتکیه و بود نشسته زمین روی فرزین. زدم بیرون موسی مش ازخونه و کردم خداحافظی باهاشون و شدم بلند

 : گفتم نگرانی با و زدم زانو مقابلش، رفتم سمتش به. بود افکارش غرق و بود زده ماشین

 ؟ خوبه حالت-

 : گفت داربغض صدای با. کوبیدمی ماشین یبدنه به مرتب رو سرش. نه یعنی که داد تکون سری

 ور فکرش. دونستمنمی من و بوده هامچشم جلوی خواهرم مدت همه این. میشم خفه دارم اردالن، نیست خوب حالم نه-

 .شدمنمی باخبر خواهرم وجود از عمرم آخر تا حتما، دیدمنمی دستش روی رو سیاه ینشونه اون من اگه؛ بکن

 : گفتم و کشیدم آهی

 .کنی شکر رو خدا باید کردی پیداش که االن-
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 .میشم خفه دارم، دردم از پر ولی؛ اردالن دونم می-

 شروع و بردم کمرش پشت رو دستم. کرد آزاد گلوش پهنای از رو اشمردونه هق هق و گذاشت امشونه روی رو سرش

 .کردم کمرش کردننوازش به

 نای از خبربی ولی؛ گشتمی خواهرش دنبال فرزین سال همه این. باش رو خدا حکمت. نشست لبم روی محوی لبخند

 . بود صبر قائده و اصول این راز و داشت قائده، داشت اصول خدا هایمعجزه. بود کنارش خواهرش که

*** 

 :هومن

 : گفتم و کردم خانوم مهربان به رو، بشم مطمئن بودنشمرتب از تا کردممی برانداز رو خونه که حالی در

 ؟ اندآماده که مهمان هایاتاق خانوم مهربان-

 . زدم اتو و شستم رو همه هاپرده و هاروتختی و هامالفه، قربان بله-

 ؟ چی شام. خوبه-

 .راحت خیالتون، قربان ستآماده هم اون-

 : گفتم بود شده راحت حدودی تا که خیالم

 .بری تونیمی، باشه-

 یاشنهپ صدای، بودم درگیر ساعتم فلزی یدسته با که حالی در. کردمی اذیتم ساعتم فلزی یدسته. رفت خانوم مهربان

 زیادی تکبر و غرور با. اومدمی پایین هاپله از آروم پوپک. کردم بلند رو سرم آروم. کرد جلب رو توجهم ایزنانه کفش

 لحظه هی دختر این؟ بود پوپک این! شدنمی باورم. شد حبس امسینه توی نفس لحظه یه. بود داشته نگه باال رو سرش

 از تربیش، بود شده اشقاطی قرمز یپارچه از هاییتکه که رنگمشکی دامن و کت. ذاشتنمی پاش زیر رو اعتقاداتش هم

. ردمک افتخار پوششش نوع به باراولین برای. بود انداخته سرش روی حریری شال. کردمی خودنمایی تنش به چیزی هر
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 بوی. مبردار چشم ازش تونستمنمی بار اولین برای. ایستاد روم روبه. اومد سمتم به و گذاشت سر پشت رو پله آخرین

 اعتراف امشب، اممردونه احساسات مقابل جنگیدن سال چند از بعد، ابتکار هومن، من. پیچید دماغم زیر سردش عطر

 .بود شده زیبا شکبی پوپک که کنممی

 خودم هم رو چراش. بود شده گالویز باهام اممردونه حسادت، بودمش دیده پسر اون با شاپکافی توی که دیروز از

 از بیشتر من که بود این خاطر به شاید. باشم داشته مالکیت حس یه پوپک به نسبت داشتم دوست فقط، دونستمنمی

. مبرداشت آنالیزکردنش از دست آهنگشخوش و ظریف صدای با. فهمیدممی رو سرزمینم مردهای هاینگاه معنی پوپک

 : گفت

 ؟ میان کی هامهمون-

 : گفتم و انداختم اممچی ساعت به نگاهی

 .بشه پیدا شونکله و سر دیگه باید، دنبالشون فرودگاه رفته پیمان-

 : گفت. فهمیدم نگاهش از رو این. بود کالفه

 .هومن میشم معذبم هاتمهمون اومدن با من-

 و اومدم خودم به سریع! کردمی صدا رو اسمم قشنگ قدرچه مواقع گاهی. شنیدم خودم اسم فقط، زد که حرفی تموم از

 رارف پوپک از که گشتممی بهونه یه دنبال؟ بودم شده طوریاین من چرا؟ گفتممی چی داشتم من. زدم پس رو افکارم

 در. ردمک مشغول پیراهنم سرآستین یدکمه با رو خودم. بشم گالویز احساساتم با این از ترببش نداشتم دوست. کنم

 : گفتم، کردممی نگاهش زیرچشمی که حالی

 .هستند ما مهمون کوتاهی مدت برای، نباشی معذب کن سعی-

 روی رو مپا و دادم لم کناپه روی، رفتم کاناپه سمت به و گذشتم کنارش از و کردم استفاده سوء سکوتش از. کرد سکوت

 . رفت آشپزخونه سمت به حرفی بدون پوپک. انداختم پام یکی اون
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 دارخنده واقعا. دادمی ارائه خودش از جدیدی هایحرف ذهنم. کردممی فکر پوپک به مدام. بودم شده آشفته دیروز از

 استقبال برای و شدم بلند کاناپه روی از. کرد باز رو در و رفت در سمت به سریع مستخدم، خونه در صدای با! بود

 ارمکن و اومد بیرون آشپزخونه از من با همزمان پوپک. رفتم باال نشیمن کوتاه هایپله از. رفتم پیشواز به هامهمون

 : کردم زمزمه گوشش کنار آروم احتیاط محض، نیاد پیش مشکلی که این برای. ایستاد

 .بدی جلوه عاشق زن یه رو خودت کن سعی-

 : گفتم و برگشتم سمتش به. کردممی حس خودم روی رو اشخیره نگاه

 .کن جور و جمع رو خودت؟ چیه عبوس نگاه این-

 . بود شده ترحرفکم دیروز از. نزد حرفی و کشید آهی

 !هومن آقا به به-

، رداشتمب سمتش به قدمی. کنم تحملش بودم مجبور ولی؛ بودم متنفرم ازش که این با. برگشتم بازرگانی سمت به

 : گفتم و دادم دست باهاش

 .جان بازرگانی اومدی خوش-

 : گفت و کرد خندیدن به شروع

 .پسرم باش راحت من با؟! داری رودربایستی من با هنوزم جان هومن-

 : گفتم و زدم محوی لبخند

 .نباشید نگران، راحتم-

 اروپایی یچهره بیشتر. ایستاد بازرگانی کنار و اومد ترنزدیک. انداختم نگاهی بود ایستاده سرش پشت که دختری به

 : گفتم و دادم دست باهاش. کنم رد رو دستش که بود ادب از دور. کرد دراز سمتم به رو دستش. شرقی تا داشت
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 . بود کرده تعریف شما از زیاد پدرتون، اومدید خوش-

 : گفت و زد لبخندی

 .دارند لطف زیادی من به پدر-

 .هستید زیبا لحاظی هر از شما؛ نبوده جهتبی هاشونتعریف هم واقعا-

. اومد ترنزدیک پوپک. بردم فرو شلوارم هایجیب داخل رو هامدست. دزدید من از رو نگاهش خجالت با و خندید

 :گفت و کرد برانداز رو پوپک نگاهش با بازرگانی

 ؟ کنینمی معرفی رو زیبا خانوم این جان هومن-

 : گفتم جدی لحنی با و نشست ابروهام بین اخمی. نیومد خوشم اصال پوپک به نسبت بازرگانی نگاه از

 .پوپک، همسرم-

 : گفت و داد باال رو ابروهاش. کرد تعجب بازرگانی

 ؟ کردی ازدواج که بودی نگفته-

 هب نگاهی. جلوترم تو از قدم یه من. بازرگانی بشناسی رو من مونده هنوز. خندیدم خوردنشرودست این به دلم توی

 این بدون .نشست لبم روی عمیقی لبخند بار اولین برای. کنم بازی نقش بازرگانی حضور در کردم سعی. انداختم پوپک

 : گفتم، بگیرم پوپک از نگاه که

 فرصت اولین در همین خاطر به. کنم سر اون بدون روز یک نداد اجازه که شد قلبم وارد خبربی قدراین پوپک عشق-

 .کردیم ازدواج

 فکر به لحظه یه؟ بود چی بابت موقعبی اشک این. شد جمع هاشچشم داخل اشک. دیدم رو هاشچشم مردمک لرزیدن

 .بودم هاچشم این الیق من کاش. باشند مردی هر آرامش دریای تونستندمی هاچشم این گفتم خودم با و رفتم فرو
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 : گفت خندیدمی که حالی در. برگردوندم طرفش به رو سرم بازرگانی بلند یخنده با

 .بعیده تو از احساسات همه این جان هومن-

 : گفت و کرد دراز پوپک سمت به رو دستش بازرگانی دختر. زدم لبخندی جوابش در فقط

 .هستم آنا من-

 : گفت و فشرد رو دستش گرمی با پوپک

 .عزیزم خوشبختم-

 ؟فروختنمی فخر اطرافش هایزن به کم یه چرا؟ بود مهربون قدراین چرا دختر این

 : گفت خاصی متانت با پوپک. بده دست باهاش تا کرد دراز پوپک سمت رو دستش بازرگانی

 .بازرگانی آقای خوشبختم-

 و ختاندا کنارش بود مونده معلق هوا توی که رو دستش و کرد اخمی، نداشت پوپک از رو برخورد این انتظار که بازرگانی

 : گفت کنایه با

 !باشه امل قدراین زنت کردمنمی فکر جان هومن-

 رو خودم آرامش کردم سعی. نیومد خوشم اصال بازرگانی زدنحرف طرز از. خورد جا بازرگانی زدنحرف طرز از پوپک

 : گفتم و کردم اخمی. کنم حفظ

 .نمیدن دست هرکسی با هاملکه اصوال و هستند من یملکه ایشون، نیست امل من زن! جان بازرگانی شرمنده-

 تادنسرپاایس از. کنه سکوت داد ترجیح و سابید هم روی رو فکش حرص با و شد عصبی زدم بهش که حرفی از بازرگانی

 :گفتم و کشیدم نشیمن سمت رو دستم و شدم خسته

 .بنشینید بفرمایید-
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. ندنشست هم کنار هم دخترش و بازرگانی. نشست کنارم آرامی به پوپک. کردم تعارف نشیمن سمت به رو بازرگانی

 فنجون .برداشت، بود مستخدم دست که سینی توی از رو چایش فنجون بازرگانی. کردند پذیرایی به شروع هامستخدم

 :گفت خاصی لذت یه با و بویید رو چایی عطر و کرد نزدیک دماغش به رو چای

 !بود شده تنگ ایرانی هایچای برای دلم قدرچه! عطری چه وای-

 : گفت بازرگانی به رو لبخند با پوپک

 .پسندیدید رو چایی که خوشحالم-

 زدیکن پوپک به بیشتر رو خودم. نداد دست بهم خوبی حس نگاه این از. کرد نگاه رو پوپک اشدریده نگاه با بازرگانی

 مزمهز گوشم کنار آروم و برگشت سمتم به و خورد جا سریع حرکتم بابت پوپک. انداختم کمرش دور رو دستم و کردم

 : کرد

 ؟برداری رو دستت میشه-

 : گفتم و زدم نماییدندون لبخند

 .نه-

  :گفت خوشرویی با و گرفت آنا سمت رو نگاهش دوباره و رفت ایغره چشم بهم حرص با. انداخت بهم نگاهی چپ چپ

 ؟بیارن قهوه برات بگم نداری میل چای اگه جان آنا-

 واجازد من با دخترش که داشت آرزو همیشه بازرگانی. رسیدمی نظر به آرومی دختر. داشت اروپایی یلهجه بیشتر آنا

 بار ینا ولی؛ کردممی تصورش آویزون دختر یه ذهنم توی همیشه. کردمی تعریف ازش اوقات بیشتر همین خاطر به؛ کنه

 : گفت و زد ملیحی لبخند آنا. اومد در آب از غلط تصوراتم تموم

 .کافیه همین، جان پوپک مچکرم-
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 پهلوم هب آرنجش با، رفتنمی کنار لبش روی از لحظه یک لبخند که حالی در. کردم بیشتر پوپک کمر دور رو دستم فشار

 . گرفتم گاز رو لبم زیادی درد از. پیچید پهلوم توی دردی. کوبید

 روزا این؛ نبود خودم دست. دادمی عذابم زیادی پوپک به بازرگانی یخیره نگاه. کردمی فرماییحکم بینمون سکوتی

 . بودم شده حساس پوپک روی زیادی

 : گفتم پوپک به رو لبخند یه با و اومد سر تحملم

 .کنی آماده رو شام میز بهتره عزیزم-

 لندب و کرد نازک برام چشمی پشت. کردم وارد فشاری کمرش به بازم. چته تو که کرد اشاره بهم ابرو و چشم با پوپک

 . کردم آزاد و کردم حبس لحظه یه رو نفسم. رفت آشپزخونه سمت به و شد

 : گفت و شکست رو سکوت بازرگانی

 .نمیدی گزارش هاتبرنامه به راجع جدیدا-

 .بودم گرفتار-

 دود و دمز سیگارم به عمیقی پک. گذاشتم لبم روی و کردم روشن سیگار نخ یه و برداشتم میز روی از رو سیگارم پاکت

 خیره رنگایقهوه هایپارکت به مدام که شدم متوجه حرکاتش از رو این؛ بود معذب آنا. فرستادم هوا به رو سیگار

 .شدمی

 کنارم وپکپ و نشستم میز باالی. رفتیم میز سمت به و شدیم بلند همگی، "شام بفرمایید": گفت که پوپک صدای با

 و انداخت زمی به نگاهی تحسین با بازرگانی. نشست پدرش کنار هم آنا و نشست پوپک روی به رو هم بازرگانی. نشست

 : گفت

 .هستید ایرانی اصیل بانوی یک واقعا شما؛ داشته که ایسلیقه بابت گفت تبریک هومن به باید-

 : گفت ایمودبانه لحن با پوپک
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 ! دارید لطف شما، مرسی-

 سکوت در شام. اومدنمی صدایی هاچنگال قاشق صدای جز به. شدند شام خوردن مشغول همگی و شد برقرار سکوتی

 بوی هک زردرنگی مایع بازرگانی برای. نشستیم هم روی روبه. رفتیم کار اتاق به بازرگانی و من شام از بعد. شد صرف

 و ردک اشاره لیوان به. گرفتم طرفش به و ریختم لیوان توی، کردمی خودبی خود از رو آدم بوییدنش با و داشت تندی

 : گفت

 ؟ خورینمی، چی خودت-

 : گفتم و دادم تکون سری

 .نه-

 : گفت کنایه با

 !کردی تغییر-

 : گفتم جدی لحنی با

 .هستند تغییرکردن حال در همیشه آدما-

 ؟ گرفته فرزندی به بابات که نیست دختری همون دخترِ این-

 .خودشه، چرا-

 : داد ادامه دوباره و کرد مکثی

 . بگیری دختر اون از رو گردنبند اون خوام می-

 : گفتم و زدم زل هاشچشم به خونسرد خیلی

 ؟ چی ندم انجام رو کار این اگه-
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 : گفت و زد پوزخندی

 .نبینی هرگز دیگه رو عزیزت همسر شاید-

 خوش دلش مامان. بود مامان امانت پوپک. ترسیدم تهدیدش از بار اولین برای. افتاد تنم به ایرعشه جمله این شنید با

 .شیر دل توی فرستاده رو پوپک دونستنمی ولی؛ امنه من پیش جاش پوپک که بود

 :گفتم. بگیرم محکم جلوش رو خودم کردم سعی. نشست ابروهام بین اخمی

 .ابتکاره هومن نشسته جلوت که اینی! کنیمی تهدید رو کی داری باشه حواست-

 : گفت و داد سر ایقهقه

 .دادی نشون خودت از جنمی یه باألخره، اومد خوشم نه-

 : گفتم و کشیدم سمتش به رو خودم

 .کنم یادآوری بهت رفته یادت اگه؟ بازرگانی رفته یادت، سختم روزای آدم من-

 .هستی من مدیون رو اشهمه نشستی جااین االن اگه ولی؛ نرفته یادم نه-

 .نداری من سر منتی دیگه تو، کردم جبران هاسال همون من-

 : گفت و کرد اخمی

 .کنم تبدیل عزا به رو خوشحالیت نکن کاری، منه دستای توی زنت جون-

 ردخونس خیلی و کردم ریز رو هامچشم، انداختم پام یکی اون روی رو پام. دادم تکیه مبل به و کشیدم عقب به رو خودم

 : گفتم
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 به من. واجبه احترامت و مهمونی جااین االن. کنممی آوار سرت رو دنیا طورچه ببین، بخوره پوپک به دستت فقط تو-

 س*ـو هــ دیگه که شکنممی بشه دراز ناموسم به بخواد که رو دستی. کنه تهدیدم نمیدم اجازه جماعت مهمون

 .نکنه ناموسم به درازیدست

 : گفت و شد بلند عصبانیت با و کوبید میز روی محکم رو لیوان

 انجام معامله ترسریع چه هر خواممی. میدی ترتیب رو مهمونی شب فردا. نره یادت رو این، نیستم آروم همیشه من-

 . برگردم و بگیره

 بهم اهینگ. برگشتم سمتم به، بره بیرون اتاق از که این از قبل. کردم نگاهش چشمم یگوشه از. رفت اتاق در سمت به

 : گفت و انداخت

 .کشمنمی دست هامخواسته از من، میارم دست به رو تاج اون من-

 لیوان و کردم پرت رو میز روی محتوای زیادی خشم از. رفت بیرون اتاق از، بده بهم رو زدنحرف فرصت که این از قبل

 جواب .گرفتم رو پیمان یشماره سریع. زدممی نفس نفس زیاد عصبانیت از. شکست بدی صدای با و افتاد زمین روی

 : داد

 ؟قربان بفرمایید-

 : گفتم. رفت باال رفته رفته صدام. بودم عصبی

 .دارم کارت، کارم اتاق بیا سریع-

 اتاق در. کردم هامریه وارد ولع با رو آزاد هوای و کردم باز رو اتاق یپنجره. رفتم پنجره سمت به. کردم قطع رو تماس

 : گفتم. شد زده

 .داخل بیا-

 : گفت و شد اتاق وارد پیمان. برگشتم سرم پشت به. شد باز در
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 ؟ دارید امری من با قربان-

 . بود گرفته کم یه صدام، بودم زده که فریادی خاطر به. بودم شده ترآروم

 .ببند رو در-

. کردمیم اساسی فکر یه باید. ریختم دور رو امریخته هم به افکار تموم. دادم میز به رو امتکیه. بست سرش پشت رو در

 االب رو سرم. برد گاوصندوقم از بود بازرگانی علیه که مدارکی و شد کارم اتاق وارد اردالن که افتادم پیش شب دو یاد

 : گفتم و کردم نگاه پیمان به و آوردم

 ؟ کردی تعقیب رو اردالن-

 .قربان بله-

 ؟ خب-

 .تهران برگشتند بعد و پیرمرد یه دیدن رفتند. شمال رفتند فرزین آقا با-

 . شد مشغول حسابی فکرم؟ بود اردالن و فرزین بین ایرابطه چه. کردم تعجب

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 چی که فهمیدی، بره پیش خواممی من که طوریاون چیز همه کن سعی. بده رو شب فردا مهمونی ترتیب. خب خیلی-

 ؟ گفتم

 .راحت خیالتون، قربان بله-

 : گفتم. نشستم میز پشت و زدم دور رو میز

 .بشم باخبر آمدهاش و رفت تموم از خواممی. برندار ازش چشم، باش اردالن مراقب چشمی چهار-

 .قربان چشم-
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 : گفتم و کردم اشاره در به دستم با

 .بری تونی می-

 و شدم بلند. شمب کوفتی باتالق این غرق این از بیشتر خواستمنمی دیگه. بودم گرفته تصمیم بود وقت خیلی. رفت پیمان

 که رو ایدکمه و برداشتم قفسه داخل از رو کتاب. رفتم کتابخونه سمت به و کردم قفل رو اتاق در. رفتم اتاق در سمت به

 اتاق وارد و کردم باز رو در. رفتم در سمت به. شد نمایان مخفی در و چرخید کتابخونه. فشردم بود مخفی هاکتاب پشت

 اتاق سمت به. اومدم بیرون اتاق از و کردم مرتب اول مثل رو چیز همه. اومدم بیرون و برداشتم رو مدارک. شدم مخفی

 هب. شدم حیاط وارد. رفتم بیرون خونه از و بستم آروم رو در. بود خواب پوپک. کشیدم سرک در الی از آروم. رفتم خواب

 : گفت و کرد خم احترام حالت به سری. اومد نزدیک. بیاد ترنزدیک که کردم اشاره هامحافظ از یکی

 .خدمتم در، قربان بفرمایید-

 برای خوامنمی، جاستاین بازرگانی؛ میگم بهت چی ببین. میدی کشیک صبح خود تا و ایستیمی من اتاق جلوی میری-

 .بیفته اتفاقی خانوم پوپک

 .باشه راحت خیالتوت، قربان چشم-

 .برو هم حاال-

 .قربان چشم-

، اهیآگ اداره مقابل، خیابون سمت اون رو ماشین. رفتم آگاهی اداره سمت به و شدم ماشین سوار سریع، محافظ رفتن با

 . شدم پیاده و کردم پارک

 حاال. ودمب رفته اشتباه هاسال. بودم رفته اشتباه. نبود من کار توی دودلی و تردید. انداختم ورودیش در تابلوی به نگاهی

 جا خودش درون رو آدم هزاران که هاییسلول اون از من. نگرانی گونههیچ بدون. برم درست رو زندگیم راه داشتم قصد

  :گفتم و رفتم بود نشسته میز پشت که سربازی سمت به. برگردم عقب به خواستمنمی. بودم فراری بود داده
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 ؟ دارند تشریف، بزنم حرف کالنتری رئیس با خواستممی. نباشید خسته سالم-

 : گفت و انداخت سرتاپام به نگاهی مشکوکی حالت با

 ؟ داری کارش چی-

 : گفتم و کردم اخمی. نیومد خوشم زدنشحرف طرز از

 .کنم شکایت آدم یه از خوام می-

 با .داشت قرار دستش زیر که بود فرم یه پرکردن مشغول. بود داده قورت عصا که بود شخصی مثل درست اشقیافه

 : گفت بدی لحن

 . دیروقته االن، بیا فردا برو-

 ریعس، ترسید. کوبیدم میز روی محکم دستم کف با. کنه بیدار رو من یخفته خشم داشت قصد امشب واقعا این، نه

 : گفت اخم با و کرد بلند رو سرش

 ؟ خبرته چه-

 .ببینم رو رئیست خواممی گفتم-

 .فردا گفتم منم-

 . گرفتم گاز رو لبم زیاد حرص از. بود هاحرف این از ترشقکله این، نه

 ؟ خبره چه جااین-

 : فتگ و اومد سمتم به داشت سروان یدرجه که مردی. برگشتم سرم پشت به. کرد جفت پا و شد بلند سریع سرباز

 ؟ جناب دارید کاری-
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 : گفتم و جاکردم جابه دستم توی رو پوشه

 .بدم پلیس تحویل رو مدارک این خواستممی. مخدره مواد قاچاق باند یه علیه که دارم مدارک سری یه من. بله-

 : گفت و داد باال رو ابروش تای یه. کرد تعجب

 ؟ مدارکی چه-

 .بدم توضیح رئیست به میدم ترجیح-

 : گفت و نشست ابروهاش بین ظریفی اخم، نیومد خوشش بودنمرک از

 منتظر دسرگر اتاق داخل شما. بیان دیگه باید رفتند شهر بیرون به عملیاتی یه برای سرگرد ولی؛ نیستند سرهنگ-

 .بمونید

 ؟ کنید راهنماییم میشه. مرسی باشه-

 !البته-

 : گفت و ایستاد اتاقی مقابل. افتادم راه سرش پشت هم من، افتاد راه من از ترجلو

 .بیان تا بمونید منتظر، جاستاین سرگرد اتاق-

 : گفتم و دادم تکون سری

 .مرسی، باشه-

 صندلی روی و رفتم صندلی اولین سمت به. شدم اتاق وارد و کردم باز آرومی به رو اتاق در. رفت حرفی هیچ بدون

 . بودم زده زل اتاق رنگکرمی دیوار و در به بیکاری از. نشستم

 گرفته خوابم زیادی انتظار از. گرفتندمی سبقت دیگه هم از مرتب هاثانیه. اومدنمی صدایی ساعت تیک تیک صدای جز

 اتاق در طرف به رو سرم و کردم باز رو هامچشم سریع. شد باز اتاق در که فشردم هم روی رو هامچشم لحظه یه. بود
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 نت به که هاییلباس به نگاهی؟ بود خودش یعنی. شدم بلند! شدنمی باورم. خوردم جا. زد یخ پام سرتا. برگردوندم

 زدنحرف قدرت که بود شده شوکه قدراین. نداشت من از کمی دست هم اون. افتادند دستم از هاپرونده. انداختم داشت

 : کرد زمزمه سختی به. نداشت

 .هومن-

 بیداری توی که هاییکابوس همیشه. داشت حقیقت ولی؛ بود وحشناک کابوس یه فقط کاش. دیدممی خواب کاش

 یه شتپ رو خودش و بود گفته دروغ بهم سال چند. هستند ترترسناک بینیممی خواب توی که هایکابوس از، بینیممی

 : کشیدم فریاد بلندی صدای با و اومدم بیرون شوک حالت از. برداشت قدمی سمتم به. بود کرده مخفی نقاب

 !اردالن نیا نزدیک-

 : کنه قانعم کرد سعی. نداشت من از رو برخورد این انتظار. ایستاد

 .بدم توضیح برات باید من، هومن ببین-

 : گفتم. نشست لبم یگوشه پوزخندی

 .دیکشون آتیش به شبه یک رو خودت و خودم یساله چندین رفاقت تو؟ بدی توضیح خوایمی رو چی؟ میدی توضیح-

 . هستم سختت روزای رفیق هنوزم من. نگو طوری این هومن-

 : گفتم تمسخرآمیز لحنی با و خندیدم تمسخر با. بود دارخنده برام هاشحرف

 از یششن حتی، دشمنه نیست رفیق اون، کنه مخفی رفیقش بهترین از رو زندگیش راز ترینبزرگ که رفیقی؟ رفیق-

 زدرا تو سمت به رفاقت دست نباید، دیدم ـیانـت خــ عشقم از وقتی پیش هاسال من. ترهخطرناک هم عقرب نیش

 . کردممی

 : گفتم گرفته صدای با. کردمی نگاهم فقط مبهوت و مات. نداشت من از رو هاحرف این انتظار
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 فرقی. خیانته، ـیانـت خــ. کردی خراب شبه یک ساختیم همدیگه با اعتماد با رفاقت یپایه بر هاسال که رو ایخونه تو-

 دنیا یهمه به نسبت دیدی ـیانـت خــ وقتی. زندگیت رفیق بهترین یا کنه ـیانـت خــ بهت زندگیت عشق که نداره

 .میشی اعتمادبی

 رفیقم از هک خیانتی آتیش شاید تا گفتممی بهش تک به تک رو هامحرف باید، گفتممی باید. سوختممی داشتم درون از

 : دادم ادامه و کردم کوتاهی مکث. بشه کمتر دیدم

 رو اتساده ظاهر گول ابله من ولی؛ خوندممی رو قضیه ته زدیمی حرف پوپک با یواشکی که شبی همون باید من-

 . خوردم

 : گفتم عصبانیت با و دادم تکان هوا تو رو پرونده. برداشتم رو پرونده و شدم خم

 که داشت ارزش مدارک این؟ اردالن داشت رو تو و من بین رفاقت کردنخراب عمر یک ارزش کوفتی مدارک این-

 ؟بگی دروغ من به هاسال

 یک. وبیدمک اشسینه تخت روی رو پرونده. رفتم سمتش به. بود انداخته پایین رو سرش شرمندگی با و بود کرده سکوت

 شدست با بودم کوبیده اشسینه تخت روی که رو هاییپرونده و آورد باال رو دستش. برداشت عقب به ناخواسته قدم

 : گفتم و ریختم نگاهم توی رو نفرتم و خشم تمام. زد زل هامچشم به و گرفت

 .اومدی من یخونه به خاطرش به دزدکی که مدارکی اینم! بیفته نگاهت به نگاهم حتی خوامنمی وقتهیچ دیگه-

 ارسو و زدم بیرون اداره از سریع بلندم هایقدم با. رفتم بیرون اتاق از و نکردم معطل. بود کرده سکوت. شدم ساکت

 به هم امرد ما؟ هستند زمین کره روی موجودات ترینسنگدل مردا میگه کی؟ کنندنمی بغض مردا میگه کی. شدم ماشین

 از پر. شممی شکسته شبه یک، برداشته ترک هاسال که خوردهترک لیوان یه مثل درست و کنیممی بغض خودمون ینوبه

 هایدست همیشه، بودم هاخیابون این یآواره تنها و تک کسیبی درد از که هاییشب. نمیشه باورم هنوزم. بودم بغض

 کردیم کمکم که کسی تنها، اومدمی ترپایین روز به روز شرکتم سهام که روزایی. شدمی دراز سمتم به که بود اردالن

 .بود اردالن
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 خاطر هب فقط اردالن؟ بزنه خنجر بهم پشت از طوراین، کردمی حمایتم ثانیه به ثانیه که اردالنی کردمی رو فکرش کی

. ردمفش هم روی رو هامچشم و چسبوندم صندلی پشتی به رو سرم. شد نزدیکم بودم نزدیک بازرگانی به من که این

 به اشک که بود هامدت. کردممی گریه دلم اعماق درون از که بود هامدت. بود صدابی، نداشت اشک من یگریه

؟ داشت هم ایفایده ریختناشک مگه. بریزم اشک دادنمی اجازه و داشتم که بود غروری از شاید. اومدنمی هامچشم

 ؟داره ایفایده چه کردنگریه پس، شدنمی دردهات تسکین چیز هیچ و بودی درد از پر وقتی

 شمب محو شب سیاهی توی خواستمی دلم. گرفتم آسمون سمت رو نگاهم. کردم نگاه بیرون به و کردم باز رو هامچشم

 .نشکنم دیروز از بیشتر تا

*** 

 :اردالن

 و شدم خم. کردم آویزون ورودی در کنار لباسی چوب به رو کالهم. شدم خونه وارد و انداختم کلید کوفته و خسته

 . گذاشتم جاکفشی تو و درآوردم پام از رو هامکفش

 ؟ اومدی پسرم-

 : گفتم سرد لحنی با. بود ایستاده نشیمن وسط. کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم بابا صدای با

 .آره -

 ؟ بود طورچه عملیات-

 باصدای. اومدمی سرم پشت داشت که شنیدم رو هاشقدم صدای. رفتم آشپزخونه سمت به و کردم صاف رو کمرم

 : گفتم امگرفته

 .بود خوب-
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 اب همیشه مثل. کشیدم سر رو آب و بردم دهنم نزدیک رو آب بطری. کشیدم بیرون رو آب بطری و کردم باز رو یخچال در

 : گفت سرزنش

 .شدی بزرگ ناسالمتی، زشته. بخور آب لیوان با گفتم بهت بار صد-

 گیحوصلبی با و زدم زل بهش. کردم پاک رو دهنم دور آستینم سر با. کردم تازه نفسی. کوبیدم میز روی رو آب بطری

 : گفتم

 .نیست کردننصیحت وقت اآلن، لطفا بابا-

 : گفت و کرد اخمی

 ؟ شدی طوریاین امشب چرا تو؟ زدنهحرف طرزِ چه این؟ چی یعنی-

 زمزمه. کنه فعر رو تنم خستگی تونستنمی چیزهیچ. بودم خسته. گرفتم باال رو سرم. نشستم و کشیدم عقب رو صندلی

 : کردم

 .فهمید رو چیز همه هومن-

 : گفت بود زیادی تعجب از که بلند صدای با

 ؟ آخه طورچه؟ چی-

 : گفتم و کردم نگاهش، شدم عصبی

 شانس از ولی؛ بده تحویل رو اصلی مدارک که اداره بود اومده امشب. بودند قالبی بودم دزدیده ازش من که مدارکی اون-

 .رفت گذاشت بعد و کرد بارم حرف کلی، بزنم حرفی نذاشت. دید اداره لباس با رو من بدم

 : گفت و کشید ریشش ته به دستی و کشید آهی

 .فهمیدمی باید زود یا دیر-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 269 

 : گفتم و بردم باال رو صدام. شد برابر دو خشمم. کوبیدم میز روی رو مشتم و شدم عصبی

 ؟ چی بیاره خودش سر بالیی اگر؛ بیماره هومن؟ هستی اوضاع یمتوجه بابا-

 .زندگیشه اتفاقات تموم مسئول خودش، نیستیم هومن بیماری مسئول من یا تو! پایین بیار رو صدات-

 دادم ونتک ناباورانه رو سرم! باشه سنگدل اطرافش هایآدم به نسبت قدراین شدنمی باورم. کردم نگاه بابا به زدهحیرت

 : گفتم و

 .بابا شناسمتنمی-

 .اردالن-

 ؟ دونیمی چی برادری احساسات از تو؟ دونیمی چی کردنتکیه از تو. بابا نگو هیچی-

 یگاه، باشی صبور هم قدرچه هر. نبود خودم دست. داشتم بغض. بود شده خیره میز روی گلدون به. بود کرده سکوت

 روی که صندلی هایپایه صدای. شدم بلند. میاره فرود اتخسته تن روی بدطور رو شالقش سرنوشت مواقع

 از کامل که این از قبل. گذشتم کنارش از. شکست رو آشپزخونه کوتاه سکوت، شد کشیده آشپزخانه هایسرامیک

 : گفت. بود بهش پشتم. شد بلند. ایستادم. کرد صدام، بشم خارج آشپزخونه

 تهدرس. پلیسی یه تو فهمیدمی باید هومن. گفت باید رو هاحقیقت ولی؛ پسرم کنممی درک گفتی که رو هااین من-

 .مونهنمی ابر پشت ماه وقتهیچ که نره یادت رو این پسرم ولی؛ داره حساسی یروحیه

 : فتمگ و کردم باز لب سختی به. بود شده منقبض صورتم عضالت، گلوم بغض و عصبانیت از. چرخیدم سمتش به

؛ یارمشب بیرون لعنتی باتالق اون از خواستممی. کنم پاک رو هومن خواستممی. نه االن ولی؛ بگم بهش خواستممی منم-

 وقتی؟ رفته یادت؛ داده نجات رو من جون اون. مدیونم بهش عمرم آخر تا، مدیونم هومن به من. شد خراب چیز همه ولی

 معتادش من جون خاطر به. ایستاد جلوش و نذاشت هومن ولی؛ بود کرده رو جونم قصد بازرگانی بودم زندان داخل
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 تزریق ور لعنتی سرنگ اون وقتی دونیمی. خودت زندگی یا رفیقت جون یا گفت و داد دستش سرنگ یه بازرگانی. کردند

 ؟ گفت بهم چی کرد

 یبچگ از. کردممی حس هامگونه روی رو اشک گرمی. بودند افتاده شمارش به زیاد عصبانیت از هامنفس. کردم سکوت

 : ادمد ادامه. کردمی نگاهم فقط ناراحتی با بابا. شدندمی سرازیر امگونه روی هاماشک چیزی هر از ترزود همیشه دارم یاد

 یراس پاک هومن. ذارینمی تنهام راه این توی تو دونممی که چون؛ نیستم ناراحت اصال من. نباش نگران رفیق گفت-

 به .بابا نبود قاتل هومن که چون؟ کردم دفاع قاتل یه از چرا بدونی خوایمی. داره ادامه هنوزم، بابا شد کوفتی مواد این

 چی هر ولی؛ بود داده بهم قبال رو آدرس هومن. آزیتا یخونه وقت سر رفتم، شد تموم زندان تو عملیات که این محض

 هومن. زندان رفتم که این تا. کاره و کسبی که گفتندمی. نداشت خبر آزیتا یخانواده از کسهیچ، کردم جو و پرس

 وادم این درگیر قبل بیشتر، کنه فراموش رو هاشغصه و غم که این خاطر به فهمیدم. بود شده قبل روزای از ترضعیف

 فرینن رو هومن کلی اول. ببخشه که کردم التماسش و کردم پیدا رو آزیتا مامان و رفتم. داد آدرس یه بهم. شده کوفتی

 .کرد

 به سریع. شد حالم یمتوجه بابا. کشیدمی تیر قلبم. گذاشتم امسینه یقفسه روی رو دستم. بکشم نفس تونستمنمی

 دیکنز رو لیوان. بشینم صندلی روی کرد کمک. اومد سمت به و کرد آب از پر لیوانی و دوید شوییظرف سینک سمت

 : گفت. دادمی ماساژ رو کمرم پشت آزادش دست با بابا. سرکشیدم لیوان داخل آب از کم یه. آورد هاملب

 تند من ،درسته. همین، فهمیدمی باید هومن گفتم فقط من. کنی مرور رو گذشته خاطرات تو که نداشتم قصد من پسرم-

 .خواممی معذرت و رفتم پیش

 .دادهمی رو هااون خرج آزیتا، دارم یتیم بچه چندتا من گفت، کرد نفرین رو هومن که وقتی-

 : گفت و پرید حرفم بین

 .بدی ادامه خوادنمی! کافیه اردالن-
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 هامچشم مقابل، سینمایی فیلم یه مثل درست گذشته. دادم خرج به گذشته خاطرات مرور برای بیشتری سماجت من ولی

 : دادم ادامه. بود شدنپخش حال در

 کرد لقبو اونم. کنه زندگی راحتی به هاشبچه با عمرش آخر تا که بدم پولی بهش، بده رضایت اگر دادم قول بهش منم-

 دنبال چندماهی من. بود شده بازرگانی همدست. بود شده کثافت غرق هومن، بودم کرده دیر من ولی؛ داد رضایت و

 نزدیک بلق از بیشتر هومن به گرفتم تصمیم همین خاطر به؛ بود کم بود بازرگانی علیه که مدارکی ولی؛ بودم بازرگانی

 و فتر ایران از بازرگانی که این تا رفتمی پیش خوب چیز همه. داشت مدرک بازرگانی از من از بیشتر هومن چون؛ بشم

 که آدمی یک بود شده. بود نمونده باقی هیچی سابق هومن از دیگه که برگشتم وقتی. کشور خارج رفتم دنبالش به منم

 .کنه خرد پاهاش زیر رو دیگران داشت دوست فقط

 به رو سرم اباب. گریه زیر زدم بلند صدای با زندگیم هایسال رفیق بهترین خاطر به و کنم تحمل رو درد همه این نتونستم

 : گفت بود صداش تو که آرامشی با و چسبوند اشسینه

 ودتخ که حاال. شده مسیر این وارد ناخواسته هم هومن. شیممی اشتباه مسیر یک وارد ناخواسته همیشه آدما ما پسرم-

 این از کن کمکش، دنبالش برو و شو بلند. بگیری آبغوره و بشینی نداری حق، دونیمی مقصر ایدیگه هرکس از بیشتر رو

 . ربرندا کردنتالش از دست تو، بزنه حرف تو با نخواد دیگه اون اگه حتی. بیاد بیرون رفته فرو توش که منجالبی

 : گفتم کردم نگاه بابا به و کردم پاک رو هاماشک دستم با. کردم جدا بابا یسینه روی از رو سرم

 ؟ تونممی من بابا یعنی-

 : گفت و فشرد هم روی کوتاهی یلحظه برای رو هاشچشم و زد بخشیآرامش لبخند

 .تونیمی تو، پسرم آره-

 من واقعی بابای که این با. پدرشه فقط پسر یه گاهتکیه تنها. کشیدم آغوش در رو بابا و شدم بلند سریع. شدم خوشحال

 مثل من زندگی نداد اجازه که مردی. بودم مرد این مدیون رو زندگیم درپی پی هایموفقیت و زندگیم تموم من ولی؛ نبود

 . بشه مادرم و پدر
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 سبکی احساس. رفتم راحت خواب یه به هامدت از بعد. کردم باز رو هامپلک، تابیدمی اتاق تو که خورشید نور با

 بلند ریعس پوپک از پاسخبی تماس ده دیدن با. برداشتم پاتختی روی از رو گوشی و بردم سرم پشت رو دستم. کردممی

 شیگو داخل نگرانش صدای. داد جواب نرسیده بوق دو به و گرفتم رو پوپک یشماره سریع. نشستم تخت روی و شدم

 : پیچید

 ؟ اردالن الو-

  :گفتم هوابی. نشست لبم یگوشه محوی لبخند. لرزوند رو من یجنبهبی قلب قبل از بیشتر ظریفش صدای

 ؟ جانم-

 : لرزیدمی صداش

 ؟ داری خبر هومن از تو-

، شهب باخبر دیشب اتفاقات از پوپک خواستمنمی؟ خونه بود نرفته هومن مگه. دادم باال رو ابروم تای یه. کردم تعجب

 .بگم دروغ شدم مجبور

 ؟ نیومده خونه دیشب؟ مگه طورچه. نه-

 .بود مشخص کامال اشگرفته صدای از؛ کنهمی گریه داره دونستممی

 .باشه مراقبم و بده کشیک من اتاق در دم داده دستور هامحافظ از یکی به. بیرون رفت شام از بعد. نه-

 آروم رو خودم کردم سعی، بشه نگران پوپک خواستمنمی. رفته کجا هومن یعنی. شد پا به غوغایی دلم توی. شدم نگران

 .بدم جلوه

 .بشه پیدا که هاستاآلن. داشته کار شرکت البد، نباش نگران-

 ... آخه-
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 : گفتم نگرانی با. شنیدم رو اتاق در شدنبسته محکم صدای تلفن پشت از. کرد سکوت یهو

 ؟ اتاقت تو اومد کی؟ شدی ساکت چرا؟ خوبی؟ پوپک الو-

 : گفت وارزمزمه

 . زنممی زنگ بهت-

 یعسر هومن یادآوری با؟ باشه تونستمی کی یعنی. شدم خیره گوشی یشدهخاموش یصفحه به. کرد قطع رو تماس

 آشتی حاالها حاال مغرور و سرکش هومن دونستممی. کرد رد رو تماسم که نرسید بوق دومین به. گرفتم رو اششماره

 .کنهنمی

 اریب اولین. بود ظهر دوازده ساعت. انداختم اتاق داخل دیواری ساعت به نگاهی. رفتم پایین تخت از و زدم کنار رو پتو

 .رفتم بهداشتی سرویس سمت به و رفتم بیرون اتاق از. بودم خوابیده قدراین که بود

*** 

 :پوپک

 وحشناک اخم یه و بود زده بیرون شلوارش از پیراهنش. شدم خیره شلخته هومن به زدهحیرت و کردم قطع رو تماس

. ادافت زمین روی و شد کنده پیراهنش یدکمه. کردمی باز عصبانیت با رو هاشدکمه. بود نشسته اشپیشونی روی

 رو شالم .گذاشتم تختی پا روی رو گوشی. بشه ترعصبی هست که اینی از و بوده کجا دیشب که کنم سوال ترسیدممی

 مه به محکم رو حمام در. رفت حمام سمت به و کرد پرت اتاق وسط رو پیراهنش. کشیدم ترجلو بود رفته ترعقب که

. زدم نگچ زمین روی از رو پیراهنش و شدم بلند. گرفت هوابی دلم. کشیدم آهی. نشست بدنم به لرزی و ترسیدم. کوبید

 اب رو پیراهنش عطر. کرد ایدیگه زمان هر از طاقتبی رو طاقتمبی دل، بود مانده باقی پیراهنش روی که عطرش بوی

 اب چرا. بودم شده طوراین تو به نسبت من چرا هومن. کنم جدا خودم از رو پیراهنش اومدنمی دلم. بوییدم وجودم تموم

 ؟باشم متنفر ازت تونمنمی، کردی تموم حقم در که هاییاذیت و آزار تموم وجود
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 ختت روی رو پیراهن سریع، آب شیر بستن صدای با. بودم بغض از پر. کنم گریه خواستمی دلم. نشستم تخت روی

. گرفتم لبق تپش هم باز. ایستادم کنارش. رفتم سمتش به و شدم بلند سریع. اومد بیرون و کرد باز رو حمام در. انداختم

 :گفتم، بود ترس و استرس از که لرزونم صدای با

 .کنم انتخاب لباس برات من بذار-

 : توپید بهم و کرد نگاه بهم خشمگینش یچهره با و برگشت سمتم به سریع

 ؟بیرون بری من زندگی از کنینمی گم رو گورت چرا تو اصال! کنی انتخاب لباس من برای تو نیست نیازی-

. کنم لتحم رو اتاق فضای تونستمنمی. کردم نگاهش فقط مبهوت و مات. انداخت چنگ گلوم به بغضی. شدم چرکیندل

 یرونب اتاق از که برگشتم عقب به سریع؟ بمونم چرا؟ بزنم حرف چرا پس، کنم گم رو گورم که بود خواسته من از هومن

 بینینمی نگاهم از رو عالقه و محبت همه این طورچه. نداشتم رو بغض همه اون تحمل. اومدندنمی باهام هامقدم. برم

 ناخودآگاه دستام که بود ناگهانی حرکتش قدراین. شد کشیده عقب از دستم که برداشتم قدم یه؟ کجا تا سنگدلی؟ هومن

. رفت هزار روی قلبم ضربان. زد زل هامچشم به. کرد برخورد دماغش نوک به دماغم نوک و شد حلقه گردنش دور

 جز. کردمی نوازش رو من یزده یخ صورت هاشنفس هرم. بشه کنده جا از قلبم ممکنه لحظه هر کردممی احساس

 ات رو هاملباس تنش یحوله خیسی. آوردممی کم داشتم نافذش نگاه اون زیر. اومدنمی صدایی هومن هاینفس صدای

 قلقلکم شد باعث، کردندمی برخورد گوشم به که هاشنفس. بردم گوشم نزدیک رو سرش. بود کرده نمدار حدودی

 .کشیدم عقب کم یه رو سرم. بگیره

 : کرد نجوا آرومی به گوشم کنار

 ؟ کردم عادت حضورت به چرا؟ بگذرم ازت تونمنمی چرا-

 گاهن اشکم از پر هایچشم به. چکید چشمم یگوشه از آروم اشکی. کردم بغض. کردند یخ هامدست؟ شنیدممی درست

 : گفت و نشست ابروهاش بین اخمی. کشید عقب رو خودش و اومد خودش به یهو. کرد

 .لطفا بیرون برو-
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. تمرف بیرون اتاق از سریع و نکردم معطل. کنم فرار شدمی مربوط هومن به که چیزی هر از و خونه این از خواستمی دلم

 .زدم ضجه دل ته از و زدم دیوار به رو دستم. کنم فرار داشتم دوست فقط، برم خواممی کجا دونستمنمی

 ؟ خوبه حالتون خانوم-

 : گفتم و دادم تکون رو سرم. کردمی نگاه بهم نگرانی با. برگشتم هامستخدم از یکی سمت به

 .برو، آره -

 .خانوم چشم-

. افتاد ابقمس اتاق به نگاهم؟ شدممی آروم ساعتی برای تا رفتممی باید کجا. اومدمی باال سختی به نفسم. رفت مستخدم

 .انداختم تخت روی رو خودم و کردم قفل سرم پشت رو در. رفتم اتاق سمت به و کشیدم خودم با رو پاهام سختی به

 روی رو سرم. نبود کارش توی بیداری که هاییخواب اون از؛ خواستمی همیشگی خواب یه دلم. کردمی درد سرم

 خوبی به هومن؟ بود کی واقعا؟ طوفان یه یا صاعقه یه؟ بود کی هومن. شدم خیره اتاق سقف به و گذاشتم بالشت

 رو شکا ثانیه یک در و بیاره لبم روی لبخند ثانیه یک تو طورچه بود بلد هومن. بود بلد رو من احساسات با کردنبازی

 احساساتم و من خوب حال چون؛ بودم شده اسیر امزنونه احساسات بین که بودم دختری من و کنه هامچشم مهمان

 لقمط سیاهی. فشردم هم روی رو هامچشم. بود کرده کم هم رو زمستان روی سردش نگاه با که داشت مردی به بستگی

 .کشید آغوشم در همیشه مثل خواب و گرفت رو هامچشم جلوی سیاه یپرده یه مثل درست

. کردم گاهن رو بیرون اتاق یپنجره از. کردم باز سختی به رو هامپلک، شدمی کوبیده اتاق در به که پی در پی هایضربه با

 : گفتم آلودمخواب صدای با. نشستم تخت روی. بود تاریکی به رو هوا

 ؟ خبرتونه چه؟ چیه-

 ؟کردی قفل چرا رو کوفتی در این، نرسه بهت دستم مگه! کوفت و چیه-
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، سیدمترنمی ازش دیگه. رفتم پایین تخت از. بود برداشته رو خونه کل صداش که بود زیاد حدی به هومن عصبی صدای

. دوختم بهش رو خونسردم نگاه. کردم باز رو اتاق در و رفتم اتاق در سمت به. بیارم کم مقابلش خواستمنمی دیگه

 :گفتم خونسرد خیلی و کردم نگاهش سینه به دست. بود شده قرمز زیاد عصبانیت از صورتش

 ؟ کردید بیدار خواب از رو بنده چرا بفرمایید میشه-

 بین از رو دستم کردممی تقال که حالی در. برد اتاقش سمت به رو من و گرفت رو دستم و سابید هم روی رو فکش

 : گفتم عصبانیت با، بکشم بیرون دستش

 .کن ول رو دستم میگم، توام با. رو دستم کن ول-

 یزورگوی همه این تحمل دیگه. برگشتم سمتش به. کرد پرت اتاق وسط رو من و کرد باز رو اتاق در. نکرد ایتوجه بهم

 : گفتم و بردم باال رو صدام. نداشتم رو

 .کنی رفتار طوراین من با نداری حق پس، زنت نه توام برده نه من هومن ببین؟ مرگته چه تو-

 : گفت و داد تکون صورتم مقابل تهدید حالت به و گرفت سمتم به رو اشاشاره انگشت

 کلمه یک فقط. میشی آماده آدم یبچه مثل هم اآلن. هستم عصبی کافی حد به، ذارممی جواببی رو هاتحرف فعال-

 !کنممی قاطی بدطور، بشنوم اعتراض

 کمرم به رو هامدست. رفت بیرون اتاق از و انداخت بهم ایخیره نگاه. کنم سکوت دادم ترجیح. رفت بهم ایغره چشم

 : کردم زمزمه لبم زیر. نشست لبم روی پوزخندی. زدم

 !روانی-

 با. بود هاشوندست توی وسیله کلی؛ شدند اتاق وارد جوون خانوم دوتا. انداختم کنارم رو هامدست. شد باز اتاق در

 : توپیدم بهشون عصبی لحنی با. انداختم بهشون نگاهی تعجب

 ؟ خوایدمی چی دیگه هاشما-
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 : گفت سریع دخترا از یکی. خوردند جا برخوردم طرز از

 .هستیم آرایشگر ما خانوم-

 : گفتم تعجب با؟ آرایشگر، موند باز لحظه یک دهنم

 .ندارم نیازی آرایشگر به که من؟ آرایشگر؟ چی-

 ؟ بشه تموم ترسریع کارمون تا کنید همکاری میشه. هستیم جااین همسرتون دستور به ما-

 : گفتم حوصلگیبی با

 ... خواممی، برید نه-

 :گفتم و اومدم کوتاه اجبار به. خوردم رو حرفم باقی سریع، هومن تهدید یادآوری با

 .داخل بیاید، باشه-

 دوتا. مکرد آویزون رو املوچه و لب دوساله هایبچه این مثل و نشستم صندلی روی و رفتم آرایشم میز سمت به ناچار به

 مشغول هم هااون از دیگه یکی و شد صورتم آرایش مشغول هااون از یکی. شدند کار به دست سریع جوون دختر

 عروسک یا پوپک؟ بودم کی من. کردممی نگاه خودم به و بودم زده زل آینه به حوصلگیبی با. شد موهام کردنآماده

 ادتع ساده هایزندگی به من. نداشتم آشنایی تجمالت دنیای با من؟ بودم کی من واقعا؟ ابتکار هومن بازیشب خیمه

 تهداش ماهی از پر کوچیک حوض یه. باشم داشته درخته از پر که باغ یه وسط خونه یه داشتم آرزو همیشه من. داشتم

. نمک نگاه امخونه توی هایدرخت به هاساعت و بدم لم ایمگهواره صندلی روی، گرفتمی دلم وقت هر که ایوان یه. باشم

 یاد از ور امگذشته تلخی که زندگی یه؛ خواستممی واقعی هایرنگ با زندگی یه من. کنم زندگی ساده خواستمی دلم من

 ...االن ولی؛ ببرم
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 آرایشگرا. اومدم خودم به سشوار شدنخاموش صدای با. کشیدم آهی، داشتم قرار درونش االن که زندگی یادآوری با

 یرو حالتی هیچ بدون دارمحالت موهای. مالیم آرایش یه. انداختم خودم به نگاهی آینه توی از. بود شده تموم کارشون

 :گفت آرایشگرا از یکی. بودند گرفته قرار هامسرشونه

 .بپوشید رو لباستون کنیم کمکتون تا بشید بلند حاال. شد تموم کارمون خانوم-

 : گفتم و مشد منصرف سریع، بایستم غریبه دو جلوی لباس بدون بود قرار که این یادآوری با. شدم بلند حرفی هیچ بدون

 .بیاد بگید خانوم مهربان به فقط، برید تونیدمی هاشما. نیست هاشما به نیازی-

 با. گشتمبر سمتش به. اومد خانوم مهربان که نکشید طولی. رفتند بیرون اتاق از سریع و کردند بدل و رد هم بین نگاهی

 : گفتم متعجب. زدند بیرون حدقه از هاشچشم دیدنم

 ؟ خانوم مهربان شده چیزی-

 : گفت و اومد خودش به سریع

 !شدید زیبا قدرچه ماشاهلل هزار ولی؛ خانوم نه-

 : گفتم و زدم لبخندی

 .بینهمی زیبا هاتونچشم، مرسی -

 ؟ کردید صدام -

 .بودم معذب دختر تا دو اون جلوی؛ بپوشم لباسم کنی کمکم خواستممی، آره -

 .چشم-
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 زیر که ور موهام. کشید باال رو لباس زیپ خانوم مهربان. کنم تنم رو لباس کرد کمکم و کشید بیرون کاورش از رو لباس

 پهنی دلبخن با خانوم مهربان. کردم مرتب رو موهام و بردم فرو موهام بین دستی و کشیدم بیرون، بودند کرده گیر لباس

 : گفتم لبخند با. بود زده زل بهم، بود لبش روی که

 ؟ خوبه حالتون خانونم مهربان-

 : گفت و گرفت ازم رو نگاهش سریع، کشید خجالت

 . بردارم ازتون چشم نداشتم دوست که هستید زیبا قدراین خانوم ببخشید-

 و ردک پاک رو هاشاشک روسریش یگوشه با. بود نحس زندگیم طالع وقتی داشت فایده چه قشنگی. زدم تلخی لبخند

 : گفت

 شما وقتی از. بودم ندیده طوراین رو هومن آقا که بود هامدت. خوشحالم هومن آقا و شما برای قدرچه دونیدنمی خانوم-

 .کرده تغییر خیلی اومدید

. نمک سکوت دادم ترجیح. کردم قربانی رو احساساتم کنه تغییر اون که این برای من ولی؛ بود کرده تغییر هومن، آره

 : گفت و زد لبخندی سریع، شد سکوتم یمتوجه که خانوم مهربان

 .اجازه با فعال. بشید آماده هم شما تا خانوم برم من-

 و مرفت، داشت قرار اتاق یگوشه که قدی یآینه سمت به. رفت بیرون اتاق از. دادم تکون «باشه» ینشونه به رو سرم

 هایستینآ که کوتاه کت یه و بود شده کاریسنگ اشسینه سر تمام که بلند یدکلته لباس یه. انداختم خودم به نگاهی

 رنگ. ودب زیتونی سبز لباس رنگ. بره بین از رو لباس برهنگی شدمی باعث و بود گرفته قرار لباس روی داشت بلندی

 عادت ادزی بلندپاشنه کفش به. کردمی اذیت رو پاهام کم یه بلندمپاشنه هایکفش. دادمی آرامش آدم به؛ بود قشنگی

 . نیستم حجاببی هایلباس اهل من که دونستمی. دونستمی رو من یسلیقه هومن که بود خوب قدرچه. نداشتم

 دمخو و نشستم تخت روی. کرد جلب رو توجهم تخت وسط جواهرات یجعبه که بردارم رو شالم تا رفتم تخت سمت به

 :کردم باز رو نامه سریع، بود نامه یه جعبه زیر. برداشتم رو جعبه و کشیدم جعبه سمت به رو
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 دارم دوست. کنی حالل چیز همه خاطر به رو من خواممی ازت. نبودم بلد کردنعذرخواهی وقتهیچ من دونیمی پوپک»

. یباش خودت مراقب افتاد که اتفاقی هر خواممی ازت. کنی قبول رو من ناقابل یهدیه امیدوارم. باشی نقصبی امشب

. دارم خواهشی یه ازت. کنممی درست هم رو اتشناسنامه. شی خوشبخت برو، آزادی من اسارت بند از تو پوپک

 چیزی هم کلمه یک زدم بهت که هاحرف این به راجع، کردی شرکت مهمونی توی و اومدی بیرون اتاق از وقتی خواممی

 !« باشی موفق، نگی

 تدوس رو اسارت این من. بشه تموم خواستمنمی من، نه. چسبوندم امسینه به رو نامه. چکید نامه روی اشک ایقطره

 به هاستمدت من. خبریبی خودت و شدی قلبم حریم وارد که هاستمدت، دارم دوستت من هومن. داشتم

 ازت تونمنمی من، هومن نه. کردم عادت شدنتطوفانی هوابی و بودنتآروم به، چشمات داخل نفرت به، هاتزورگویی

 .گذرمنمی من بخوای هم خودت اگه حتی، بگذرم

 قرار، بود شده کار نگین یاقوت دور و بود آویزون بهش رنگی سبز یاقوت که بندگردن یه جعبه داخل. کردم باز رو جعبه

 رقدچه. کردم آویزون گردنم به رو بندگردن سختی به. لرزیدندمی هامدست. گرفتم دستم داخل رو گردنبند. داشت

 . هکنارم هومن کردممی احساس بندگردن این داشتن با. بودم گرفته هومن از که ایهدیه دومین. اومدمی بهم بندگردن

 یرو منتظر هومن. زدم بیرون اتاق از و گذاشتم تخت روی رو نامه. بزنم حرف هومن با مهمونی از بعد امشب حتما باید

 جانهی و ترس و دلهره مثل حسی یه. رفتم سمتش به. بود فکر تو و بود نشسته باال یطبقه نشیمن داخل هایمبل

 : کردم صداش آروم. بیاد دهنم داخل اممعده محتوای ممکنه لحظه هر کردممی احساس. داشتم

 ؟ هومن-

 : گفت وارزمزمه و درخشید چشماش داخل خاصی برق یه. انداخت پام سرتا به نگاهی. اومد خودش به

 ؟بله-

 : گفتم سختی به. کردممی احساس رو صدام تو لرزش

 ؟ بزنم حرف باهات تونم می-
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 : گفت و کرد مرتب رو کتش. شد بلند مبل روی از

 .بعدا، نه االن-

 ... ولی-

 : گفت و پرید صحبتم بین

 رو ایلتوس گفتم هامستخدم به. کنی گوش خوب هامحرف به خواممی، پایین بریم که این از قبل. نه االن گفتم پوپک-

 یکن لجبازی بخوای که این بدون، داد رخ جااین امشب اتفاقی هر خواممی ازت. میری خونه این از امشب تو. کنند جمع

 یحتوض بهت رو چیز همه و برگردم میدم قول بهت. بابا یخونه ببره رو تو گفتم پیمان به. کنی دور جااین از رو خودت

 . تونمنمی چون؛ بدم توضیحی بهت اآلن نخواه ازم ولی؛ بدم

، گرفت رو هامشونه. اومد ترنزدیک. بود کینه و نفرت بدون، بود پاک دیگه هایشب تموم برعکس امشب نگاهش

 : گفت و زد زل هامچشم به مستقیم

 ؟اشهب، بریزم هم به ممکنه چون؛ کلمه یک حتی، نگو هیچی. کنی گوش هامحرف به و باشی کنارم خواممی ازت امشب-

 به آرومی فشار و گرفت اشمردونه هایدست بین رو دستم. کردم بسته و باز هاشحرف تایید برای رو هامچشم

 رخ به رو اشمردونه قدرت وقتی، بود شیرین حس این قدرچه. نشست لبم روی محوی لبخند. کرد وارد هامانگشت

 لباسم .کشوندمی خودش دنبال رو من آروم. رفت هاپله سمت به و کشید رو دستم. کشیدمی من یزنونه ظریف انگشتان

 .نشه افتادنم باعث که کردم جمع رو لباسم از کم یه همین خاطر به؛ داشت دنباله کوچولو یه

 و رسیدمت لحظه یه. بود مختلف هایآدم از پر سالن. شدیم رو روبه عظیم جمعیت یه با. گذاشتیم سر پشت رو پله آخرین

 جمعیت بین از آروم. نزد حرفی و انداخت نگاهی بهم چشمش یگوشه از هومن. کردم نزدیک هومن به رو خودم سریع

 لباس ونا تو آنا. رفتیم، بودند ایستاده سالن انتهای که آنا و بازرگانی سمت به. کردیممی سالم همه به و گذشتیممی

 بحص امروز وقتی. بود ریاییبی و ساده دختر کامال، بود هیزی مرد که پدرش برعکس آنا! بود شده زیبا قدرچه رنگ قرمز
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 با و شد خوشحال دیدنم با آنا. سوخت حالش به دلم، گفت پدرش یشرمانهبی کارهای از و کرد باز رو صحبت سر باهام

 : گفت اروپایی یلهجه

 ! شدی زیبا قدرچه تو پوپک-

 : گفتم و زدم لبخندی

 .شدی زیبا هم تو، عزیزم مرسی-

 .زیبایی قلب هم داری زیبای یچهره هم تو. رسمنمی تو زیبایی به هرگز من، نه اوه-

 .جانم آنا داری لطف-

 انیبازرگ به و برگردوندم سر. کردممی حس خودم روی رو سنگینی نگاه. رفت ضعف آنا یصادقانه هایمحبت برای دلم

 : گفت و نشست لبش یگوشه زشتی لبخند. بود زده زل بهم اشدریده نگاه با. کردم نگاه

 ثلم زیبارویی یملکه یه داشتن چون؛ برداره هاشمهمونی از دست چندماه که داشته حق هومن پس! زیبایی یملکه چه-

 .کنهمی ایجاد آدم دل توی رو دادندست از مثل دلهره و ترس حس یه شما

. دبو انداخته پایین رو سرش و بود کرده سکوت. انداختم هومن به نگاهی. شد دوچندان امدلهره و استرس هاشحرف با

. داد یانپا انتظارم به که نکشید طولی. بود کرده سکوت همچنان ولی؛ کنه ادب رو بازرگانی هاشحرف با که بودم منتظر

 : گفت و زد زل بازرگانی به جدی خیلی و آورد باال رو سرش

 یلکهم به بد نگاه خوردهناپاک شیر یه نمیدم اجازه امزنده من که زمانی تا و منه یخونه مختص فقط من یخونه یملکه-

. اسندشنمی رو ابتکار هومن همه. کنممی قطع بشه دراز زنم سمت به بخواد که رو دستی اون من. باشه داشته من یخونه

 .کشونهمی آتیش به رو هاخیلی زندگی غیرتش با، بشه که ورشعله غیرتش

. شدم خوشحال. شد خنک دلم. شدمی ادب باید، بود حقش. زد زل هومن به اخم با و کرد هم در رو صورتش بازرگانی

 دوست ور مرد این من. بودم شده خیره زیباش رخنیم به. تپیدمی واردیوونه قلبم. رفتمی قنج زد که هاییحرف برای دلم
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 مرد یه. بود واقعی مرد یه واقعا هومن. داشت تعصب روم که مردی. داشتم امنیت حس کنارش که مردی. داشتم

 و تمام رو هومن من. دادمنمی دیگه کسی به راحتی این به رو آرزو این من ولی؛ بود زنی هر آرزوی که مردی، خودساخته

 . نخواد رو من اون اگه حتی، خواستممی کمال

 وارد تمخواسمی راحتی به حاال، کنم نگاه دانشگاه استادهای به تونستمنمی که منی؟ بودم شده شجاع قدراین کی از من

 .عاشقم قلب و خودم بین نابرابر جنگ یه؛ بشم جنگ میدون

 : گفت هومن به رو. برگردوندم طرفش به رو سرم بازرگانی صدای با

 ؟معامله پای بریم نیست بهتر-

 یدمترسمی. بره دادنمی رضایت دلم. فشردم رو هومن دست. رفت بازرگانی. کرد اکتفا سر یه دادنتکون به فقط هومن

 با. کرد گاهمن و برگشت. بودم بد اتفاق یک منتظر اشهمه. داشتم دلشوره صبح از. بیفته اتفاقی براش نکرده خدای و بره

 ترکنزدی. زد ایکنندهدلگرم لبخند. بودم ناگوار و بد اتفاق یه منتظر لحظه هر. داشتم استرس. کردم نگاهش نگرانی

 بسح امسینه توی نفسم. کرد مرتب رو شالم و انداخت گوشم پشت، بود زده بیرون شالم از که رو موهام از ایتکه. اومد

 : کرد زمزمه گوشم کنار آروم. شد ترورشعله احساساتم. پیچید بینیم داخل عطرش بوی ایلحظه برای. شد

 ...برنگشتم اگر خواممی ازت پوپک. باشی آروم خواممی ازت ولی؛ کنممی درک رو نگرانیت-

 گفتن مانع و گذاشتم اشمردونه و فرمخوش هایلب روی رو دستم سریع؛ نداشتم رو هاحرف طوراین شنیدن طاقت

. گفتممی بهش، بودند شده تلمبار دلم روی که رو هاییحرف باید. داشتم بغض. کرد نگاهم متعجب. شدم هاشحرف

 هم اون، شدندمی ختم کلمه یک به هامحرف تمام ولی؛ بودم حرف از پر. کنم شروع کجا از باید دونستمنمی

 که ودب قلبم حق این. نبود ـناه گـ، نبود جرم ناب حس این به کردناعتراف و داشتندوست و عشق. هومن داشتندوست

 : گفتم داربغض لحنی با و کردم باز لب سختی به. بدم کردنعاشقی فرصت بهش

. کردم ادتع کردنزندگی تو با و تو به که هاستمدت یعنی؛ نیستم بلد کردنزندگی تو بدون من. برگردی باید تو هومن-

 !لطفا برگرد پس، خواممی وجودم تموم با رو اسارت این من
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 بهم شوکه هنوز. برداشت هاشلب روی از رو من دست آروم و آورد باال رو دستش. پریدند باال زیادی تعجب از ابروهاش

 طاقت. بود کرده اختیار سکوت همچنان. خورد سر امگونه روی و چکید چشمم یگوشه از اشک ایقطره. بود زده زل

 : زدم رو هامحرف باقی و نیاوردم

 .میشم قبل روزای از تردیوونه نگاهت هر با هاستمدت من... من ولی؛ متنفری من از دونممی، نداری دوستم دونممی -

 .تویی رویاهام مرد وقتی، نیست شکی من دیوونگی به

 : گفت و نشست لبش روی محوی لبخند

 ؟ دارم دوستت میگی مرد یه به که شدی شجاع قدراین کی از-

 حتی، بودم گذاشته چیز همه روی پا کنم ثابت رو عشقم که این برای و بودم شده شجاع امشب، بود عجیب هم واقعا

 سبز هایچشم به. داشت بغض صدام. بودم داده قورت رو امدخترونه حیای امشب معروف قول به. امدخترونه حیای

 : گفتم و زدم زل خوردمی زیتونی به که رنگش

 .کنم مبارزه باهات که دادی جرئت بهم هاتکنایه و هاتحرف با که وقتی از، دیدم خودم کنار رو تو که وقتی از-

 که میده دلداری خودش به فرصتی هر تو عاشق زن یه. دیدممی اشتباه من هم شاید، داشت خاصی برق یه نگاهش

 .عشق نام به حسی؛ داره اشتیاق ناب حس این به هم اشمعشوقه

 مقلب مهمون هوابی که عشقی حرارت از، سوخت تنم. کاشت ــوسه بـ دستم روی آروم و برد هاشلب نزدیک رو دستم

 : تگف بود صداش تو که خاصی مالیمت با و کرد نوازش رو دستم. داشت فرق هم اشعالقه ابراز حتی. سوخت بود شده

 .برگردم تا بمونی منتظرم خواممی ازت فقط، بدم رو پاک عشق این جواب تونمنمی االن من پوپک-

 یه با رو من. رفت و کرد جدا اشمردونه هایدست بین از رو دستم، بده من به رو ایدیگه حرف هر فرصت که این از قبل

 خفگی احساس، سوختممی درون از داشتم؟ نداشت دوست رو من یعنی؟ کرد سکوت چرا. گذاشت تنها سوال دنیا

 پا ومنه بدون که نبودم بلد من؟ کجا ولی؛ برم خواستمی دلم. داشتم آزاد هوای به نیاز. انداختم چنگ گلوم به. کردممی

 . کردممی گریه اختیاربی. بذارم سرنوشت یجاده به
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. انداختم اطراف و دور به نگاهی تعجب با. بود شده بلند همه صدای. شد تاریک جا همه. شد خاموش سالن هایچراغ

 لوج به قدمی. شدم هومن نگران. بود کرده روشن رو سالن فضای کم یه که بود هاموبایل نور فقط، بود تاریک جا همه

 وسط ،کشونده خودش دنبال به رو من کی بفهمم و خودم به که این از قبل. شد کشیده سر پشت از دستم که برداشتم

 ترسی ظهلح یه. بود مشکی هایلباس پاش سرتا، بود ایستاده روم روبه که شخصی. بودیم ایستاده استخر کنار و حیاط

 ونهخ داخل که هاییمهمون بیشتر. انداختم نگاهینیم سرم پشت به و برداشتم عقب به قدمی. انداخت چنگ دلم به

 به. دنبو شدنیتموم لعنتی یدلشوره این چرا؟ بود شده چی یعنی. کردندمی ترک رو مهمونی عجله با داشتند، بودند

 متونستمی رو هاشچشم فقط، بود پوشونده کاله یه با رو صورتش و سر. زدم زل، بود ایستاده روم به رو که شخصی

 هامغضب تموم، بود گرفته قرار روم روبه که شخصی دیدن با. برداشت رو سرش روی کاله. بود آشنا برام نگاهش. ببینم

 تونستممی که بود شخصی تنها اردالن انگار. زدم ضجه دل ته از و انداختم بغلش توی رو خودم و کردم آزاد گلوم از رو

 رایب و کرد حلقه دورم رو هاشدست. کوبیدممی اشسینه روی هاممشت با. کنم گریه آغوشش توی یبهونه هیچ بدون

 : گفت کنه آروم رو من که این

 .جاماین من نترس، پوپک باش آروم-

 .شهب دیگه یکی سهم ترسیدممی، ترسیدممی ندیدنش از، ترسیدممی هومنبی روزای از من؟ نترسم میشه طور چه

 آغوشش از سریع، شده کار خونه داخل بمب دادمی اخطار اردالن به مدام که سیمبی صدای با. نداشتم زدنحرف قدرت

 : گفتم نگرانی با. کردم نگاه اردالن به ترس با. گرفتم فاصله

 ؟ میگن چی هااین اردالن-

 : گفت بود ارتباط در باهاش سیم با که شخصی جواب در، کنه توجه من به که این بدون اردالن

 .میام اآلن منم، کنید اشخنثی و برید سریع-

 .قربان چشم-

 : کشیدم فریاد اردالن سر و بردم باال رو صدام استرس و نگرانی از
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 ؟ شده چی! بزن حرف دِ اردالن-

 : گفت بلند صدای با و داد بیرون صدادار رو نفسش عصبی و کالفه اردالن

 .بشه منفجر خونه ممکنه لحظه هر، شده کار بمب خونه توی-

 : گفتم وارزمزمه و کردم باز لب سختی به. کنم هضم تونستمنمی رو اردالن حرف هنوز. بودم گیج. شدم شوکه

 ؟چی-

 : کشید فریاد عصبی

 .خونه توی گذاشته کار بمب کی دونمنمی -

 : گفتم خشدار صدای با و برداشتم عقب به قدم یه. دادم تکان ناباورانه رو سرم. کردم بغض

 .نداره امکان، نه-

 : گفت. پریدند باال ابروهاش. شد حالم نگران اردالن

 ؟ پوپک-

 : کشیدم فریاد، بود خونه توی االن که هومن یادآوری با

 ؟هومن-

 جارانف موج و شد یکی هم با اردالن صدای و انفجار صدای، بردارم ایدیگه قدم که این از قبل. برگشتم عقب به سریع

 یاهیس با هامچشم. شدممی آب غرق قبل از بیشتر لحظه هر. کنم شنا تونستمنمی. بشم پرت استخر داخل شد باعث

 . شدند یکی آب داخل

*** 
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 :اردالن

 هب نگاهی. آوردم بیرون آب از رو سرم. شدیم پرت استخر داخل همزمان پوپک و من که بود زیاد شدتی به انفجار موج

 : گفتم وارزمزمه و انداختم خونه

 !ابوالفضل یا-

 با. کردممی احساس فاصله این از رو آتش حرارت که بودند زیاد قدری به آتش هایشعله. سوختمی داشت خونه

 : کردم صداش نگرانی با. نبودش؛ انداختم اطراف و دور به نگاهی پوپک یادآوری

 ؟ پوپک-

 سرم و گرفتم رو کمرش دور و کردم شنا سمتش به سریع. بود بسته هاشچشم. رفتم آب زیر سریع و ترسیدم، نبودش

 با زسربا دوتا. بود گرفته امسرفه اکسیژن بودنکم خاطر به. کردم شنا استخر یلبه سمت به. آوردم بیرون آب از رو

 تموم از. کشیدم بیرون استخر از رو خودم. بیارم بیرون استخر از رو پوپک کردند کمک و اومدند سمتم به عجله

 باید. ترسیدم. زدنمی نبض. گذاشتم گردنش نبض روی رو دستم. کردم دراز استخر کنار پوپک. چکیدمی آب هاملباس

 : کرد جلب رو توجهم سرهنگ نگران صدای. کردممی کاری یه

 ؟ خوبه حالت اردالن-

 : گفتم دلهره و ترس با و چرخوندم سمتش به سریع رو سرم

 .زنهنمی نبضش پوپک بابا-

 : گفت سریع و شد نگران من از بیشتر بابا

 .بده مصنوعی نفس بهش؟ هستی چی معطل-
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 یقفسه روی رو دستم. دادم مصنوعی نفس بهش و بردم صورتش نزدیک رو صورتم سریع؟ نرسید خودم فکر به چرا

 رشکم زیر نگرانی با. کرد سرفه به شروع و داد بیرون رو دهنش آب شدت با. دادممی فشار مرتب و گذاشتم اشسینه

 : گفتم. کردم بلندش و گرفتم رو

 ؟ پوپک خوبه حالت-

 .بزنه حرف تونستنمی

 : گفتم هاسرباز از یکی به بلند صدای با

 ؟ شد چی آمبوالنس پس-

 .قربان بیاد که هاستاآلن-

 : گفت اشگرفته صدای با و بود بسته هاشچشم. گذاشتم پام روی رو پوپک سر

 ؟ کجاس هومنم-

 این مومت مقصر. کنم نگاه تونستمنمی. بود فروریختن حال در که انداختم هومن بزرگ عمارت به نگاهی. افتادم هومن یاد

 هانشانآتش. رفتم عمارت سمت به و شدم بلند. اومدند پوپک سمت به. شدم بلند هاپرستار صدای با. بودم من اتفاقات

 .کنند وشخام رو آتیش ترزود هرچه که بودند تکاپو در

 به و نمک تحمل نتونستم. بود سوختن حال در کوفتی عمارت این توی، عزیزم برادر، هومن. گریه زیر زدم و ترکید بغضم

. زدم ضجه دل ته از و افتادم زمین روی زانو با و شدند رمقبی زانوهام عمارت فروریختن با ولی؛ دویدم عمارت سمت

 : گفت کنه آرومم که این برای. بود زده زل بهم ناراحتی با بابا. کرد بلندم و گرفت قرار بازوم زیر دستی

 .باشی قوی باید تو-

 : گفتم هق، هق با

 ؟سوزهمی کوفتی عمارت اون توی داره رفیقم بهترین وقتی باشم قوی طورچه -
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 . باشه زنده شاید، نیست معلوم چیزی که هنوز-

 : گفتم پرسیدم دودلی با

 ؟ باشه زنده ممکنه یعنی بابا -

 دادن با اواخر این هومن. میاد بر خوب خودش پس از، شناسممی من که رو هومنی اون. باشه خدا به توکلت، پسرم آره -

 همیشه خدا باش مطمئن، پاکه قدراین که کسی. کرد ثابت رو وفاداریش، بود بازرگانی علیه که مدارک همه اون

 .شرایطی چنین در حتی، همراهشه

 ؟هباش کرده فرار عمارت اون از هومن شدمی یعنی. شد روشن دلم تو امید نور یه. گرفتم آروم کم یه بابا هایدلداری با

 حال در امداد گروه. برداشتم قدم عمارت سمت به. بود رفته بین از عمارت نصف تقریبا. شد خاموش آتیش باألخره

 .بودند داده دست از رو خودشون جون عمارت داخل نفر بیست تقریبا. بودند جو و جست

. اومدم بیرون سریع؛ بمونم جااون این از بیشتر شدنمی. بود سوخته چیز همه حدودی تا. شدم خونه وارد سختی به

 . بودند رد یه پیداکردن حال در هاسگ

 دنکرگالیه اهل. شدم خیره رنگمشکی آسمون به و گرفتم باال رو سرم و نشستم حیاط از ایگوشه ناراحت و امیدنا

 : گفتم بغض با. زدممی بهش رو هامحرف امشب باید ولی؛ نبودم

، فتمنگ هیچی که دیدی؟ کنم گله زدی رقم برام که سرنوشتی این از شده حاال تا؟ بخوام چیزی ازت شده حاال تا خدایا-

 یهیچ خدایا. دادم دست از رو رفیقم راحتی این به چرا که بخورم افسوس عمر یک نذار امشب خدایا. کردم سکوت فقط

 .همین، نگهدار سالم رو هومن فقط، خوامنمی ازت

 بلند صدای با که اومد سرباز صدای و سگ پارس صدای. شنیدنمی کسی خودم خدای و خودم جز رو اممردونه هق هق

 : گفتمی

 .جااین بیاید قربان-
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؛ دارهن امکان این نه. کردم نگاه، بود اداره سربازان از یکی دست تو که ساعتی به. دویدم سمتش به و شدم بلند سریع

. بود شده حکاکی روش هومن اسم. کردم نگاه رو ساعت پشت سریع. قاپیدم دستش از رو ساعت. ستزنده هومن

 : گفتم بلند صدای با و شدم عصبی. کنم باور تونستمنمی

 .کرده گیر آوار زیر حتما، ستزنده اون. بگردید بیشتر-

 : گفت ترس با. بود ترسیده بلندم فریاد از سرباز

 . کرده سخت هم رو ما کار، ریخته فرو خونه. بگردیم تونیمنمی راحتی این به قربان ولی-

 : غریدم و کوبیدم اشسینه تخت روی. بگیرم رو عصبانیتم جلوی تونستمنمی

، نیک پیدا رو هومن باید، کردی نگاه رو زیرشون و برداشتی دونه به دونه رو هاآجر این تموم اگه، بهت میگم چی ببین-

 .زنده اونم

 ...قربان ولی-

 : گفتم و پریدم حرفش بین

 .گفتم که همین-

 : گفت و انداخت پایین رو سرش

 .قربان چشم-

 .کرد گشتن به شروع دوباره و گذشت کنارم از

 تموم. بردارند کار از دست که دادمنمی اجازه ولی؛ بودند شده خسته هانیرو تموم. بودم نشسته ایگوشه کوفته و خسته

 ستد تونستمنمی ولی؛ بودم خسته. کشیدم ریشم ته به دستی. آوردند بیرون، بودند مونده آوار زیر که رو جسدهایی

 .بکشم
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. کردم اهنگ سرم پشت به و چرخیدم پا یپاشنه روی، دختری جیغ صدای با. بودند کرده منتقل بیمارستان به رو پوپک

 : کشید داد و گرفت رو امیقه. اومد سمتم به، زدمی جیغ که حالی در آیناز

 ؟کجاست من داداش-

 : گفت بانگرانی و ایستاد آیناز کنار و اومد هم فرزین. گرفتم ازش رو نگاهم. کنم نگاه هاشچشم به تونستمنمی

 ؟ کجاست هومن؟ افتاده اتفاقی چه-

 : گفت و کشید قبل از بیشتر رو امیقه آیناز. کردم سکوت باز

 ؟ کجاست داداشم، بزن حرف لعنتی د-

. نمبز حرف آیناز با آرومی به کردم سعی. نبودم خوبی امانتدار من؟ بگم تونستممی چی. بودم زده خجالت و شرمنده

 : گفتم و کردم جدا امیقه از رو آیناز هایدست

 .بود ساعت همین دیدیم ازش که چیزی تنها. نشونه یه حتی نه، هست جسدی ازش نه. کجاست دونم نمی-

 با. لرزیدمی بغض شدت از اشچونه. کرد نگاه ساعت به. قاپید دستم از سریع. کردم دراز آیناز سمت به رو ساعت

 : گفت بلند جیغ یه با. گریه زیر زد بلند صدای

 .هومن-

 آیناز از کمی دست هم فرزین. افتاد فرزین آغوش تو و گرفت رو بازوهاش زیر سریع فرزین. داد دست از رو تعادلش

 رو آیناز کردمی سعی که حالی در. نبودم خوبی امانتدار. بودم اششرمنده. زد زل بهم اشکش از پر هایچشم با. نداشت

 : گفت کرد من به رو، کنه آروم

 ؟ کو پوپک-

 : گفتم و کردم خیس رو امخشکیده هایلب. دادم قورت سختی به رو دهنم آب



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 292 

 خونه ویت دادند خبر که نکشید طولی ولی؛ نبینه صدمه که آوردم بیرون رو پوپک قبلش، شد شروع عملیات که زمانی-

 به انفجار موج. شد منفجر خونه، کنند خنثی رو بمب تا فرستادم نیرو و کردیم بیرون خونه از رو جمعیت تا. شده کار بمب

 هم ناال. بیمارستان کردند منتقلش و شد پوپک هایریه وارد آب. استخر توی شدیم پرت پوپک و من که بود زیاد حدی

 . نظره تحت

 : گفت و کرد آیناز به رو. بود زده زل بهم فقط اخم یه با فرزین

 .ماشین داخل بریم بهتره عزیزم-

 :گفت لجبازی و سماجت با آیناز

 .نمیرم جاهیچ، نکردند پیدا رو داداشم تا، نمیرم-

 . زد موهاش بین چنگی و شد کالفه فرزین. گریه زیر زد دوباره و نیاورد طاقت آیناز

 : گفت کردمی هق هق که درحالی آیناز

 منتونست حتی، بودم لیاقتیبی خواهر چه من! بمیره برات خواهرت الهی. بودم جااین جاش به من کاش. عزیزم برادر-

 .فرزین میرممی داداشم بدون من. باشم داداشم مواظب روز یک

 : گفت دلداری با فرزین

 .نباشه آوار زیر هومن اصال شاید، عزیزم باش آروم-

 ؟فرزین میگه چی ساعت این پس-

 از رپ. گرفت ازم رو نگاهش و کشید آهی و انداخت بهم نگاهینیم ناراحتی با. کرد نگاه آیناز دست تو ساعت به فرزین

 .شدمی ترامیدنا ما امید و گذشتمی هاساعت. کردمی تربد رو حالم آیناز هایضجه. بودم بغض

 : پیچید گوشم توی هومن صدای. شدند تداعی برام خاطرات لحظه یه
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 ؟میاد بهم مشکی رنگ، کن نگاه اردالن -

 : گفتم و کردم اخمی

 ؟ پوشیدی مشکی که مردم من-

 .برسه آسیب بهت تو بذارم که باشم مرده من مگه! زهرمار-

 : گفتم و خندیدم

 .شدم اتمعشوقه کنممی احساس، زنیمی حرف طوری یه-

 : گفت خاصی شیطنت یه با. خندید بلند صدای با

 .نمیاد گیرت کردنزندگی اهل و تربساز من از. باشم اتمعشوقه من باشه هم خدات از-

 : گفتم و کردم پرت سمتش به و برداشتم رو کنارم بالشت

 ؟ گفتی پرت و چرت باز-

 .دوید اتاق سمت به و خندید بلند صدای با. افتاد زمین روی کنارش بالشت و داد خالی جا

*** 

. ودب خیس صورتم؛ کشیدم صورتم به دستی. بودم شده هاخیابون یآواره کی دونمنمی که بودم خاطرات غرق قدراین

 حق رنج از پر و تلخ سرنوشت این. کردمی درد قلبم. برگشتم دوباره رو رفته راه. بودم نشده هم کردنمگریه یمتوجه حتی

 بالن روی رو آرزوهام ایدغدغه هیچ بدون شده که هم بار یک خواستمی دلم. خواستمی خوشبختی دلم منم. نبود من

 دستم وقتهیچ که بودم هاییآرزو از پر من. کنه برآورده رو آرزوهام خدا شاید تا بفرستم هوا به و بنویسم آرزوهام

 .بودم آرزوهام سراب درگیر من. سراب مثل درست؛ رسیدنمی بهشون

*** 
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 :پوپک

 تموم. دبو کم کشیدننفس برای هوا انگار. کنم خفگی احساس شدمی باعث بیشتر مامان و آیناز هایجیغ و قرآن صدای

 رو ومنه نبود تونستمنمی. بود داده تکیه عصاش به رو سرش و بود نشسته سالن باالی مادربزرگ. بود آدم از پر خونه

، بود دهش خفه گلوم توی صدام. بود برده ماتم. بود سخت برام، بود گذاشته تنها رو من همیشه برای که این. کنم هضم

 .کنم گریه تونستمنمی حتی

 با. داد قرار سالن از ایگوشه، داشت قرار گل تاج روی هومن عکس و داشت قرمز رزهای که رو بزرگی گل تاج سیاوش

 . کردند روشن شمع چندتا گل تاج کنار هامستخدم. فروکردند قلبم توی خنجر یه انگار عکسش دیدن

 این زا من شدمی چی؟ باشه کابوس یه هااین یهمه شدمی چی. رفتم گلش تاج سمت به و شدم بلند. نیاورد طاقت دلم

 .بشم بیدار لعنتی کابوس

 سوزش .انداخت چنگ گلوم به بغضی. کردم لمس رو عکسش و کشیدم عکسش سمت رو دستم. نشستم گل تاج کنار

. نداشتند رو اشک همه اون داشتننگه طاقت هامچشم. کردم حس، بودند شده جمع هامچشم داخل که رو هاماشک

 : کردم زمزمه آروم دارمبغض صدای با. شدند سرازیر امگونه روی هاماشک آروم

 فتیگ بهم خودت. میای که دونممی. نمیشه باورم، نه؟ رفتی همیشه برای که میشه باورم هااین مثل منم کردی فکر-

 هست که اینی از رو امتحان این دیگه، دادم پس خوب رو عاشقی امتحان مدت این توی من معرفتبی. بمون منتظرم

 دگیزن راحت تو تا برم میدم قول. برگرد فقط تو، میرم خونه این از من. برگرد تو خدا رو تو، برگرد هومن. نکن ترسخت

 .کنی

. ودمب نشده کشیدنمآغوش در یمتوجه که بود بد حالم قدراین. گریه زیر زدم بلند صدای با و کنم تحمل نتونستم

 : گفت و کاشت ایــوسه بـ سرم روی آروم، بود گرفته آغوشم در که شخصی

 .نکن خون این از بیشتر رو دلم هاتضجه این با تو، مادر نکن-

 : گفتم بریده بریده هامهق هق میون و بوییدم رو تنش عطر وجودم تمام با. بود مامان
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 .گردهبرمی که بگو، دروغه که بگو. کنم زندگی نیستم بلد هومن بدون من مامان-

 رها رو شاخانواده و تو راحتی این به اون. میاد، نیست معرفتبی من پسر. گردهبرمی که البته. پوپکم باش آروم، هیس-

 .کنهنمی

 گوب، مامان برن بگو. میاد بدم، شده پخش خونه تو که گالب بوی این از، کردم تنم که سیاه پیراهن این از من مامان-

 .ستهزند هومن؛ برن

 رد تو، دیدارمون یلحظه اولین تو که دارم اعتقاد هنوزم من. کردیممی گریه و زدیممی ضجه بلند صدای با مامان و من

 رفتن الاص تو مگه. رفتی تو که نمیشه باورم هنوزم که پررنگ قدراین. داری تریپررنگ نقش روزگارم یقصه سطر سطر

 سکوت این من. کنمنمی باور رو وحشناک کابوس این من. برگردی باید. داریم تمومنا یقصه تو و من؟ بلدی هم رو

 کفن با ،داد تشخیص شدنمی که رو ایسوخته جسد. کنمنمی باور، اومدند خداحافظی برای که جمعیتی با رو قبرستون

 ور هومن هم کمک با بابا و فرزین و اردالن. نرم جسد سمت به که بود گرفته رو من سختی به زهرا. دادند قرار مزار توی

 . دادند قرار مزار توی

 سمت به و کشیدم بیرون زهرا دست از رو بازم محکم و کشیدم بلندی جیغ و کنم تحمل نتونستم. شدممی خفه داشتم

 : گفت و کشید آغوشم در، کرد سد رو راهم فرزین، بندازم مزار توی رو خودم که این از قبل. دویدم مزار

 .باش آروم پوپک-

 : کشیدم فریاد سرش و شدم عصبی

 ؟فهمیمی، بینمنمی رو زندگیم عشق دیگه من؛ کنندمی خاکش دارن. باشم آروم خوام نمی-

 : گفتم هق هق با و کوبیدممی اشسینه روی امپی در پی هایمشت با. بود زده زل بهم ناراحتی با

 .رفت و گذاشت تنها رو من هومن. شنومنمی رو صداش حتی، بینمنمی رو هومنم دیگه من-
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. امنشسته ایگوشه و شدم حالبی که کردم گریه قدراین. کنم گریه دل ته از داد اجازه و چسبوند اشسینه به رو سرم

 خاک هومن جسم روی وقتی چون؛ میاره سردی خاک میگن که راسته. ریخت دهنم تو آب از ایجرعه اجبار به زهرا

 با هک باشه کابوس یه فقط داشتم دوست. سوختممی درون از داشتم هنوزم ولی؛ بودم گرفته آروم حدودی تا، ریختند

 ".جام همین من، باش آروم": بگه که ببینم کنارم رو هومن و بشم بلند خواب از جیغ

 که این برای من؟ گذاشت تنها رو من چرا پس، بودم راضی اینا یهمه به، هاشکنایه به، هاشکردناذیت به حتی من

 رابرب در که من؟ گرفتی من از رو هومن تو چرا پس، گذشتم که من خدایا. بگذرم زندگیم از شدم حاضر نبینه صدمه اون

 تنها که بودم کرده کار چی؟ بودم ناشکر؟ بودم بدی یبنده من خدایا. دادم خرج به ایوب صبر سختت امتحانات

، بودم بورص که من؟ باشید صبور نمیگی مگه؟ شنویمی رو صدام؟ بینیمی رو من اصال خدایا. گرفتی رو زندگیم دلخوشی

 پیش هم رو من، بگیر هم رو من جون. خوامنمی هومن بدون رو زندگی این دیگه. امخسته قسم خودت به؟ شد چی پس

 .ببر هومن

 دنیا یک و موندم من. بود راحت رفتنش قدرچه! آسونی این همین به. رفت هومن. ریخت اردالن رو خاک بیل آخرین

 .تنهایی

 ازش. انداخت من به نگاهی ناراحتی با اردالن. کردندمی خداحافظی فرزین و بابا از و گفتندمی تسلیت یکی یکی مردم

 : گفت دلداری با زهرا. برگردوندم ازش رو روم. بودم دلخور

 .رفتند همه بریم پاشو، برم قربونت-

 : گفتم خشدارم صدای با. بود گرفته صدام، بودم زده که زیادی هایجیغ خاطر به

 ؟ همراهته قرآن زهرا. داره سختی شب امشب، باشم هومن کنار خواممی-

 .میاریم فانوس و گردیمبرمی شب، کن استراحت بریم بیا. زوده که اآلن ولی؛ آره -

 : گفتم لجبازی با

 .باشم کنارش باید، زنشم من ولی؛ ترسهنمی چیزی هیچ از درسته هومن. خوامنمی-
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 در کیفش توی از رو قرآن حرفی بدون و انداخت بهم غمگینی نگاه زهرا. کردم خطاب هومن زن رو خودم بار اولین برای

 خوندن قرآن به شروع و نشستم، بودند پاشیده آب که نمدار هایخاک روی. رفتم مزار سمت به آروم. داد دستم و آورد

 .ندبود مونده زهرا و اردالن فقط، بودند رفته همه. شکستمی قبل از بیشتر بغضم، خوندممی که ایکلمه هر با. کردم

 قدم نهات سخت راه این تو باید من. شدنمی ولی؛ کنم پرواز آسمون سقف به و بکشم دراز هومن کنار منم خواستمی دلم

 .داشتمبرمی

. تمرف اردالن ماشین سمت به حرفی بدون و زدم پوزخندی. انداختم زندگیم مرد جدید یخونه به نگاهی بار آخرین برای

 به رو ماشین. نشست جلو هم زهرا و نشستم و کردم باز رو عقب در. بزنم حرف باهاش کلمه یک حتی خواستنمی دلم

 رو نم، باشم کنارت نتونستم که هومن ببخش. گذاشتم تنها جدیدش یخونه با رو هومن همیشه برای و درآورد حرکت

 . ببخش رو من، بودم راهنیمه رفیق که ببخش

 اشک سرنوشتم تلخی و قلبم دردهای تموم برای صدابی و کردم لمس، بود هومن یهدیه آخرین که رو بندمگردن

 . ریختم

*** 

 بعد دوماه

 به حسی چهی فقط، نه باشم دلخور ازش که این نه. بودم شده سرسنگین هم آیناز با حتی. بودم شده گیرگوشه بود مدتی

 هم رو اهدانشگ قید طورایی یه حتی. بود شده وارده بهم که بود ایضربه ترینبزرگ رفتنش و هومن نبود. نداشتم زندگی

. نبود مهم برام هیچی دیگه. کردممی مرور رو هومن خاطرات فقط و کردممی حبس اتاق توی روز کل رو خودم. بودم زده

 من. بود هفایدبی ولی؛ بشه عوض امروحیه تا ببره شناسروان پیش رو من مختلف هایشیوه به که کرد سعی چندبار بابا

 .هومن اال، شدنمی خوب چیزهیچ و کسهیچ با حالم

 یروزه فقط، شنیدممی که هاییدلداری تمام برابر در که بودم من این ولی؛ بزنه حرف باهام کردمی سعی هم فرزین

 ؟کنه پیدا دوا نبود قرار دلم از دردی که وقتی، بزنم تونستممی حرفی چه. بودم گرفته سکوت
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 صدا رو من بابا چرا که شدم کنجکاو. انداختم، بود نشسته بابا کنار که جوانی مرد به نگاهی. نشستم مامان کنار آروم

 : گفت و کشید آهی بندش پشت. کشید بود شده سفید هاتازگی به که بلندش ریش به دستی بابا. کرده

 .بخونه رو جان هومن ینامهوصیت اومده، هومنه وکیل، مطهری آقای-

 سرمای. کرده خیس رو پام سرتا زمستون یچله توی هم اون یخ آب بزرگ سطل یه کردم احساس وصیت شنیدن با

 مثل که کسی تنها. ریختمی اشک صدابی هم آیناز. گریه زیر زد و کنه تحمل نتونست مامان. نشست تنم روی بدی

 که بودم کرده گریه قدری به مدت این توی. بودم من، کردمی نگاه فقط العملیعکس هیچ بدون محترک هایمرده

 : گفت و کشید بیرون کیفش از رو نامه پاکت مطهری آقای. نداشتند ریختن برای اشکی دیگه هامچشم

 اصرار خب ولی؛ کردم تعجب هم خودم. بدم تغییر رو نامهوصیت خواستند و کردند احضار رو من فوت از قبل ابتکار آقای-

 ونخودش ینامهوصیت بار یک دوماه هر ابتکار آقای که کنم عرض هم رو این البته. بدم انجام رو کار این من که داشتند

 قید نامهتوصی تو ابتکار آقای. کنم مطرح رو مهم مسئله یک باید، بخونم رو نامهوصیت که این از قبل. دادندمی تغییر رو

 .برسه، ابتکار پوپک خانوم، همسرشون به اموالشون و مال تمام، ایشون حیات نبود در کردند

 : گفت زدهحیرت بابا. انداختند بهم نگاهی تعجب با همه. کردند وصل برق جریان بهم انگار حرف این شنیدن با

 ؟ آخه چی برای؟ چی-

 : گفت و انداخت باال ایشونه مطهری

 . بخونم رو نامهوصیت من اجازه با. دیدند صالح طوراین ایشون وهلل-

 دل دبن، شدمی خونده نامهوصیت از که بندی هر با. کرد نامهوصیت خوندن به شروع و کرد باز لب آروم و کرد باز رو نامه

 عدب ازدواج یاجازه بود کرده وصیت حتی؟ کنم اداره رو شرکتش بود خواسته من از هومن! نمیشه باورم. شدمی پاره منم

 ماس فقط عمرم آخر تا که رسیدمی من به اموال این صورتی در. نداشتند من از کمی دست هم مامان و بابا. ندارم رو اون

 چه نای ولی؛ کنم نگاه مردی هیچ به خواستنمی دلم هومن بعد خودم من؟ میشه مگه آخه. باشه امشناسنامه توی هومن
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 اباب. بودم زده زل هومن وکیل به سردرگم و گیج هنوز من و شد خونده نامهوصیت. بود آدمیزاد عقل از دور؟ بود وصیتی

 : گفت رفت در کوره از. شد عصبی

 ؟آخه وصیتیه چه این-

 دادنانجام و بوده بیامرزه خدا وصیت این حال هر به. موندم هومن آقا کار این توی هنوزم منم وهلل ابتکار آقای: مطهری

 . ایشونه هایبازمانده یوظیفه وصیت این

 : گفت نگرانی با. انداخت من به نگاهی بابا. رفت و داد دست بابا با و شد بلند

 ؟ خوبه حالت دخترم، پوپک-

 : گفتم تمسخرآمیز لحنی با و زدم لبخندی تمسخر با

 .نمیشم بهتر این از اصال. خوبم خیلی آره -

 دهش سردرگم دشوار هایراه همه این بین. بودم سردرگم. رفتم حیاط سمت به حرفی هیچ بدون و شدم بلند مبل روی از

 : گفتم خدا به رو و زدم زل خدا آسمون به و گرفتم باال رو سرم. زدممی قدم حیاط تو آروم. بودم

 ؟بینیمی هم رو من اصال خدایا-

. اومدمی تداش پاییز فصل. وزیدمی مالیمی باد. نشستم تاب روی و رفتم تاب سمت به و نشست لبم یگوشه پوزخندی

 با هرش این هایکوچهپس تو و بگیری رو هاشدست که باشی نداشته رو کسی و بیاد پاییز فصل که بدیه حس خیلی

 ور هومن دلم. بودم تنها، کردندمی بودن ادعای که آدما این تموم بین. بودم تنها من. بزنی قدم اشعاشقانه نجواهای

 تو کردنعاشقی فرصت که خواستمی رو مردی دلم، اشمردونه غرور با، فریادهاش با، هاشزورگویی با. خواستمی

 . برد دیوانگی اوج به رو من اشمردونه غرور که بود کسی من مرد. نکردم تجربه باهاش وقتهیچ رو پاییز فصل

 پیش هاباال اون ببری هم رو من نمیشه؟ بودی بیزار من از قدراین؟ گذرهمی خوش هاباال باال اون؟ هومن رفتی کجا

 تیح تو از بعد من. خواستمنمی چیزی ازت که من؟ بوده چی شرط این پس، قبول باشه رفتی که تو معرفتبی؟ خودت
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 شتربی رو خستگی این امروز تو، امخسته خودم من؟ بود چی نامهوصیت این ولی؛ بشم همکالم مردی هیچ با خوامنمی

؟ نیک اسارت این پایبند رو من تونیمی کنی ثابت بهم خواستیمی رفتنت از بعد حتی؟ هومن بوده چی هدفت. کردی

 .نکن تنهاترم تو، تنهام سخت راه این تو من. کن کمکم خودت خدایا

*** 

 :اردالن

 : گفت آیفون پشت از زنی. فشردم رو خونه در زنگ

 ؟ دارید کار کی با، بفرمایید-

 ؟ کنید باز رو در میشه. دارم کار ستوده پریماه خانوم با، هستم جهانشاهی سرگرد-

 .چشم-

 با ریماهپ. رفتیم خونه در سمت به و گذشتیم حیاط از. شدیم خونه وارد خانوم نیروهای از یکی و من. شد باز تیک یه با در

. نداشت رو به رنگ پریماه. اومدند پایین خونه ورودی هایپله از سریع و کردند باز رو خونه در نگرانی با همسرش

 : گفت نگرانی با و داد دست باهام و اومد نزدیک شوهرش

 ؟ سرگرد جناب شده چیزی، هستم ایزدی من سالم-

 : گفتم و کردم جا به جا دستم تو رو سیمبی

 .بیاد کالنتری به توضیحات از ایپاره برای باید شما خانوم. سالم-

 : بود گرفته زبان لکنت و بود ترسیده پریماه

 ؟ شده چی مگه، چرا-
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 با. دبو زن این فقط هومن زندگی هایبدبختی تمام باعث. کنم اشخفه االن همین داشتم دوست. انداختم نگاهی بهش

 : گفتم کوبنده و جدی لحنی

 .آزیتا قتل جرم به-

 : گفت پریماه از دفاع برای و گرفت جبهه سریع ایزدی. خورد جا

 .نکرده کاری چنین من همسر، تهمته همه هااین-

 : گفتم تمسخر با و دادم باال رو ابروم تای یه

 .شنیدم رو همسرتون اعترافات و داشتم حضور ویال در روز اون شاهد عنوان به خودم من ولی؟ جدی-

 : گفتم و کردم احمدی خانوم به رو سریع و ندادم ایزدی به زدنحرف مهلت

 .خانوم این به بزن دستبند احمدی سروان-

 سرهیک چون؛ کنه ثابت رو پریماه بودنـناه گـبی شده طور هر داشت سعی ایزدی. کرد التماس و گریه به شروع پریماه

 : گفتمی

 .سرگرد گناههبی من زن-

 : گفتم و کردم بیشتر رو ابروهام کور گره

 .خوش روز. میشه مشخص زودی به همسرتون گناهکاربودن یا ـناه گـبی-

 : گفت و کرد همسرش به رو التماس با پریماه

 ! بکن کاری خدا رو تو، ببرنم نذار-

 : گفت پریماه به رو غمگین ایچهره با ایزدی
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 .کردی نابود رو خودت و من زندگی تو؟ کنم برات تونممی کار چی-

 .رسیدمی کارش سزای به پریماه باألخره خب ولی؛ بود پریماه دست قربانی هم اون. سوختمی ایزدی برای دلم

 رامب یکی یکی سربازا. شدم اداره وارد. کردیم حرکت اداره سمت به و شدیم ماشین سوار. زدیم بیرون پریماه یخونه از

 : گفتم و کردم احمدی سروان به رو. کردندمی جفت پا

 .کنید شروع رو بازجویی و ببرید بازجویی اتاق به رو خانوم احمدی سروان-

 .قربان چشم-

 : فتمگ، اداره مرد خوب نیروهای از یکی، کاظمی سروان به رو. رفتند بازجویی اتاق سمت به پریماه همراه به احمدی خانوم

 ؟ آوردید رو ابتکار آقای-

 .هستند بازجویی اتاق تو، قربان بله-

 .بدید سرهنگ تحویل رو هاپرونده ترسریع، خب خیلی-

 .قربان چشم-

 زندگی به لیمی اصال روزا این. گرفتم هامدست دوتا بین رو سرم. نشستم میز پشت کوفته و خسته. رفتم اتاقم سمت به

 کردممی احتیاط بیشتر روز اون من اگه. دونستممی هومن مرگ مقصر رو خودم اشهمه. بودم سردرگم و آشفته. نداشتم

 بود مآرو دلم ته بازم ولی؛ بود دلخور ازم که این با. بود کنارم رفیقم بهترین حاال، شدمنمی یخی و سرد نگاه اون غرق و

 فتیکو عملیات اون غرق قدراین لعنتی من. کنهمی زندگی و کشهمی نفس داره بزرگی این به شهر این از ایگوشه که

 قربانی رو رفیقم بهترین، زندگیم شخص بهترین جون حفظ برای من. بودم برده یاد از رو رفیقم کلی به که بودم شده

 دست تا برم جهان ینقطه تریندور به و کنم فرار جااین از خواستمی دلم. کردم بغض هومن یادآوری با. کردم

 .نرسه بهم کسهیچ
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 گیخست با و کشیدم عمیقی نفس. دادم صندلی به رو امتکیه و آوردم باال رو سرم، شد زده اتاق در به که ایضربه با

 : گفتم

 .داخل بیا-

. شد بسح امسینه توی نفسم. ایستاد دنیا لحظه یه. شدم خیره، بود ایستاده در چهارچوب تو که شخصی به. شد باز در

 و دمش بلند صندلی روی از. بود برده ماتم؟ بودم داده رو زیبا یملکه لقب بهش که بود دختری همون این! شدنمی باورم

 : گفتم وار زمزمه

 ؟ پوپک-

 ردس لحنی با. کردم احساس رو نگاهش سردی که بود روحبی و سرد حدی به نگاهش. بست نقش لبش روی پوزخندی

 : گفت نفرت از پر و

 ؟کنی صدام میشه روت طورچه کردی حقم در که بدی همه اون با-

 با "؟دارم دوستت قدراین وقتی کنم بهت تونممی بدی چه من آخه ":نالیدم دلم توی و دادم تکون ناراحتی با رو سرم

 : گفتم ناراحتی

 .بمیره هومن خواستمنمی من، نیست دیگه که قسم هومن جون به پوپک ولی؛ کردم بد خیلی من دونممی-

 ولی؛ بود شده جمع هاشچشم داخل اشک. داشت بغض صداش. گرفت مقابلم سکوت حالت به رو دستش سریع

 : گفت دارشبغض صدای با. بشه سرازیر من جلوی هاشاشک بده اجازه که بود هافحر این از ترمغرور

 ولی ؛بودی کنارش رفاقت رسم به. کردی بد اون حق در تو. بیاری زبونت به رو هومن اسم حتی خوامنمی. نگو چیز هیچ-

 .نبودی همراهش

 : گفت و انداخت بهم تحقیرآمیزی نگاه. زد صداداری پوزخند. انداخت رو دستش
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 زیر هنوز که رو پدر یه اومد دلت طورچه. کردی تموم حقش در خوب خیلی رو رفاقت دادی انجام که کاری با هم اآلن-

 ؟ چی یعنی انسانیت فهمیمی اصال تو اردالن؟ بیاری جااین به نکرده راست کمر زندگیش وارث تنها داغ

 وپکپ باید. زدم زل هاشچشم عمق به و گرفتم قرار روش روبه. رفتم سمتش به و زدم دور رو میز. کشیدم عمیقی نفس

 : گفتم جدی لحنی با. بودم ـناه گـبی واقعا من؛ آوردممی در اشتباه همه این از رو

 مثل، بود رفیقم هومن خانوم پوپک. فهمممی رو کلمه این معنی کسی هر از بیشتر. چی یعنی انسانیت فهمممی آره -

 ازرگانیب فهمیدممی باید کجا از من. نشد خدا خداوندی به، نشد؟ کنم چه ولی؛ داشتم کمک قصد من واهلل به. بود برادرم

 ؟گذاشته کار بمب خونه توی

 : دادم ادامه. بود شده خیره بهم. کردم کوتاهی سکوت

 روی نهوم داغ منم. پوپک کنیمی اشتباه داری تو ولی؛ شدی بدبین من به تو، شد منفجر هومن عمارت که شبی اون از-

 . کنهمی سنگینی داره دلم

 : گفتم. شدند سرازیر اشگونه روی هاشاشک آروم. کوبیدم امسینه تخت روی

 محاکمه رو کی داری تو. کردم بزرگش بچه یه مثل سال چند که دادم دست از رو کسی من. خونه المصبم دل این-

 ؟ندارم خوراک و خواب هومن رفتن از بعد که کنیمی محاکمه رو منی داری؟ کنیمی

 : گفت و کرد پاک اشگونه روی از رو هاشاشک

 از ربیشت خوامنمی هم اآلن. کردیم کوتاهی که ماست تقصیر اشهمه نبودنش و هومن رفتن. نکردم محاکمه رو تو من-

 .نهخو برگرده بذار، باش نداشته بابا به کاری. کنم خواهش ازت بار آخرین برای اومدم فقط، بزنم حرف بهش راجع این

 : گفتم و کشیدم حسرتی از پر آه

 .آزاده عمو، نباش نگران-

 : کرد زمزمه آروم
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 . مرسی-

 برای دلم. برگشت سمتم به، بره بیرون اتاق از که این از قبل. رفت در سمت به و انداخت بهم کوتاهی نگاه زیرچشمی

 : گفت و کرد باز لب آروم. داشت تردید حرفش گفتن برای. لرزید نگاهش این

 هامحماقت یاد میشی باعث فقط تو چون؛ نگیریم قرار هم راه سر دیگه امیدوارم ولی؛ دادی نجات رو جونم که ممنون-

 .خدانگهدار. نشدم هومن رفتن مانع لحظه اون چرا که بیفتم

. مداشت کم اکسیژن. نیاد باال نفسم ممکنه لحظه هر کردممی احساس. زدم یخ پا تا سر، شدم شوکه زد که حرفی از

. رهب بیرون قلبم از پوپک حرف زهر تا دادم فشار رو امسینه یقفسه محکم و گذاشتم امسینه یقفسه روی رو دستم

 به رو اقات در محکم و رفتم اتاق در سمت به عصبانیت با. بود کشنده برام سمی مار یک زهر یاندازه به زد بهم که حرفی

 : کشیدم عربده بلند صدای با و کوبیدم هم

 ! کافیه، دیگه کافیه-

 .افتاد زمین به اتاق از ایگوشه بلندی صدای با و کردم پرت محکم رو صندلی

 معنی کاش پوپک. دارم دوستت که بفهمی شدمی چی. دادم بیرون صدادار رو نفسم حرص با و زدم موهام بین چنگی

 .متنفری ازم بلکه، فهمینمی رو نگاهم معنی تنها نه تو ولی! کاشای، فهمیدیمی رو نگاهم

*** 

 :پوپک

 بعد ماه یک

 و بود کرده ترک رو آیناز و مامان و بابا و من همیشه برای هومن که بود ساعت چهارده و روز یک و هفته یک و ماه سه

 دستم تو هک چای لیوان به. نمونی عشقت عزادار و بمیره عشقت میشه مگه. بود تنم سیاه لباس هنوزه که هنوزم. بود رفته

 .بود کرده گرم رو امزده یخ هایدست لیوان داخل چای گرمی. کردم نگاه داشت قرار
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 .تونستم من ولی؛ بود سخت. کردم نگاه اتاقم بزرگ یپنجره از شرکت یمحوطه به و آوردم باال رو نگاهم

 قطعی صمیمت یه زندگیم برای تونستم فرزین و بابا، مامان کمک با ولی؛ شدم سردرگم خیلی، شد خونده نامهوصیت وقتی

 کنه ثابت که این برای بابا آمدهای و رفت مخصوصا. کشیدم سختی خیلی، هومن رفتن از بعد چندماه این طی. بگیرم

. شد زادآ دادگاه به هایآمد و رفت بند از باألخره بابا ولی؛ کشید طول. بوده پریماه به کردنکمک قصدش فقط و گناههبی

 ولی؛ بود داده انجام هومن حق در که بدی همه اون با. بود قصاص حکمش، بود داده انجام عمد قتل چون که هم پریماه

 . سوختمی حالش به دلم بازم

 کار تا دمنمون بیدار صبح تا که هاییشب چه. بشه کاسته بدنم سرمای از که شد باعث چایی گرمی. خوردم چایم از کم یه

 دکر تالش قدراین، راستش دست مشاور و هومن صمیمی دوست، شایان. شدم موفق هم باألخره و بگیرم یاد رو هومن

 . گرفتم یاد رو کار من باألخره تا

 : گفتم و چرخیدم اتاق در سمت به، خورد اتاق در به که ایضربه با

 .بفرمایید-

 : گفت لبخند با همیشه مثل و کشید سرک آروم در الی از شایان. شد باز اتاق در

 ؟ مدیر خانوم هست اجازه-

 : گفتم و زدم محوی لبخند لبخندش جواب در

 .داخل بیا، البته-

 و یدمکش عقب رو صندلی. رفتم داشت قرار اتاقم تو که ایجلسه میز سمت به. بست سرش پشت رو در و شد اتاق وارد

 . گذاشتم میز روی رو چایی لیوان. نشستم

 حنیل با. شدمی جدی، بزنه حرف کار به راجع خواستمی وقتی. گذاشت مقابلم طرح سری یه و نشست روم روبه شایان

 : گفت جدی
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 .دتولی هایبچه برای بفرستم، پسندیدی اگر کنی نگاه هم تو گفتم. کردند آماده طراحان که جدیده هایطرح هااین-

 رنگ زا. شیک خیلی رنگ یه؛ کرمی و کاربنی آبی مبل یه. انداختم بهش نگاهی و برداشتم میز روی از رو هاطرح از یکی

 : گفتم و دادم تکون تایید ینشونه به سری. بود اومده خوشم اشترکیبی

 .تولید برای بفرست، قشنگه-

 .باشه-

 : گفت ایثانیه چند سکوت از بعد. بود زده زل بهم. آوردم باال رو سرم

 ؟ شده چیزی، ایگرفته-

 : گفتم امگرفته باصدای. نداشتم خوبی حس چیزهیچ به که بود هامدت. بود گرفته حالم که بود هامدت من

 .نه-

 : گفت تردید با

 ؟مطمئنی-

 : گفتم و زدم دریا به رو دلم. بزنم حرف نفر یه با خواستمی دلم

 .کنم فراموش رو هومن تونمنمی لحظه یه چرا دونم نمی-

 : گفت ناراحتی با و کرد هم در رو اشچهره

 هنوز اشمنتظره غیر رفتن از، بودم دوستش بهترین که من. نیست که نمیشه باورم هنوزم. بود حیف هومن، داری حق-

 .کردی زندگی باهاش مدت یه و بودی زنش که تو حال به وای، امشوکه

 گاهی خاطرات اون که چند هر؛ نمیشن تکرار خاطرات اون هرگز دیگه دونیمی که کنی مرور رو خاطراتی سخته شایان-

 .بودند تلخ
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 نوع چهی به، بشن ورحمله سمتت به خاطرات وقتی متاسفانه. هستش خاطرات مرور گذشته از بخش ترینبد همیشه-

 باید وت ولی؛ بود عزیز هم خیلی، بود عزیز هومن درسته. کنی فراموش باید پوپک خب ولی؛ کنی فرار ازشون تونینمی

 .توئه حق این، کنی زندگی

 : گفتم و زدم پوزخندی

 زما رو زندگیم هایانتخاب حق زندگیم به اومدنش با هومن؟ دارم هم حقی بزرگی این به دنیا این توی منم مگه؟ حق-

 .ندارم دنیا این توی حقی هیچ من. گرفت ازم رو خوشبختی حق رفت هم وقتی و گرفت

 : گفت ناراحتی با و کشید آهی

 قدراون مردا ما، پوپک کن باور. بشه نزدیکت مردی هیچ خودش بعد نداده اجازه که داشته دوستت هومن. نگو رو این-

 . نیستیم خوب کنیدمی فکر هازن شما که

 .بردارید کاذبتون غرور از دست که شیدمی خوب زمانی مردا شما-

 : گفت و کرد ایخنده تک

 ؟ دارم غرور منم یعنی-

 : گفتم رک خیلی رودربایستی بدون

 .آره -

 : گفت و خندید

 ! زنیمی رک خیلی رو حرفت که پوپک تو دست از امان-

 : گفتم و کردم نگاهش جدی خیلی

 .بزنند همیشه رو حق هایحرف باید آدما-
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 : گفت و خندید قبل از بیشتر بلند صدای با

 .هستید هم مثل دقیقا هومن و تو، کرده جور هم با رو تخته و در خوب خدا ها میگم! دختر تو دست از خدا ای-

 .بیاد درد به قلبم که شدمی باعث و کردمی دوچندان روم ناراحتی هم اسمش شنیدن حتی

 : گفت و انداخت بهم نگاهی. شد بلند و برداشت میز روی از و کرد مرتب رو هاطرح. بودیم کرده سکوت ما دوی هر

 ور اآلنت کنممی نصیحت بهت ولی؛ بوده طورچه هومن و تو زندگی دونمنمی من. کرد زندگی باید هست شقایق تا-

. هکن خراب رو اآلنت خوب حال اتگذشته نده اجازه ولی؛ بوده عزیز خیلی اتگذشته دونممی. کن رو زندگیت و بچسب

 .بمونه باقی گذشته همون توی ابهتش همون با اتگذشته بذار

 به هثانی خدا انگار. کنهمی آروم رو من هاشحرف با و میشه پیدا نفر یه، کنممی تنهایی احساس وقتی که خوبه قدرچه

 : گفتم و زدم محوی لبخند. بارونی هامچشم آسمون و بشه ابری دلم هوای مبادا که بود مراقبم ثانیه

 .خوبت هایحرف از مرسی-

 : گفت و زد لبخندی

 . کنه آروم رو اشدیگه دوست یه باید دوست یه؟ خورندمی درد چه به هادوست پس، کنممی خواهش-

 : گفت سریع. کردم سکوت

 .تولید بخش بفرسته، منشی به بدم رو هاطرح این برم منم. هستم من کردی تنهایی احساس وقت هر حال هر به-

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 .هستی که مرسی، باشه-

 .کنممی خواهش-
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 هنوز من و بود بعدظهر سه ساعت. بود رفته سر امحوصله. کشیدممی نقاشی میز روی انگشتم با. رفت و زد بهم چشمکی

 و مرفتیمی زهرا با، اومدمی بارون وقتی که افتادم روزایی یاد. شد ترسیدنم باعث برق و رعد صدای. بودم نخورده ناهار

 موبایلم .رفتم کارم میز سمت به و شدم بلند. بود کرده رو هواش دلم. خندیدممی بلند صدای با و زدیممی قدیم بارون زیر

 : پیچید گوشی توی دلخورش صدای و داد جواب نرسیده بوق دو به. گرفتم رو اششماره و برداشتم رو

 ؟! گرفتی من از سراغی یه عجب چه-

 : گفتم و زدم لبخندی. کنم فراموش رو هامناراحتی تموم هاشحرف با حتی شدمی باعث که بود کسی تنها زهرا

 .گرفتارم روزا این دونیمی خب ولی؛ یادتم به همیشه من، سالم-

 کار یچ اتآینده و زندگیت با داری ایمتوجه تو پوپک. نمیای هم دانشگاه دیگه حتی که گرفتاری قدراین دونممی بله-

 ؟کنیمی

 : گفتم خسته لحنی با و کشیدم حسرت با آهی

 ؟ بزنم حرف باهات بتونم که ببینمت کجا. نیست حرفا این وقت اآلن زهرا-

 : گفت ثانیه چند از بعد. کرد سکوت

 .بیمارستان برم دیگه ساعت سه باید ولی؛ دانشگاهم اآلن من-

 .میام اآلن، بمون جاهمون باشه-

 .پس منتظرتم، باشه-

 : موگفت رفتم سمتش به. شد بلند سریع منشی. رفتم بیرون اتاق از و برداشتم رو وسایلم، کردم قطع رو تماس

 .کنه آماده فردا برای رو هاطرح که بگو هم شایان آقا به. بزن زنگ موبایلم به داشتی کاری هر، میرم دارم من-

 .خانوم چشم-
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 ؟ میری داری-

 : گفتم. برگشتم سمتش به شایان صدای با

 ؟هستی فعال که تو. دارم قرار هامدوست از یکی با میرم دارم، آره -

 .نباش نگران تو، هستم آره -

 .خداحافظ، نباشی خسته. بزن زنگ داشتی کاری، مرسی-

 .سالمت به، باشی سالمت، باشه-

 سوار و زدم رو ماشین ریموت. بودم گرفته رو امگواهینامه فرزین کمک به که بود ایهفته دو. زدم بیرون شرکت از

 لطو ساعتی یه. اومدم بر هم یکی این پس از خب ولی؛ بود سخت رانندگی. رفتم دانشگاه سمت به و شدم ماشین

 با .بود نشده من ماشین یمتوجه هنوز. اومد بیرون دانشگاه از. زدم زهرا به زنگی تک. رسیدم دانشگاه به تا کشید

 متمس به. کردمی نگاهم متعجب. دادم تکون دست براش جلو یشیشه از و زدم بوقی براش. گشتمی دنبالم نگاهش

 : گفت تعجب با و کرد باز رو ماشین در. اومد

 ؟ گرفتی یاد رانندگی کی تو پوپک-

 : گفتم و زدم لبخندی

 .میدم توضیح برات، باال بیا حاال-

 : گفت لودگی با

 ؟ندی کشتنم به، دارم آرزو من-

 : گفتم و خندیدم هامدت از بعد

 .کنه امجریمه نیومده پلیس تا شو سوار. نمیدم کشتنت به نترس-
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 : گفت و کرد بلند آسمون به رو رو سرش

 .سپردم تو به رو خودم خدایا-

. مبودی کرده حرکت که بود ایدقیقه چند. کردم حرکت و کردم روشن رو ماشین. شد سوار. خندیدم هاشبازیدیوونه به

 : گفت و اومد سر صبرش زهرا

 ؟ ریممی داریم کجا-

 : گفتم کنم سوپرایزش که این برای

 .خوب جای یه-

 ؟ کجاست خوب جای این خب-

 : گفتم شیطنت با و برگردوندم طرفش رو سرم

 .سوپرایزه-

 . برگردوند ازم رو روش و کرد نازک برام چشمی پشت

 و کردم ارکپ رو ماشین. رسیدیم باألخره. رفتم، بودیم رفته فرزین و آیناز با بار اولین برای که سنتی رستوران سمت به

 اب و انداخت سرتاپام به نگاهی. انداخت اشسرشونه روی رو چادرش زهرا. نشستیم هاتخت از یکی روی. شدیم پیاده

 : گفت اشاره

 ؟ کو چادرت-

 به و کرد بلند رو سرم و گذاشت امچونه زیر رو دستش. انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت لحظه یه چرا دونمنمی

 : گفت و زد زل هامچشم عمق

 !شدی عوض قدرچه-
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 : گفتم و گزیدم رو لبم، نکنم بغض این از بیشتر که این برای. گرفتم ازش رو نگاهم

 .کرد عوضم سرنوشت ولی؛ بشم عوض خواستمنمی-

 .کن نگاهم-

 : گفت مهربونی با همیشه مثل. گرفتم سمتش رو نگاهم

 ؟ دادی بهش رو اجازه این چرا تو؟ شدی عوض چرا تو، کنه عوضت خواست سرنوشت-

 : گفتم. شدند سرازیر امگونه روی هاماشک اختیاربی

. یمشک رنگ جز، نداشت برام رنگی هیچ دیگه دنیا انگار. باختم رو خودم هومن رفتن بعد. گیجم هنوز، زهرا دونمنمی -

 .کرد عوض رو زندگیم تموم هومن ینامهوصیت، کنم پیدا رو خودم اومدم تا. شد تاریک دنیام

 : گفت و داد باال رو ابروش تای یه

 ؟وصیتی چه؟ نامهوصیت-

 ازدواج وقتهیچ من که رسهمی من به ثروت این هم صورتی در؛ برسه من به اموالش و مال تموم که بود کرده وصیت-

 . نکنم

 : گفت و کرد گرد رو هاشچشم

 ؟وصیتیه چه دیگه این -

 : گفتم ناراحتی با

 چیزچهی به هومن بعد دیگه منم. کنم اداره رو شرکتش و کنم قبول خواست ازم بابا. شدم گیج هم خودم، زهرا دونمنمی -

 .بزنم رو دانشگاه قید گرفتم تصمیم و نداشتم عالقه

 : وگفت کشید آهی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 314 

 .کنهمی غافلگیر رو آدما ما اشمنتظره غیر اتفاقات با همیشه. همینه زندگی-

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 . کردم عادت منتظره غیر اتفافات این به دیگه من ولی؛ آره -

 : گفت و داد قرار دستم روی رو دستش

 .انتظارته در بزرگ خوشبختی یه بزرگ سختی یه از بعد همیشه-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 .حرومه برام هومن از بعد خوشبختی-

 .راهی اول هنوز، جوونی تو. نگو رو این-

 .ستهشتادساله پیرزن یه مثل دلم ولی؛ جوونم آره -

 .نبوده کامت به وقتهیچ روزگار؛ داری هم حق، دونممی -

 .نمیشه من کام به هم وقتهیچ و -

 :گفت و کرد بهش ایاشاره. موند خیره دستم تو یحلقه به نگاهش. موند ساکت و کشید آهی

 ؟ خریده هومن هم رو این-

 : گفتم و نشست لبم از ایگوشه تلخی لبخند، روز اون یادآوری با. کردم امحلقه به نگاهی

 .باشه داشته مالکیت حس من به نسبت داشت دوست خیلی، آره-

 ؟ متنفره ازت کردمی وانمود که صورتی در؛ داده انجام تو برای رو کار این هومن چرا عجبم در هنوزم-

 : گفتم و انداختم باال ایشونه
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 .کنه عالقه ابراز طورچه نبوده بلد و داشته دوست رو من شاید. نمیدونم -

 : گفت و زد تمسخرآمیزی لبخند

 !زنیمی گول افکار این با داری رو خودت که متاسفم برات واقعا-

 کجای واقعا من. زدممی گول رو خودم خودیبی افکار با داشتم من و بود زهرا با حق هم شاید. کردم نگاهش سکوت تو

؟ گفتمی چی آخرش نگاه اون پس؟ بخشید داشت نفرت ازش که کسی به رو زندگیش تموم چرا؟ بودم هومن زندگی

 .کردم بغض باز روز اون یادآوری با. لرزوندمی رو دلم بند بند که نگاهی

 ؟ دارید میل چی-

 : گفتم و کردم زهرا به رو. دادم قورت سریع رو بغضم گارسون صدای با

 ؟ خوریمی چی زهراجان-

 : گفت و انداخت باال ایشونه زهرا

 .نداره فرقی من برای-

 حرص با زهرا، کردممی بازی دستم توی یحلقه با که حالی در. دادم سفارش غذا خودم یسلیقه به و برداشتم رو منو

 : گفت

 .دستت از بیار در رو این خدا رو تو-

 ؟ چرا-

 .نیست هومن دیگه چون؛ نداره چرا-

 رفح داشت پسر. بودند نشسته هم کنار پسری و دختر. کردم نگاه جفتی تخت به و برگردوندم رو روم و کشیدم آهی

 خریده یبستن و بودیم نشسته پارک توی هم کنار که افتادم شبی اون یاد. کردمی نگاه پسرِ به لبخند با دختر و زدمی
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 رو یتلخ این تونستنمی چیزهیچ و داشتم تلخی سرنوشت من. کردم احساس رو شب اون هوای و حال لحظه یه. بودیم

 . نداشت وجود دیگه هم اون که هومن عشق مگه، ببره بین از

 غذا خوردن مشغول هاغذا اومدن با. رفتمی ور گوشیش با داشت که گرفتم زهرا سمت رو نگاهم. کشیدم سردی آه

 . شدیم

*** 

 :هومن

 در چهارچوب به. افتاد طناز به نگاهم. چرخیدم. شدم بلند سجاده روی از، دادممی رو نمازم سالم داشتم که حالی در

 : گفتم سردی با همیشه مثل. بود داده تکیه

 ؟چیه-

 : گفت و زد لبخندی

 . میاد خوشم میاد نمازخوندت صدای وقتی-

 یلیخ، بستممی رو ساعتم که حالی در. انداختم دستم روی و برداشتم رو اممچی ساعت. رفتم اممطالعه میز سمت به

 : گفتم سرد و جدی

 .نیاد خوشت کن سعی-

 : گفت و کرد آویزون رو اشلوچه و لب. کردم نگاهش

 ؟ کنم تحمل رو سردی این باید کی تا هومن-

 .همیشه تا-

 : گفت و کوبید زمین روی رو پاش
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 !هومن-

 : گفتم و شدم کالفه

 .بشم پشیمون دادم نجاتت که این از نکن کاری طناز-

 کسع قاب به؟ بود کی دیگه این. دادم تکون سری کالفگی با. رفت بیرون اتاق از و برگردوند ازم رو روش قهر حالت با

 بمل روی محوی لبخند. برگردم بودم داده قول بهش من؟ گذشت معصومیت همه این از میشه مگه. کردم نگاه اتاق توی

 یه پوپک. دارم دوست رو دختر این من قدرچه که فهمیدم شدم دور ازش که وقتی از! بودم دلتنگش قدرچه. نشست

 نم. شد عاشق هم باز میشه فهمیدم و کرد زنده رو من یمردونه احساسات صبوریش با که بود زیر سربه و آروم دختر

 .گذشت من برای خودش از که هستم دختری مدیون رو پاک زندگی این

 ؟ قربان-

 : گفتم و چرخیدم سمتش به پیمان صدای با

 .داخل بیا-

 : گفت. کرد ثابت بهم چندماه این تو رو وفاداریش همیشه مثل. اومد اتاق داخل

 ؟ دارید امری من با قربان-

 ؟ داری خبری پوپک از؟ خبرا چه، آره -

 .شرکته درگیر سخت، خوبه حالش. هست بهش حواسم دور دورا -

 : گفتم. میاد بر چیز همه پس از که دونستممی. نشست لبم روی محوی لبخند

 .ببینه آسیبی خوامنمی، باش مراقبش بیشتر-

 ؟ قربان. چشم-
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 ؟ بله-

 ؟ ایدزنده که بگید بهش خوایدنمی -

 . دارم زیاد نیمه نصفه کارای من، زوده هنوز-

 .دونیدمی صالح طور هر-

 ؟ خبر چه اردالن از-

 : گفتم نگرانی با و شدم نگران. کرد سکوت

 ؟ شده چیزی-

 : گفت و کرد باز لب باألخره. کردم نگاهش منتظر. بود مردد حرفش گفتن برای

 .ندکنمی تعقیب رو ایشون همیشه و شدند خانوم پوپک یدلباخته خان اردالن. قربان بگم رو این طورچه دونمنمی -

 : گفتم و نشست ابروهام بین اخمی

 .پیشم میاری رو اردالن دادم دستور وقت هر-

 .قربان چشم-

 .بری تونیمی هم حاال-

 هب رو اجازه این من. کردمی امدیوونه، بگیره ازم پوپک بخواد کسی که این فکر. شدم عصبی. رفت و داد تکون سری

 .کنم حفظ ابد تا رو هامداشته بودم گرفته یاد من. بگیره ازم رو پوپک که دادمنمی کسی

 پوپک هایخنده صدای. زدممی قدم حیاط داخل آروم. رفتم حیاط سمت به و زدم بیرون اتاق از. داشتم آزاد هوای به نیاز

 پوپک االن خواستمی دلم؟ بودم نشده زیبا هایخنده این یمتوجه حال به تا طورچه من. پیچید گوشم تو لحظه یه
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 کنار فقط که خریدم جون به رو خماری درد تموم ماه یک من. داشتم نیاز هاشمهربونی همه اون به من. باشه کنارم

 .نمیدم ترجیح پایانی هیچ به رو شروع این پس، کنم شروع رو تازه زندگی یه پوپک

 خونسردی با. کردمی بازی غذاش با داشت. انداختم طناز به نگاهی زیرچشمی. بودم غذام خوردن مشغول آرامش با

 : گفتم

 ؟چته-

 : گفت حوصلگیبی با و آورد باال رو سرش

 .نیست چیزیم-

 : گفتم و کردم پاک رو دهنم دور دستمال با

 .بزنیم دوری بیرون بریم شو آماده پاشو-

 .نمیام من، برو تو-

 .باش حاضر دیگه یدقیقه ده. نیای یا بیای که نخواستم نظر ازت من-

 برام که شد کشیده پوپک سمت لحظه یه فکرم. ایستادم هاملباس کمد روی روبه. رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند

 مدت این تموم. برگردم امخانواده کنار بود رسیده وقتش دیگه. بود شده تنگ براش دلم قدرچه. کردمی انتخاب لباس

 تبمر رو لباسم ییقه. پوپک برای هم و برای هم؛ بود الزم ورید این. شدم موفق و بسازم آلایده زندگی یه خواستممی

 : گفتم. بود نشسته کاناپه روی شدهآماده طناز. زدم بیرون اتاق از و کشیدم موهام بین دستی. کردم

 .بریم-

 یتو هدفبی. کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار. زدیم بیرون خونه از. افتاد راه دنبالم و شد بلند حرفی هیچ بدون

 : گفتم و انداختم طناز به نگاهینیم. چرخیدممی هاخیابون

 ؟ شاپکافی بریم موافقی-
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 : گفت و کرد پایین باال رو سرش

 .بریم، آره -

 قفمتو رو ماشین شاپکافی یه مقابل دقیقه چند از بعد. رفتم نظرم مد شاپکافی سمت به و زدم دور برگردون دور از

 و اومد گارسون. نشستیم هامیز از یکی پشت. بود آرومی و دنج محیط. شدیم شاپ کافی وارد. شدیم پیاده و کردم

 سرم. کرد جلب رو توجهم طناز صدای، کردممی بررسی رو شاپکافی که طورهمین. رفت و دادم ترک قهوه دوتا سفارش

 : گفت بود آویزون اشلوچه و لب که حالی در. چرخوندم سمتش رو

 ؟ کنینمی آزادم چرا؟ داری نگه رو من خوایمی کی تا هومن-

 : گفتم و کردم ریز رو هامچشم

 ؟ دختر نمیری رو از کم یه تو چرا-

 : گفت تمام پررویی با

 ؟ نکردم کاری وقتی برم رو از چرا-

 : گفتم و دادم باال رو ابروم تای یه

 ؟ بوده بنده یعمه شریف روح البد؟ دادمی اطالعات بازرگانی به کی پس! عجبا؟ نکردی کاری-

 : گفت کالفگی با

 .شدم خسته وضع این از واقعا من-

 : گفتم تمام جدیت با و آروم صدای با و کشیدم سمتش کم یه رو خودم و گذاشتم میز روی رو دستم

 .بدی پس تاوان باید و کردی اشتباه تو. نیست مهم من برای اصال تو خستگی-

 ؟ نیست کافی، دادم هم رو تاوانش ماه سه این توی. کردم اشتباه من، خب خیلی-
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 .نه-

 . رفت و گذاشت رو هاقهوه. کردم سکوت گارسون اومدن با. گرفت ازم رو نگاهش و سایید هم روی رو فکش حرص با

 بودنداغ. دادمی طلبیمبارزه حس یه بهم حالت دو این. تلخ هم و داغ هم. بخورم داغ رو امقهوه داشتم عادت همیشه

، قهوه دنبوتلخ و سوزنهمی رو تو درونش داغی با بیشتر بشی غرقش بیشتر چه هر زندگی که این؛ داشت حالت یه قهوه

 .میشه سپری روزگار تلخی با مسیرهاش تموم زندگی که این یعنی

 . کرد جلب رو توجهم صدایی، کردممی مزه مزه رو امقهوه که درحالی

 .شدی تو روزم و شب، کنممی فکر بهت که هاستمدت. دارم دوستت واقعا من-

 دختری صدای، شنیدم کجا رو صدا این کردممی فکر داشتم که حالی در؟ بودم شنیده کجا. بود آشنا برام صدا این

 : کرد جلب رو توجهم

 خوایدمی شما کردم فکر که اینه خاطر به فقط، هستم جااین اآلن اگر من. هستید من شرکت حسابدار شما قانعی آقای-

 .بزنید حرف کار به راجع

 : گفت نگرانی با طنازی. کردم سرفه به شروع و پرید گلوم توی قهوه. بود پوپک صدای که این

 ؟ خوبه حالت؟ شد چی-

 نفکرکرد لحظه یه بدون. کوبیدم میز روی محکم رو لیوان. سرکشیدم رو آب سره یک و برداشتم رو آب لیوان سریع

 کافی زا بیرون سمت نگاهش. بود پوپک، بود خودش، آره. رفتم سر پشت میز سمت به و شدم بلند صندلی روی از سریع

 : گفتم کنایه با. بودم عصبی. کنم تحمل نتونستم. بود زده زل بهش تمام وقاحت با قانعی و بود شاپ

 ؟ میدی ازدواج پیشنهاد من زن به که شدی شجاع قدراین حاال تا کی از قانعی! باشه خوشم به به-

 : گفت پته تته با. بود شده شوکه. شد بلند صندلی روی از. گرفت من سمت رو نگاهش سریع پوپک

 ؟ ایزنده تو هومن-
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 . دادممی مردک این به حسابی و درست درس یه باید. شد بلند. نداشت پوپک از کمی دست هم قانعی

 ؟ هومن-

 و گرفتم رو اششونه. رفتم سمتش به و شدم نگران. بود شده وارد بهش زیادی شوک. گرفتم پوپک سمت رو نگاهم

 : گفتم

 ؟ پوپک-

 ...توهمه این نه-

 : کردم صداش ترس با. ترسیدم. افتاد بغلم توی و رفت حال از

 ؟ پوپک-

 : گفتم و برگشتم طناز سمت به سریع. بود بسته هاشچشم

 .کن روشن رو ماشین برو زود؟ هستی چی معطل-

 از هک این از قبل. کشیدم آغوش در رو پوپک. زد بیرون کافه از و برداشت رو پوپک وسایل سریع. شد پاچه دست طناز

 : گفتم تهدید حالت به قانعی به رو، بزنم بیرون کافه

 .رسممی بعد رو یکی تو حساب-

. بود گذاشته باز رو عقب در و بود نشسته رل پشت طناز. زدم بیرون کافه از بلندم هایقدم با و رفتم بهش ایغره چشم

. ودمب گذاشته پام روی رو پوپک سر. درآورد حرکت به رو ماشین طناز. بستم رو در و گرفتم جا عقب صندلی روی سریع

 ویب. پیچید دماغم زیر موهاش عطر. بوسیدم رو پیشونیش و شدم خم. کردمی تابیبی براش دلم؛ نبود خودم دست

 . رسیدم آرامش به امشب کنممی احساس ماه سه از بعد. دادندمی رو بهاری هایگل

 پوپک طناز کمک با. کرد باز برام رو ماشین در و شد پیاده سریع. کرد پارک رو ماشین. کرد باز رو حیاط در ریموت با طناز

 . بردم خونه داخل رو
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 : گفت طناز که رفتم اتاقم سمت به

 .من اتاق توی بذارش؟ بریشمی کجا-

 : گفتم و رفتم بهش ایغره چشم

 . هست اونم باشم هرجا من و زنمه. نکن دخالت نیست مربوط تو به که کاری تو-

 به و دادم هل عقب به رو اتاق در پام با. بودم داده بها بهش زیادی! درک به. خورهمی حرص داره بود معلوم اشقیافه از

 . گذاشتم تخت روی آروم رو پوپک و رفتم تخت سمت

 : داد جواب نرسیده بوق دو به. گرفتم رو پیمان یشماره سریع

 ؟ قربان جانم-

 .بیارش و دکترم دنبال برو سریع پیمان-

 ؟ افتاده اتفاقی -

 . بده انجام گفتم که رو کاری، نپرس-

 . چشم -

 جز کسی نداشتم دوست. بودند زده بیرون روسری زیر از هاشمو. نشستم تخت روی پوپک کنار و کردم قطع رو تماس

 متر رو اتاق نگران و کالفه. کشیدم روش رو پتو و کردم مرتب رو روسریش سریع؛ ببینه رو زیباش موهای خودم

 .کردممی

 ؟ قربان-

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس. بود ایستاده کنارش دکتر. برگشتم سمتش به پیمان صدای با

 .داخل بیاید-
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 : گفت و انداخت پوپک به نگاهی دکتر. دادم دست باهاش و رفتم دکتر سمت به

 ؟ شده چی-

 .رفت حال از و شد شوکه، دید رو من یهویی-

 .باشه-

 با و بودم گرفته امچونه زیر رو دستم. کرد وصل سرم بهش سریع و گرفت رو فشارش اول. رفت پوپک سمت به دکتر

 . کردممی نگاه پوپک به نگرانی

 : گفت و کرد من به رو، کردمی جمع رو وسایلش که درحالی دکتر

 یامر من با. بیارید درش شد تموم وقتی، زدم سرم براش. شده رفتنش حال از باعث، شده وارد بهش که زیادی شوک -

 ؟ ندارید

 : گفتم و دادم دست باهاش

 .اومدید که مرسی، نه-

 .خداحافظ، باشید داشته خوبی شب. کنممی خواهش-

 .سالمت به، همچنین. مرسی-

 قدراین چرا تو آخه. زدم زل بهش و نشستم تخت یلبه، پوپک کنار آروم. بستم رو اتاق در. رفت دکتر همراه پیمان

 من دونینمی که تو. بگیرم آروم، کنارم، جااین حضورت با کردمنمی رو فکرش؟ معصومی قدراین چرا؟ پوپک مهربونی

 . بود شده تنگ هم اتساده هاینگاه برای حتی دلم. گرفتمی رو اتبهونه دلم طورچه ماه سه این توی

 نوازش رو موهاش آروم. ریختند دورش موهاش تمام. کردم باز رو موهاش کش. کردم باز رو روسریش یگره آروم

 . کردممی
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 رو غرورت من خاطر به حتی؟ داره فرق دخترا یهمه با چیزت همه تو چرا وروجک آخه؟ وجودم از ینیمه شدی کی از تو

، دمش دور ازت وقتی رفتم وقتی ولی؛ داشتم وابستگی حس یه بهت آخر روزای اون من. کردی اعتراف و گذاشتی پا زیر

 هایچشم اون و مهربون صورت این من. عشق فقط هم اون، میشه ختم چیز یک به فقط من هایوابستگی فهمیدم

 ودیب معجزه یه تو. کنممی جهنم براش رو دنیا، بشه نزدیک بهت بخواد هرکس خدا به. نمیدم کسهیچ به رو قشنگت

 شده ورلهشع که عشقی. بشه تبدیل عشق به نفرتم کردمنمی رو فکرش. کردی رو زیر رو زندگیم و شدی زندگیم وارد که

 .سوزنهمی رو من حرارتش با داره و

 ندلیص یدسته به رو آرنجم. نشستم بود تخت پایین که صندلی روی. کردم جدا دستش از رو سرم، سرم شدنتموم با

 و جبازل دختر نمیشم سیر تو به کردننگاه از من چرا. شدم خیره پوپک به و گذاشتم امچونه زیر رو دستم و دادم تکیه

  «بخندی فقط تو ولی؛ بمیرم حاضرم من. »کردمی خودنمایی لبم یگوشه محوی لبخند؟ دندهیک

 آروم. مرفت سمتش به و شدم بلند سریع. خورد تکون هاشپلک. بود نمونده آفتاب طلوع به چیزی؛ بود میش و گرگ هوا

 : کردم صداش

 ؟ پوپک-

 : گفت پرسید گیجی با و کرد باز رو هاشپلک آروم

 ؟ کجام من-

 : گفتم و زدم لبخندی

 .خوب جای یه-

 ترس از پر نگاهش. نشست تخت روی سریع. بود شده اوضاع یمتوجه تازه. بود آلودخواب هنوز. انداخت بهم نگاهی

 : گفتم و نشستم تخت یلبه آروم. بود

 ؟ خوبه حالت-
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 : گفت وارزمزمه

 ؟مردی تو-

 .امهزند من نه-

 .بینممی کابوس دارم آره، بینممی کابوس دارم من. کردند خاکت دیدم خودم-

 : گفتم. کنم آروم تونممی که جایی تا رو اوضاع کردم سعی. گرفتم هامدست تو رو سردش هایدست. بود شوکه هنوز

 .عزیزم امزنده من-

 : گفت و کشید بیرون دستم بین از رو دستش، شد عصبی. کرد بغض

 ؟کردی رو کار این چرا-

 .میدم توضیح-

 : گفت جیغ با و برد باال رو صداش

 ؟کشیدم چی مدت این توی احمق منِ دونیمی؟ بدی توضیح رو چی خوای می-

 : گفتم ناراحتی با. شدم ناراحت، بود کشیده عذاب من خاطر به ماه سه این توی که این از

 !متاسفم-

 : گفت. لرزیدند بغض شدت از هاشلب. شدند سرازیر اشگونه روی هاشاشک

 ؟ بلده هم رو شدنمتاسف مگه تو مثل خودخواهی آدم؟! خورهمی دردم چه به تو شدنمتاسف-

 : گفت تمسخر با و زد پوزخندی. کردم سکوت
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 رو من نهمی خاطر به؛ دارم دوستت من دونستیمی لعنتی تو. هاستحرف این از ترسنگدل ابتکار هومن نبود یادم البته-

 .دادی عذاب

 : نالیدم عاجزانه

 ؟ پوپک-

 ؟کنی امتحان رو من خواستیمی؟کنی ثابت رو چی خواستیمی؟ مردی کردی وانمود چرا! نیار زبونت روی رو من اسم-

 ؟ بدم توضیح ذارینمی چرا، نه-

 : گفت و زد زل بهم نفرت با

 .همین، شد متنفر ازت فقط باید که هستی آدمایی اون جزء تو هومن. بشنوم دروغ این از بیشتر دیگه خوامنمی -

. گرفتم سریع رو دستش که بره پایین تخت از خواست. بشنوم پوپک از رو هاحرف این بود سخت برام. گرفت دلم

 : گفت عصبانیت با، بکشه بیرون دستم بین از رو دستش کردمی تقال که درحالی

 .برم خواممی کن ولم-

 در ورهک از جاشبی هایتقالکردن از. شدم عصبی. کردمی تقال قبل از بیشتر. شدم خیره بهش و کشیدم عمیقی نفس

 : کشیدم فریاد سرش و رفتم

 .بزنم رو هامحرف منم تا سرجات بشین-

 : گفتم آرومتری صدای با بار این. بود رفته باال زیادی صدام. گرفت آروم و ترسید

 .برو خواستی جا هر بعد، بزنم رو هامحرف بذار؟ بدم رو سواالتت تمام جواب نمیدی مهلت بهم چرا-

. تمبرگش سمتش به. بشم آروم تا رفتم راه اتاق توی کم یه. شدم بلند و کردم رها رو دستش. داد تکون آروم رو سرش

 : گفتم. کردمی نگاهم منتظر
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 ردهب پیش برنامه طبق رو چیز همه من. شدم مجبور ولی؛ مردن به کنم وانمود یا کنم مخفی رو خودم خواستمنمی من-

 پلیس به فقط، کنم کاری تونستمنمی. گذاشتند کار بمب خونه توی فهمیدم آخر یدقیقه روز اون. شد خراب ولی؛ بودم

 بهت بازرگانی که این از قبل خواستم همین خاطر به؛ بود کم فرصت. کنم دور خونه از رو تو کردم سعی و دادم اطالع

 ... ولی ؛ببره خونه از رو تو پیمان، معامله پای رفتم که این از بعد و ببینه خودم کنار مهمونی توی رو تو، بزنه ایصدمه

 : دادم ادامه دوباره و کشیدم عمیقی نفس. کردم سکوت

 ایپ. کنم عملی رو امنقشه بخوام که این سمت رفتنمی دلم و دست دیگه. ریختی هم به رو من اعترافت با تو ولی-

. ندمبب طناب با رو پاش و دست شدم مجبور. شدم درگیر باهاش، بره خونه اون از بازرگانی که این از قبل. رفتم معامله

. ودب کم وقت. افتاد دستم از ساعتم فرار موقع. اومدبرنمی کاری منم از، بود نمونده باقی خونه منفجرشدن به چیزی

 ونهخ پشت که پشتی در از. بود افتاده بازرگانی ترطرف اون چندمتر درست ساعت اون. دارم برش و برگردم نتونستم

 ونهخ از رو تو پیمان کردممی فکر من. کردیم فرار هم با، بود زمین زیر توی که دختر اون و پیمان و من. کردم فرار، بود

 متس برگشتم. زدم کتک کلی رو پیمان و شدم عصبی. نکرده پیدا رو تو پیمان که فهمیدم راه وسط ولی؛ برده بیرون

 .بود شده منفجر خونه، بود شده دیر ولی؛ خونه

 : دادم ادامه و شدم خیره رنگایقهوه هایپارکت به و دادم گره هم توی رو هامدست و نشستم صندلی روی. کردم مکث

 ور حالت پرستارا از یواشکی و اومدم دنبالت. بیمارستان بردنت و گذاشت آمبوالنس تو رو تو که دیدم رو اردالن-

 تحت ایدب و شده مشکل دچار تنفست، نداشتی شناکردن توان و افتادی استخر توی که این خاطر به گفتند و پرسیدم

 اهیاشتب من با رو بازرگانی جسد که فهمیدم. بود اوضاع پیگیر پیمان. شد راحت حدودی تا خیالم. باشی دکترا نظر

 اهم یک؟ امگذشته هومن همان هنوز وقتی برگردم چرا گفتم خودم با ولی؛ امزنده من بگم و برگردم خواستم. گرفتند

 .کنم ترک تونستم و بودم بستری اعتیاد ترک کلینیک داخل

 : گفت وارزمرمه

 ؟ چی وصیت اون پس-
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 رو رکتش امور بابا خواستمنمی. کردم تنظیم و گرفتم تماس وکیلم با، کردم ترک که این از بعد هم رو نامهوصیت اون-

 .بگیره دست به

 ؟چرا-

 من ولی؛ ادبی نظر به ایمسخره دلیل شاید. بابا و من از بعد حتی، بیای بر زندگیت پس از تو که کنم کاری خواستممی -

 . دیدم صالح طوراین

 : گفت تمسخر با

 .بدی بازی رو دیگران داری دوست فقط تو من نظر به؟ صالح-

 : گفتم و کردم اخم

 خاطر به فقط، کردم رو کارا این اگر. بفهم رو این، داری فرق تو ولی؛ هازن با اونم، پوپک بلدم خوب رو کردنبازی من-

 .بوده تو

 ماه سه من دادینمی اجازه خودت به هرگز، بودی قائل ارزش من برای واقعا اگه تو؟ من خاطر به! ستهمسخر که واقعا-

 .بکشم عذاب دوریت از

 .نکشیدم عذاب ماه سه این توی کم منم-

 : گفتم خستگی با و کشیدم ریشم ته به دستی. بود شده خیره بهم فقط و کرد سکوت

 رو وت بتونه که خوب هومن یه بشم خواستممی که بود این خاطر به فقط، نیومدم اگر. بود ماجرا تموم این. بگذریم-

  کنه خوشبخت

 شبلند تخت روی از و گرفتم رو دستش. رفتم سمتش به و شدم بلند. دزدید ازم رو نگاهش و لرزید هاشچشم مردمک

 : گفتم شدهبم صدای با. بود کم خیلی بینمون یفاصله. کردم

 .بسازم نو از رو زندگیم و خودم بتونم که من برای بود الزم دوری این. پوپک ببخش رو من-
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  :گفت و زد زل هامچشم به. تپیدمی شدت به قلبم. کرد پاره رو دلم بند و خورد گره من هاینفس با آرومش هاینفس

 .هومن بخشمنمی-

 : گفتم و زدم نیشخندی. زدم زل بهش مبهوت و مات. نداشتم رو حرف این انتظار. خوردم جا

 ؟ کنیمی شوخی-

 : گفت و داد تکون رو سرش

 .بدی پس رو عذاب این تقاص باید هم تو، کشیدم من که عذابی ماه سه این یاندازه به. امجدی هم خیلی بار این نه-

 اون از دبع نداشتم حق من؟ چی من ولی؛ داشت حق. رفت بیرون اتاق از و کشید بیرون دستم بین از شدت به رو دستش

 ؟کنم خلوت خودم با رو مدتی، داشتم زندگیم توی که سختی همه

 شد نم یمتوجه طناز. بودند زده زل هم به و بودند گرفته قرار هم روی روبه پوپک و طناز. رفتم دنبالش بلندم هایقدم با

 : گفت لبخند با و

 .خوابی کردم فکر-

 ،رفتممی پوپک دنبال به که حالی در. زد بیرون خونه از و زد من به پوزخندی. چرخوند من سمت به رو سرش پوپک

 : گفتم و دادم تکون طناز برای تهدید حالت به انگشتم

 !بعد برای باشه تو و من حساب-

 .برگردوندم خودم سمت به و گرفتم رو بازوش راه بین. دویدم پوپک دنبال و کردم باز رو در

 : گفت دارشبغض صدای با. بود کرده بغض

 هر اب خواستممی. کنی شروع رو جدید زندگی این من کنار داشتم انتظار من چون؟ بخشمتنمی میگم چرا دونی می-

 هیچ که رو دختر یه و گذشتی ازم، ندیدی رو من تو ولی؛ بدم قلب قوت بهت و باشم کنارت منم، کشیمی که دردی
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 من از انتظاری چه. کنه شروع رو زندگی این کنارت اون دادی اجازه و داشتی نگه اتخونه توی نداری باهاش نسبتی

 .رفتی و گرفتی نادیده رو من خود و من عشق تو وقتی، ببخشم داری

 یرو. گذاشتم امسینه روی رو سرش. کشیدمش آغوش در و برداشتم سمتش به قدم یه. گریه زیر زد و نیاورد طاقت

 : گفتم و کاشتم ایــوسه بـ سرش

 عوض نیاد با رو تو یگندیده موی تار یه نیستم حاضر بازم، بدن قرار مقابلم ردیف به رو شهر این هایزن ترینزیبا اگه -

 یرونب کوفتی باتالق اون از خواممی که ایلحظه رو دردکشیدنم تو خواستممی که بود این خاطر به، رفتم اگه من. کنم

 تو دیا به تموم ماه سه من. ندارم رو تو هایاشک دیدن طاقت ولی؛ میشم سنگدل اوقات گاهی درسته من. نبینی بیام

 . کنم جبران بده فرصت یه بهم. کردم زندگی

 : گفت و کرد پاک رو هاشاشک. برداشت امسینه روی از رو سرش

. بیار تدس به رو دلم دوباره پس، خوایمی رو من نمیگی مگه. بکشی بایدی هم تو پس، کشیدم عذاب ماه سه من گفتم-

 .داره درد بیشتر ـیانـت خــ از دروغ شنیدن؛ بده حق بهم

 یعنی، مکن مبارزه آوردنشدست به دوباره برای که بود داده فرصت بهم که همین. بردارم نگاهش از رو نگاهم تونستمنمی

 یطوالن ایــوسه بـ پیشونیش روی آروم و زدم لبخندی. پوپک کنار هم اون، زندگی یه داشتن برای دوباره امید یک

 .  کاشتم

 بعد روز یک

 : گفتم و انداختم پیمان به نگاهی آینه توی از، کردممی برانداز آینه توی رو خودم که حالی در

 ؟ میارنش کی-

 .قربان بیاد که هاستاآلن-

 : گفتم و کردم اشاره پیمان به و گرفتم تصویری آیفون سمت رو نگاهم. شد بلند آیفون صدای



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 332 

 .دیگه کن باز رو در؟ هستی چی معطل-

 .چشم-

 باز ور سالن در پیمان. شد باز حیاط در و داد فشار رو آیفون یدکمه پیمان. ایستادم سالن ورودی در مقابل و برگشتم

. شمبا داشته باهاش رفتاری چه باید دونستمنمی دلخوری همه اون از بعد. ببینمش بود قرار مدت همه این از بعد. کرد

 : کرد زمزمه زدهحیرت. شد خیره بهم شوکه. شد خونه وارد و اومد باال هاپله از اردالن

 ؟ هومن-

 آغوش در حرفی هیچ بدون و رفتم سمتش به. کنم برخورد بد باهاش اومدنمی دلم ولی؛ بودم دلخور ازش که این با

 : کردم زمزمه گوشش کنار آروم. دادمی آرامش حس بهم. داشتم دوست رو مرد این من. کشیدمش

 .مرد بود شده تنگ برات دلم-

 : گفتم و زدم لبخندی. بود شوک توی هنوزم. گرفتم فاصله ازش

 ؟ کنیمی نگاه طوراین چرا-

 . کرد لمس رو امگونه و گذاشت امگونه روی آروم و آورد باال رو دستش

 ؟ ایزنده تو-

 .امزنده، آره -

 : گفت و اومد بیرون شوک حالت از. خورد سر امگونه روی از دستش

 !شکرت خدایا-

 : گفت داربغض صدای با و فشرد خودش به رو من محکم و کشید آغوشم در

 ؟بذاری خبربی خودت از رو من مدت همه این تونستی طورچه. شکستی مدت این توی رو من کمر که تو پسر-
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 : گفتم و گرفتم فاصله آغوشش از

 .میدم توضیح برات، بشینیم بریم بیا-

 رو ماجرا براش آرامش با. کردمی نگاهم منتظر. نشستیم هم روی روبه. کردم هدایتش نشیمن داخل هایمبل سمت به

 : گفت و کشید آهی، حرفام اتمام از بعد. دادم توضیح

 ؟ کنیم بازداشت هم رو تو ترسیدیمی؟ کردی رو کار این چرا-

 .باشم تنها مدتی داشتم نیاز من ولی؛ ترسیدمنمی، نه-

 : گفت و کرد کوتاهی مکث

 ؟دلخوری من از هنوز تو-

 : گفتم و زدم تلخی لبخند

 .کنم دفن رو هامدلخوری دیگه گرفتم یاد من ولی؛ هست همیشه که دلخوری-

 .بودم مجبور ولی؛ بگم دروغ بهت خواستمنمی من-

 .دونممی -

. شدی نعما تو که بکشه رو من کرد سعی و پلیسم من که بود فهمیده بازرگانی ولی؛ زندان بودم اومده عملیات برای من -

 به رگانیباز دونستممی. شدی آزاد تو و گرفتم رضایت برات و رفتم، گناهیبی فهمیدم وقتی. توام مدیون رو زندگیم من

 با ولی؛ دارم و داشتم دوست داداشم مثل رو تو واقعا من ولی؛ شدم نزدیک بهت منم. گروهش توی برده رو تو اجبار

 ولی؛ برگشتم هامدت از بعد. برم دنبالش اطالعات آوردندست به برای و بشم خارج کشور از شدم مجبور بازرگانی رفتن

 لیهع که رو مدارکی تا بشه نزدیک بهت که خواستم کمک پوپک از منم. نبودی سابق هومن دیگه، بودی شده عوض تو

 .کردی کمک پلیس به و شدی کار به دست خودت خب ولی؛ بدم نجاتت خواستممی. بده بهم داری بازرگانی
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 نم خب ولی؛ بودم دلخور اردالن از من. بگم چی باید دونستمنمی. بودم زده زل بهش فقط، زدمی حرف که مدتی تمام در

 : گفتم و زدم بخشیآرامش لبخند. بشم عوض بودم گرفته تصمیم، نبودم سابق هومن دیگه

 .هستی و بودی کنارم همیشه تو که اینه مهم. کردم فراموش رو هااین یهمه من-

 !شدی عوض قدرچه-

 .بشیم عوض باید کنیم زندگی درست بتونیم که این برای آدما ما-

 . داشتم رو آرزوش که شدی هومنی همون که این از خوشحالم-

 : پرسیدم ازش، بود کرده مشغول رو فکرم مدت این تموم که سوالی

 ؟ چیه فرزین و تو ماجرای اردالن راستی-

 : گفت و کشید رنگشمشکی حالتخوش موهای بین وارشونه رو دستش

 ؟بشنوی داری حوصله، طوالنیه من زندگی داستان-

 به سری. دادمی بهم داشت رو فرصت این خودش امروز ولی؛ بپرسم رو اردالن یگذشته خواستممی که بود هامدت

 : گفت و کشید آهی. دادم تکون آره ینشونه

 .بردند رو مادرم و پدر و ریختند مونخونه توی هامامور صبح روز یه. بودند خالف کارای درگیر پدرم و مادر، بودم بچه-

 من ".مهست من، نترس ":گفت و کشید آغوشم در، کردممی گریه داشتم وقتی. بود مهربون پلیس یه مامور همه اون بین

 ردمک فراموش رو امگذشته که داشتند محبت من به قدراین. مادر من برای زنش و شد پدر من برای. برد اشخونه به رو

 دگیمزن از اوایل. شدم آشنا فرزین با مدرسه توی. مدرسه فرستادند رو من. نیستند من واقعی مادر و پدر که رفت یادم و

. راهنمایی دوم کالس رفتیم، شدیم تربزرگ. بشه باخبر امگذشته از کسی خواستنمی دلم چون؛ گفتمنمی چیزی براش

 حلهم توی رفتم و کردم جمع رو وسایلم سریع، شد که آخر زنگ. شدم نگرانش خیلی روز اون. کرد غیبت فرزین روز یه

 پیدا یتجمع همه اون بین رو فرزین. شدم رو روبه آدم کلی با، محله توی رفتم وقتی. مدرسه نیومده چرا فرزین ببینم که
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 مرگ باعث من گفتمی و دونستمی مقصر رو خودش اشهمه. مردند خواهرم و بابام و مامان گفت و گریه زیر زد. کردم

 طوراین و کردم تعریف براش رو زندگیم تموم، توام مثل منم بگم بهش که این برای هم من. شدم خواهرم و مامان و بابا

 . بود ماجرا تموم این و افسری من و خوند پزشکی رفت اون. صمیمی دوست دوتا شدیم که شد

 : گفتم دادم تکون سری. بود شده درگیر حسابی فکرم

 ؟ شمال بودید رفته چرا ولی؛ طوراین که-

 : گفت و خندید

 .داری رو من آمار خوب که بینممی -

 .دارم رو اطرافیانم آمار همیشه من -

 : گفت که نکشید طولی. کردم نگاهش منتظر. کرد سکوت. کشید عمیقی نفسی

 .فرزینه خواهر پوپک-

 : گفتم و رفت باال هوابی صدام. نداشتم اعتماد گوشام به. کشید سوت لحظه یه مغزم

 ؟ چی-

 : گفت خونسردی با

 .بوده بهزیستی توی هم مدت این تموم. دادند نجاتش، نمرده تصادف اون توی پروانه ولی؛ کنینمی باور دونممی -

 : گفتم و دادم تکون رو سرم ناباورانه. کنم باور تونستمنمی اصال. بودم شده شوکه

 ! نداره امکان این، دروغه نه -

 .هومن راسته -
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 ؟ نگفتید من به چرا! من خدای وای -

 .نشد فرصت چون -

 رو النس بلندم هایقدم با زیاد کالفگی از. بود سخت برام باورش؟ بود من دایی دختر پوپک یعنی. نبود خوب اصال حالم

 : گفتم و برگشتم اردالن سمت به یهویی. کردممی متر

 ؟ مطمئنی تو-

 ؟ شدی کالفه چرا. آره -

 .شدم کالفه همین خاطر به، ریزهمی هم به بفهمه پوپک اگر اردالن-

 .بگه بهش یواش یواش قراره فرزین، نباش نگران-

 .پاشو، من با بیای خوایمی اگه. دارم آزاد هوای به نیاز من اردالن-

 : گفت و کرد نگاه من به تعجب با اردالن

 .باشه-

 . زدم بیرون خونه از اردالن همراه و برداشتم رو ماشین سوئیچ سریع

*** 

 :پوپک

. دش قفل ماشین درهای و زدم رو ماشین ریموت و شدم پیاده ماشین از. کردم متوقف رو ماشین مادربزرگ یخونه مقابل

  .بود کرده عادت من هوایبی آمدهای و رفت به مدت این توی. کرد باز رو در، کیه بپرسه که این بدون. زدم رو خونه زنگ

 عطر وجود تمام با. دادمی آرامش حس بهم پرتقال و نارنج هایدرخت هایشکوفه بوی. بستم سرم پشت رو حیاط در

 . دادندمی آرامش بهم. بوییدم رو هاشکوفه خوش
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 : گفت خوشرویی با و کرد باز رو در مادربزرگ. رفتم باال هاپله از

 !اومده کی ببین به به-

 : گفتم و کردم روبوسی باهاش و درآوردم رو هامکفش

 ؟ خوبید، مادربزرگ سالم-

 .داخل بیا، دخترم خوبم-

. اومدیم بدش مبل از مادربزرگ. شدیم نشیمن وارد و گذشتم، بود وصل نشیمن به که باریکی راهروی از. شدم خونه وارد

. منشست نشیمن از ایگوشه. بود دستباف فرش اشخونه یهمه همین خاطر به؛ برهمی بین از رو صمیمیت گفتمی

 : گفت و نشست کنارم لبخند با. آورد قندون و استکان دوتا با همراه رو چای فالسک. نشست کنارم هم مادربزرگ

 .کردم دم رنگخوش چایی فالسک یه همین خاطر به؛ میشه طوالنی دوتا ما هایحرف دونستم می-

 : گفتم. رفتمی ضعف هاشمهربونی این برای دلم

 . من برم قربونت-

 . کرد سرمستم، بود چایی داخل که هل بوی. ریخت چای دوتامون برای

 ؟ خبرا چه-

 : گفتم و کشیدم آهی

 .مادرجون دارم زیاد که خبر-

 : گفت و گذاشت مقابلم رو چای استکان

 .کن شروع پس-
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 : گفتم و خندیدم

 .دارم بد و خوب خبرهای مادرجون-

 .امآماده خبر دو هر برای من، نترس-

 : گفتم و انداختم دستباف هایفرش به رو نگاهم. کنم شروع باید کجا از دونستمنمی. خندیدم

 ؟ کنیدنمی عوض رو هافرش این چرا بزرگمامان-

 و زد محوی لبخند. شدم خیره، بود شده چروک روزگار هایتلخی خاطر به که سفیدش صورت به و آوردم باال رو نگاهم

 : گفت

 . دارند انقضا تاریخ سال یک فقط ماشینی هایفرش ولی؛ نداره انقضا تاریخ دستباف قالی-

 : گفتم و زدم تلخی لبخند

 ؟ امروزی هایعشق مثل-

 این برام خدابیامرز حاجی. نبود رسم هاموقع اون آخه؛ نداد جهیزیه بهم زیاد پدرم، کردم ازدواج که زمانی. مادر آره -

؛ دمب تنوعی خونه این به داشتند اصرار هابچه حاجی بعد. نداره تمومی عمرش دستباف قالی گفتمی. خرید رو هافرش

 با خوبم خاطرات تموم، بزنم خونه این به دست بخوام اگر کنممی احساس. دارم دوست طورهمین رو امخونه من ولی

 .میره بین از همیشه برای جیحا

 : گفتم و کردم باز لب. کردمی نگاهم منتظر

 ؟ داشت دوست رو من هومن نظرت به بزرگ مامان-

 : گفت ناراحتی با و کشید حسرتی از پر آه
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 شهمی باعث، میشه خونده زن و مرد بین که عقدی خطبه اون؟ باشه نداشته دوست رو زنش کسی میشه مگه، مادر آره -

 .بیفته هم دل به زن و مرد مهر

 : گفتم و کردم بغض

 ؟ افتاد دیر قدراین هومن دل به من مهر چرا پس-

 : گفت و خندید

 . افتادمی تکاپو به وقتاون، بده دست از رو چیزی خوادمی دیدمی وقتی همیشه هومن-

 : گفت ناراحتی با و کرد هم در رو اشچهره

 .شد مرگ جوون پسرم، فایده چه ولی-

 : گفتم دارمبغض صدای با. کرد سکوت و کشید آهی

 .مادربزرگ منم شد مرگ جوون که اونی-

 : گفت سرزنش با و کرد اخمی

 .بود کافی هومنم داغ! نکنه خدا، دختر بگیر گاز رو زبونت-

 : گفتم. شدند سرازیر امگونه روی آروم هاماشک

 .دیدم خودم هایچشم با رو مرگ، دیدم اشخونه توی رو دختر اون وقتی از-

 : گفت کرد تعجب بزرگمامان

 .ببینم بزن حرف واضح؟ خونه کدوم توی؟ دختر کدوم-

 : گفتم. گریه زیر زدم و کنم تحمل نتونستم
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 .ستزنده هومن بزرگ مامان-

 : گفت وارزمزمه. بود شده خیره بهم واج و هاج

 ؟میشه مگه-

 . میشه، بزرگمامان آره -

 : گفت و گرفت ازم رو نگاهش و کرد اخم

 .کنمنمی باور-

 سمت به و شدم بلند سریع. گریه زیر زد و نیاورد طاقت. کردم تعریف رو ماجرا براش آروم و کردم پاک رو هاماشک

 . برگشتم آب لیوان یه با و دویدم آشپزخونه

 : گفت و زد زانوش روی. بود شده ترآروم. دادم خوردش به آب کم یه و نشستم مقابلش

 .ریزهمی خودش توی رو چیز همه همیشه که پسر این برای بمیرم-

 :گفتم ناراحتی با و گرفتم رو دستش

 .سالمه که مهمه این اآلن. باش آروم مادرجون-

 : گفت و گرفت رو دستم دوتا هر مادربزرگ

 .بسوزه عشق این پای هومن نذار ولی؛ ناراحتی ازش دونممی پوپک-

 : تمگف ناراحتی با؟ نداشت ارزش، بودیم شده هومن دست یبازیچه چندماه که احساساتم و من یعنی؛ شدم چرکیندل

 .داشتمی نگه اشخونه توی رو دختر اون نباید ولی؛ کنم ناراحتش نمیاد دلم و دارم دوست رو هومن من مادرجون-
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 ـناه گـ اهل هست چی هر اهل هومنم. دارم اعتماد هومنم به من دخترم. مهربونی قدراین که مادر بشم دلت فدای-

 .باشه راحت بابت این از خیالت، نیست

 ؟ گیدمی راست-

 .ترهپاک هم آب از من هومن، دخترم میگم راست که آره -

 .بشه تنبیه باید هومن جون مادر ولی-

 .داری حق، مادر دونممی -

 .بشه اذیت اونم خواممی، مدت این توی شدم اذیت خیلی-

 . بشی اذیت اون از بیشتر تو که نکن کاری ولی-

 : گفتم و نشست لبم روی محوی لبخند

 .بلدم خوب رو هومن هایضعف نقطه دیگه من. نباشید نگران-

 ستشد. شناسممی که ساله چندین رو زن این کردممی احساس. بود آرامش منبع زن این. کرد نگاهم لبخند با مادربزرگ

 : گفت و شد بلند، گذاشت زانوهاش روی رو

 .کنم شکر رو خدا باید، ستزنده پسرم. بدم نذری عبدالعظیم شاه برم شم بلند-

 : گفتم و رفتم سمتش و شدم بلند سریع. رفت ضعف انداخت سرش که رنگشمشکی چادر برای دلم

 .مادرجون بریم هم با-

 .دخترم میشه زحمتت-

 .منی زندگی رحمت شما؟ کدومه زحمت-
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 ؟ مادربزرگ میگی بار یه و مادرجون میگی من به بار یه چرا تو مادر راستی. دخترم باشی زنده-

 لتخجا با و گزیدم رو لبم. کشیدم خجالت؟ کردممی صداش چیز یه هردفعه من چرا؛ گفتمی راست. بود گرفته امخنده

 : گفتم

 .کردم قاطی منم، مادربزرگ میگه بار یه و مادرجون میگه بار یه که آینازه تقصیر-

 : گفت و خندید

 .مادر بریم! هابچه شما دست از امان-

 . رفتیم عبدالعظیم شاه سمت به و زدیم بیرون خونه از مادربزرگ همراه

*** 

 بعد روز دو

 . آوردند در بال خوشحالی از، فهمیدند وقتی آیناز و بابا و مامان. ستزنده هومن که بودند فهمیده همه تقریبا

 از. مکن اذیتش کم یه هومن از حق این گرفتن و شرکت مدیریت با خواستممی. شرکت برم که شدم آماده همیشه مثل

 که ودب هامدت. رفتم سمتش به. کردمی هدایت سمتش به رو من نیرویی یه. افتاد پیانو به نگاهم. اومدم پایین هاپله

. خاکه از پر عمارت تموم کردممی احساس. بود خاک از پر. کشیدم روش رو دستم آروم. بود سالن از ایگوشه صدابی

 هنوزم. شدمی ادب باید ولی؛ داشتم دوست رو هومن من. هومن با فقط اونم، خواستمی تازه شروع یه دلم. کشیدم آهی

 از. نشست لبم روی لبخندی ــوسه بـ اون یادآوری با. کردممی احساس، کاشت امپیشونی روی که رو ایــوسه بـ اون

 . رفتم شرکت سمت به و زدم بیرون خونه از. کردم شکر داد بهم دوباره رو هومن که این بابت رو خدا دلم ته

 به مورود با. شدم اتاقم وارد و زدم لبخندی براش. شد بلند احترامم به منشی. شدم شرکت وارد و کردم پارک رو ماشین

. فتگر حرصم. کردمی نگاه بهم ژکوند لبخند یه با و بود نشسته میز پشت هومن. زدند بیرون حدقه از هامچشم اتاق

 : گفتم جدیت با و کردم اخم. کنم اذیتش داشتم دوست
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 ؟ دارید کار چه من شرکت توی بفرمایید میشه-

 : گفت خنده با و داد باال رو ابروش تای یه

 ؟خانوما خانوم منه شرکت جااین که رفته یادت انگاری؟ شرکتت-

 .وت جای نه منه جای جا این پس، سپردی من به رو شرکت این مدیریت که رفته یادت تو انگاری ولی؛ نرفته یادم نه-

 مثل .ایستاد روم روبه. اومد من سمت به و زد دور رو میز و شد بلند میز پشت از. بود گرفته رو اشخنده جلوی سختی به

 : گفت و زد زل هامچشم به. گرفت باال رو سرش و برد فرو شلوارش هایجیب توی رو هاشدست همیشه

 ؟کنیمی بیرون خودم شرکت از رو من داری اآلن-

 : گفتم تمام پررویی با

 .رو من منظور کن برداشت داری دوست طور هر تو-

 رو روزام هایطرح کردم نگاه میز روی هرچی. نشستم میز پشت و کوبیدم میز روی حرص با رو کیفم. گذشتم کنارش از

 : گفت. گرفتم رو منشی و برداشتم رو تلفن و شدم عصبی. ندیدم

 ؟ خانوم بله-

 ؟ کجان هاطرح این-

 .میزتون روی بذارم رفته یادم، خانوم ببخشید-

 : کشیدم فریاد بلند صدای با

 .بیار برام رو هاطرح اآلن همین! رفته یادت کردی بیخود تو-

 وجهت بهش که این بدون. بود شده خیره بهم زدهبیرون حدقه از هایچشم با هومن. کوبیدم هم به رو تلفن عصبانیت با

. تنشس مبل روی و اومد پررویی کمال با، نداشت فایده ولی؛ کنم اشخسته که بود این قصدم. شدم کار مشغول کنم
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 لمشغو دوباره رو خودم و دادم بیرون رو نفسم حرص با. زد نماییدندون لبخند جوابم در اونم و رفتم بهش ایغره چشم

 نگاه رو هاطرح. رفت و داد قرار میزم روی رو شدهآماده هایطرح. شد اتاق وارد منشی، خورد در به که ایضربه با. کردم

 اتاق در. مرفت اتاق در سمت به بلندم هایگام با و شدم بلند و کردم پرت رو هاطرح عصبانیت با. تربد یکی از یکی؛ کردم

 راحانط اتاق سمت به. شد بلند سریع و ترسید منشی. کرد برخورد دیوار به محکم اتاق در. کردم باز عصبانیت با رو

 :گفتم و بردم باال رو صدام. شدند بلند طراح سه هر، اتاق به من ورود با. رفتم

 ؟ دیدمی ارائه که چیه کوفتی هایطرح این-

 : گفت و بود افتاده من و من به ترس از طراحان از یکی

 .کرد تاییدشون شایان آقا خانوم-

 آماده رو جدید هایطرح ترسریع چه هر. بکشه تونهمی هم سالهده بچه یه رو هاطرح این. رئیسم من؟ کیه شایان آقا-

 .کنممی صادر رو تکتون تک اخراج حکم وگرنه کنیدمی

 با رو نفسم. شدم هومن یسینه به سینه که برم بیرون اتاق از کردم عقبگرد. دادند تکون رو سرهاشون ترس با هرسه

 : گفتم عصبانیت با و دادم بیرون حرص

 .کنار برو-

 : گفت لبخند با. بود هاشچشم توی خاص برق یه

 .بانو بفرمایید-

 رو من این و افتادممی اخیرش کارای یاد، دیدممی رو هومن وقتی. شدم اتاق وارد. رفتم بیرون اتاق از و کشید کنار

 مشغول و تمرف کارم میز سمت به و کشیدم عمیقی نفس. بشم مسلط خودم اعصاب به کردم سعی. کردمی عصبی بیشتر

 .شدم شرکت کارهای

*** 
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 :هومن

 با. دیهج کار توی که کردممی تحسینش البته. کنه برخورد شرکت هایکارمند با طوراین مهربون پوپک شدنمی باورم

 : ادمد جواب. بود آیناز؛ کردم وصل رو تماس سریع. شد بلند موبایلم صدای. بود گرفته امخنده امروزش کارهای یادآوری

 ؟ آیناز جانم-

 : پیچید گوشی داخل شادش صدای

 ؟ خوبی، جونم داداش سالم-

 ؟ داری کارم، جانم. خوبم مرسی-

 تو دونمب خواستم. بگیریم تولد یه براش گرفتم تصمیم فرزین و من، پوپکه تولد دیگه روز دو داداشی دونیمی، آره -

 ؟ نداری نظری

 : مگفت سریع. این از بهتر فرصتی چه، بدم ازدواج پیشنهاد بهش که بودم فرصت یه منتظر من. کردم فکر کم یه

 .افتادی شمال سفر یه که کن جمع رو وسایلت فقط تو. میدم رو کارا ترتیب خودم-

 : گفت خوشحالی با. کشید سوت گوشم جیغش صدای از. کشید بلندی جیغ

 .کنیممی حرکت دیگه روز دو شاءاهللان پس! داداشی عاشقتم-

 ؟ که فهمیدی، شمال بیام خواممی من که بفهمه پوپک خوامنمی اصال بگم بهت فقط آره -

 .داداشی آره -

 ؟ نداری کاری من با حاال، آفرین-

 .خداحافظ، باش خودت مواظب. داداشی نه-
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 .سالمت به -

 از قبل ولی. کردم هماهنگ باهاش رو کارها تمام و گرفتم تماس پیمان با سریع. داشتم کار کلی. کردم قطع رو تماس

 داره پوپک به که حسی این از دست و دارم دوست رو پوپک من که بفهمه باید. بزنم حرف اردالن با باید سفر این

 . کردم پیامک براش هم رو آدرس، ببینمت پارک داخل خواممی که دادم پیام بهش. برداره

. ادمد تکون دست براش. اومدمی سمتم به داشت که دیدم رو اردالن دور از. بودم نشسته پارک داخل نیمکت روی منتظر

 : گفت لبخند با. دادم دست باهاش و شدم بلند. اومد نزدیک

 ؟ گرفتی یاد رو رفتنپارک کی از-

 : گفتم. باشم جدی کردم سعی

 .اومد زندگیم توی پوپک که وقتی از-

. ردک نگاهم منتظر اردالن. نشستیم نیمکت روی دو هر. اومده وجود به تغییری اشچهره توی کردم احساس. کرد تعجب

 .بود سخت، کنه آزرده رو رفیقم تنها بود قرار که هاییحرف گفتن

 : گفت و شکست رو سکوت. باشم آروم کردم سعی و دادم قورت رو دهنم آب

 ؟ کشوندی جااین رو من چرا بگی خواینمی -

 : گفتم و کردم باز لب آروم. گذرممی امخانواده از حتی پوپک برای من ولی؛ متاسفم اردالن. کردم نگاهش

 تو جز به کردممی فکر. بودی کنارم همیشه. بودی تو، کردمی درک رو من همیشه که کسی تنها دنیا این توی اردالن-

 حال من. تریخ هم به زندگیم معادالت تموم پوپک اومدن با. کردم اشتباه ولی؛ باشه داشته دوستم تونهنمی کسی دیگه

 . کرد سیاه من خاطر به رو زندگیش یشناسنامه یصفحه ترینزیبا که هستم دختری مدیون رو اآلنم خوب

 : گفت و پرید حرفم بین

 ؟ هومن-
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 : شدم زدنشحرف مانع و آوردم باال رو دستم سریع

 کردمنمی هم رو فکرش من زنممی حدس طورایی یه یعنی؛ بگی چی خوایمی دونممی. اردالن بشه تموم حرفام بذار-

 توی زا رو پوپک عشق بگم بهت که بود این خاطر به فقط، جااین بیای گفتم امروز اگه. بشم پوپک عاشق روزی یه که

 .گذرممی هم دنیا از حتی پوپک به رسیدن برای من. کنی بیرون قلبت

 صدایی رفتگر جاروی صدای جز. بود زده زل بهم، کردمی خودنمایی لبش روی که محو لبخند یه با. شد تموم هامحرف

 زده لز بهم فقط خونسرد و آروم خیلی ولی؛ بجنگه احساساتش برای حتی یا قهرکنه، کنه اخم داشتم انتظار. اومدنمی

 : گفت و کرد باز لب باألخره. شدممی نگرانش کم کم داشتم دیگه. بود

 و وت این. ندارم چشمی برادرم زن به وقتهیچ من و برادرمی تو. کرده عوض رو تو پوپک بینممی که این از خوشحالم-

 لحظه هر و تنهایی کردی احساس کجا هر نره یادت فقط. کن زندگی خوشبخت برو، داداشم برو، بزرگت دنیای این

 ارزشش ادوت ما رفاقت. نمیشم برادرم عشقی رقیب هرگز من. پشتتم کوه مثل من و هستم من بدون، کنی سقوط ممکنه

 مهمون رو خودت هوابی که قهوه یه تلخی مثل، بود تلخ. چشیدم رو نبودنت طعم بار یه. زودگذره حس یک از بیشتر

 .من خوشبختی یعنی تو خوشبختی. کنم تجربه رو تلخی این خوامنمی دیگه. کنیمی

 من .کردم بغض بار اولین برای. کشیدم آغوشش در. بود کامل برادر یه و رفیق یه برام اردالن که این از بودم خوشحال

 زمزمه آروم گوشم کنار. گذشتمی خودش از من کردنخوشحال برای که بود داده برادر یه بهم خدا ولی؛ نداشتم برادر

 : کرد

 و ازیبس رو زیادی هایپله باید هاخوشبختی این به رسیدن برای نره یادت فقط، زندگیت هایخوشبختی دنبال برو-

 .مشترکه زندگی یک شروع هم پله اولین

 .اردالن مرسی-

 : گفت و کرد اشاره سرم پشت به ابرو و چشم با. گرفتم فاصله آغوشش از

 .دیگه پاشو؟ هستی چی معطل-
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 با و شدم بلند. بودم آورده کجا از دفعه یک دونمنمی رو انرژی همه این. خندیدم دل ته از بار اولین برای، خندیدم

 .دویدم ماشین سمت به بلند هایقدم

*** 

 بعد روز دو

 کردممی غرغر که حالی در. نشست و کرد باز رو در. شدند فرماتشریف خان اردالن باألخره، معطلی دقیقه چند از بعد

 : گفتم

 ؟ نپوشیدی هم رو شلوارت هنوز بینممی میام ولی؛ ایآماده میگی من به تو-

 : گفت و خندید

 .سالم-

 : گفتم دلخوری با

 .علیک-

 .هاداری کار کلی امروز، برادر نکن زهر رو کامت صبحی اول-

 : گفتم و درآوردم حرکت به رو ماشین و دادم تکون سری، دادممی بیرون صدادار رو نفسم که درحالی

 .کارا به رسممی دیر تو لطف به ولی؛ دارم کار کلی آره -

 .هاشدی معطل دقیقه پنج خوبه حاال-

 : گفتم بودم کرده ریز رو هامچشم که حالی در. برگردوندم طرفش رو سرم

 ؟دقیقه پنج اردالن-
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 : گفت و خندید

 .بشه عوض سرنوشتت قراره امروز ناسالمتی! رو کور گره اون کن باز د؟ خوبه، ساعت ربع خب خیلی-

 : گفتم نگرانی با. پوپک زندگی راز ترینبزرگ فهمیدن، من ازدواج پیشنهاد. بود بزرگی روز امروز. داشتم دلهره

 ؟نه بگه ممکنه یعنی؛ دارم دلهره اردالن-

 .بگذره ازت محاله دیدم پوپک هایچشم توی من که عشقی اون-

 . کنه خدا-

 .کن فکر خوب خوبِ چیزای به. نکن نگران بیخودی رو خودت-

 .نیست خودم دست، تونمنمی-

 پنجه و دست افکارم با و کنم سکوت فقط دادم ترجیح که بودم افکارم درگیر قدراین. کرد سکوت و کرد نگاه فقط بهم

 .کنم نرم

 رو رشفک کی. بود شده همسفر ما با نوروز عید تعطیالت برای پوپک که بود دیروز همین انگار. بودم شده خیره جاده به

 کردمنمی رو فکرش وقتهیچ. بده تغییر رو زندگیم طوراین، بودم متنفر ازش وجودم تمام با که دختری کردمی

 تا رتنف یفاصله میگن که راسته. باشه هوابی عشق این باعث داشت من به که هاییتوجه و پوپک ریز ریز هایمحبت

 نم بود شده باعث که بود زیاد قدراون، داشتم پوپک به دلیلبی من که نفرتی. زدنهبرهم پلک یه یاندازه به عشق

 حتی که بود بزرگ حدی به سیاهی این. انتقام اونم، بود کلمه یک فقط من زندگی سیاهی. نبینم رو پوپک هایخوبی

 ارث اون. کرد تغییر چیز همه پوپک وجود با ولی؛ برگشتم امرفتهدست از غرور انتقام برای من. ندیدم رو امخانواده

 سیک ارث این برکت و بود برکت از پر ارث یه، نبود معمولی ارث یه، کشوند من زندگی به رو پوپک پای که خانوادگی

 .پوپک جز، نبود



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 350 

 بوده یبازرگان هایتهدید خاطر به بگم بهش و کنم تعریف پوپک برای رو شمال ماجرای خواممی که گفتم مامان به وقتی

 هب مامان و نبوده پوپک پیش اصال ارث این که گفت التماس با و شد مانعم سریع مامان، کردم ازدواج باهاش من که

 دست زا که این با. پوپکه پیش باارزش میراث اون کنه فکر و برداره بابا سر از دست بازرگانی که کرده رو کار این دروغ

 و من بین وصالی بازم ولی؛ بود نرسیده پوپک به وقتهیچ ارث اون که این با. بخشیدمش بازم ولی؛ بودم دلخور مامان

 متوجه پوپک وقتهیچ و بمونه باقی خدا و خودش و من بین راز یه ابد تا ماجرا این که دادم قسم رو مامان. شد پوپک

 راگ حتی من. میره بین از، داره تو و ما به که گاهیتکیه حس اون موقع اون چون؛ بوده خطر در جونش زمانی یه که نشه

 هق صدای و جانمازش عطر بوی که دختری آوردندست به برای باز، نخواد زندگیش گاهتکیه عنوان به دیگه رو من پوپک

 دنیای تموم برای اممردونگی صالبت و غرور شد باعث، شنیدممی خوابش اتاق در پشت از که اششبانه هایهق

 و بنفش و صورتی به اشدخترونه دنیای رنگی هایپالت با رو من زندگی سیاه رنگ پوپک. کنممی تقال، بلرزه اشدخترونه

 .بخشید دوباره حیات زندگیم به که بود رنگ پالت یه پوپک عشق از من تعبیر تمام. کرد تبدیل قرمز

، نیست سازچاره هاشحرف بود فهمید که هم اردالن. دادممی الکی گیر هامستخدم به مدام و بودم مضطرب و دستپاچه

 . بود زده زل بهم و ایستاد ایگوشه

 .نکرد کم داشتم که ایدلهره از بازم، بود درونیم آرامش بخشطنین زمانی یه که هم دریا امواج صدای

 شده بادکنک از رپ ویال حیاط. کاربنیه آبی رنگ عاشق پوپک که بود گفته بهم آیناز. بود کاربنی آبی رنگ به هاصندلی و میز

 : گفت و اومد سمتم به مستخدم. بود

 .ستآماده هم کیک قربان-

 .بذارید یخچال داخل فعال، بیارید گفتم وقت هر-

 اماحتر با همیشه مثل. اومد سمتم به. دادم تکون دستی براش و دیدم رو پیمان دور از. رفت و گفت چشمی مستخدم

 : گفت و کرد برخورد باهام

 . شد اجرا دستورتون آخرین قربان-
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 و دمز محوی لبخند. رسوندمی اتمام به موفقیت با آخر یلحظه تا و سپردممی رو کاری بهش که بود کسی تنها پیمان

 :گفتم

 .بخوابیم راحت رو هاشب تونیممی دیگه حاال! پسر آفرین-

 .نشه اشگذشته هایکاریکثافت غرق دیگه امیدوارم فقط-

 .بده هامستخدم به رو حواست برو هم حاال. بده اطالع بهم، رفت خطا اگر. باش طناز مواظب دور دورا-

 .قربان چشم-

 :شد کشیده قبل روز یک سمت فکرم. رفت پیمان

. زدند بیرون حدقه از بود مرو روبه که ایصحنه از هامچشم، خونه به ورودم محض به. شدم خونه وارد و انداختم کلید

 و بود تادهایس روم روبه، بود گذاشته نمایش به رو بدنش تمام که مجلسی لباس یه با. انداختم طناز سرتاپای به نگاهی

 :گفتم و کشیدم هم در رو هاماخم. اومد خودم به سریع. کردمی خودنمایی لبش یگوشه ژکوند لبخند یه

 ؟ کردی درست خودت برای وضعیه چه این-

 : گفت و کرد نازک چشمی پشت

 ؟ نیومد خوشت، چیه-

 : کشیدم فریاد عصبانیت با و بردم باال رو صدام

 .کنیمی عوض رو هاتلباس و میری ترسریع چه هر. نیومد خوشم نه-

 : گفت و زد پوزخندی

 ؟ بودم بغلت توی صبح تا شب یه رفته یادت. اومدمی خوشت که دیروز تا-
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 فتهر اشتباه درسته. بیارم خاطر به رو گذشته هم لحظه یک نداشتم دوست. فشردم هم روی رو هامچشم عصبانیت با

 رومآ توانمه حد در که جایی تا کردم سعی. شدند مشت اختیاربی هامدست. نبودم سابق هومن دیگه من االن ولی؛ بودم

 : گفتم شمرده شمرده. باشم

 .کنیمی عوض رو هاتلباس و میری االن همین-

 : دلرزی خونه کل فریادم صدای با. کردم باز رو هامچشم سریع. شنیدم، شدمی نزدیک بهم داشت که رو هاشقدم صدای

 ! نیا نزدیک-

 : گفتم و کردم ریز رو هامچشم. ترسید. ایستاد

 سعی بازم تو ولی؛ دختر یه شده روزم و شب دونستیمی. داشتم اتنگه امتوخونه ماه سه من؟ طناز چیه تو هدف-

 فتیر فرو که لجنی این توی درجازدن و تقال همه این؟ مرده سابق هومن نگفتم بهت من مگه. بشی نزدیک بهم داشتی

 رایب بتونی شاید؟ رفته کجا اتزنونه غرور پس؟ کنم نگاهت فقط من که کردی هاعروسک شبیه رو خودت؟ چیه برای

 با ور من تو؟ کنممی قبولت من کنیمی فکر؟ چی بعدش ولی؛ کنی برانگیخته رو اممردونگی حس کوتاه لحظه چند

 ادرم زمانی اگه نذار. نکن دارلکه مردی هیچ خاطر به رو بودنتزن، طناز نکن؟ دونیمی یکی بازرگانی امثال و بازرگانی

 . کنه آرومنا رو آرومت زندگی اتگذشته اشتباهات از ترس، شدی

 : گفت دارشبغض صدای با. ریختمی اشک صدابی، زدممی حرف من که مدتی تمام تو

 .دارم دوستت من-

 رخوردب باهاش آرامش با کردم سعی. برم خطا خواستمنمی واقعا حاال ولی؛ رفتم زیاد خطا زندگیم توی. اومد درد به قلبم

 : گفتم آرومی به. کنم

 ؟کنه زخم رو تنت تمام بشه باعث که کنی بغل رو کاکتوسی حاضری تو-

 : گفت گیجی با. نشد حرفم معنی یمتوجه. کرد تعجب
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 ؟چی-

 درگیر قدراین. کنی بغل رو کاکتوس این زیادی عشق از کنیمی سعی و داری دوست خیلی رو کاکتوس یه تو، طناز ببین-

. ردهک زخمی رو بدنت تمام و کنهمی وارد صدمه بهت داره کاکتوس این که نیستی متوجه که داشتنیدوست حس این

 .طناز نزن صدمه خودت به؛ کاکتوسه همین حکایت داری من به که عشقی

 .لرزیدندمی آروم هاششونه و بود انداخته پایین رو سرش

 : گفتم. بزنم بهش همیشه برای رو آخرم هایحرف تمام جدیت با طور همین کردم سعی

 دست ونهخ یه برات میگم پیمان به. کنم کمکت دوست یه عنوان به دارم وظیفه منم و دونممی داشتی رو سختی زندگی-

 یزندگ با جدیدت زندگی امیدوارم، طناز ماست دیدار آخرین این. کنی اداره رو زندگیت بتونی که شغل یه و کنه پا و

 .باشه داشته فاصله سیاره دو اتگذشته

 : کرد زمزمه التماس با آروم لرزونش هایلب با. زد زل بهم گریونش هایچشم با و آورد باال سریع رو سرش

 .ترسممی بگذرونم تو بدون قراره که روزایی از من، هومن نرو-

 : تمگف بشم خارج خونه از که این از قبل. کردم عقبگرد و گرفتم ازش رو نگاهم. سوخت نگاهش معصمومیت برای دلم

 .خداحافظ، باش خودت مواظب-

*** 

 موندهن باقی مهمونی شروع به چیزی. گرفتم فاصله افکارم از، کردندمی چک رو هاباند داشتند که ارکست گروه صدای با

 سمت به سریع. کردممی عوض رو هاملباس باید. بودم اسپرت تیپ با هنوزم. کردم وضعم و سر به نگاهی. بود

 .رفتم ویال ساختمون

*** 

 :پوپک
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 لحنی با. بود موهاش اتوکشیدن حال در که شدم خیره آیناز به و برگشتم. گذاشتم تخت روی رو چمدونم حرص با

 : گفتم حرصی

 .دارم شرکت اون توی کار کلی من؟ بیام سفر این به من بود اجبار حاال-

 : گفت باکالفگی و برگشت سمتم به آیناز

 ؟شدی غرغرو قدراین شده چی جدیدا، نبودی غرغرو قدراین هاقبال. بود واجب آره -

 .دونیمی بهتر خودت-

 : گفت و خندید شیطنت با

 .کرده اثر بهت داداشم با نشینیهم کمال. فهمیدم آهان-

 : گفت و داد خالی جا. کردم پرت سمتش به و برداشتم رو چمدونم داخل هایلباس از یکی و شدم حرصی

 ؟ کردی پیدا هم بزن دست، باشه خوشم نه-

 و دادم بیرون صدادار رو نفسم. بود گرفته اششوخی بدموقع اینم. دادم تکون براش سری. شد بلند اشخنده صدای

 .ببرم یاد از خودم کردنمشغول با حدودی تا رو دلهره این کردم سعی

 حریر هایآستین که رنگیمشکی لباس با، شدمی ست باهاش ربعسه آستین کت که رنگشیری یدکلته لباس بین

 . بودم شده سردرگم، بود شده کاریسنگ اشهمه لباس باالی قسمت و داشت

 ؟ نشدی آماده هنوز-

 : گفتم سردرگمی با و برچیدم رو هاملب. برگشتم سمتش به آیناز صدای با

 ؟ کنم انتخاب باید رو کدوم نظرت به ولی؛ قشنگن خیلی دوتا این آیناز-

 : گفت و زد لبخندی و شد خیره، بودند هامدست توی که لباسی هردو به آیناز
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 .میاد خوشم بیشتر مشکی لباس از که من-

 دوچندان نت توی زیباییش ولی؛ بود زیبایی لباس. کردم نگاهش وسواسی با قبل از بیشتر و آوردم باال رو مشکی لباس

 : گفتم ناچار به. شدمی

 .کنممی انتخاب رو همین، خب خیلی-

 . منتظریم بیرون-

 رو موهام .شدمی بسته راحتی به و نداشت مشکلی لباس زیپ شکر رو خدا. کردم تنم رو لباس. رفت بیرون اتاق از آیناز

 به اهینگ. پوشیدم رو رنگممشکی سانتی سه هایکفش و کردم جمع رو لباس از کم یه. بود بلند لباسم. کردم مرتب

 شآرای، بودم داده درشت فر مدل لختم موهای به، بودم کرده مرتب آیناز اصرار به که رو ابروهام. انداختم آینه توی خودم

 نگشر، جیگری قرمز؛ اومد خوشم لبم رژ رنگ از بار اولین برای. بود بخشیده رنگ روحمبی صورت به که مالیمی و ساده

 .بود قشنگ

 یادآوری با. کنارمه هومن لحظه هر کردممی احساس. هومن زیبای یهدیه؛ شد کشیده بندمگردن سمت نگاهم ناخودآگاه

 به من. بود جااین کاش. بودم خبربی ازش که بود روز دو؟ کنهمی کار چه؟ کجاست االن یعنی. شد بلند نهادم از آه هومن

 .راضیم یازم، ستساده نگاه یه سهمم فقط که دور هایفاصله این

 بیرون اقات از برداشتم رو مانتوم و دستی کیف و انداختم سرم روی رو شالم سریع، کردمی صدام مرتب که آیناز صدای با

 نفس سریع، رسیدمی نظر به کالفه که حالی در فرزین. بودند ایستاده نشیمن وسط منتظر آیناز و فرزین. زدم

 : گفت و کرد آزاد اشسینه از رو اششدهحبس

 .شد دیر که باشید زود! شدی فرماتشریف عجب چه-

 رشس پشت، بدم بهش جوابی بخوام که این بدون. بودند شده مشکوک امشب. کردم شک فرزین و آیناز رفتارهای به

 . افتادم راه
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 فتهآش قدراین رو فرزین بودکه عروسی چه این. کردممی شک کم کم داشتم دیگه. نزد حرفی گونههیچ فرزین راه بین

. نکنم آیناز و فرزین درگیر رو خودم فکر کردم سعی. بود نگران و آشفته؛ نداشت فرزین از کمی دست هم آیناز؟ بود کرده

 .نبود برداردست هم لعنتی یدلهره این. داشتم دلهره خودم کافی حدی به

 فرزین و آیناز سر پشت آروم. اومدمی زیاد یفاصله این از جی دی صدای. شدیم پیاده ماشین از و رسیدیم باألخره

 . عروسی جشن تا داشت شباهت پارتی به بیشتر جااین. بودند اومده زیادی جمعیت. کردم حرکت

 هب لحظه یه. شدم مهمونی داخل افراد رقـــص مشغول حرفی هیچ بدون. نشستیم و رفتیم نفره پنج میز یه سمت

 ؟ بودم بلد رقصیدن منم شدمی چی. کردم حسادت رقصیدندمی زیبایی این به که دخترایی

 با گوشش کنارش آروم و کشیدم آیناز سمت رو خودم. نبود داماد و عروس از خبری ولی؛ بودیم اومده که بود ساعتی نیم

 : گفتم تعجب

 ؟کو داماد و عروس پس-

 : گفت، بده نشون آروم رو خودش کردمی سعی که حالی در آیناز

 . آتلیه رفتن حتما، میان-

 .کنم سکوت دادم ترجیح ولی؛ پریدند باال ابروهام. کردم تعجب

 افیک حد به مهمونی این. دریا کنار برم داشتم دوست. کردمی امدیوانه داشت دریا امواج صدای. بود رفته سر امحوصله

 بین زا کردممی سعی که حالی در. شدم بلند صدا و سربی و آروم. بود گوشیش با بازی سرگرم آیناز. بود کنندهکسل

 و دور هب نگاهی تعجب با. شد بلند جمعیت صدای. رفت ویال هایبرق لحظه یه تو، برم دریا سمت به و کنم عبور جمعیت

 ؟بود خبر چه جااین. انداختم اطراف

 آروم ردمکمی سعی که حالی در. رفت باال زیادی استرس از قلبم ضربان. هومن ویالی انفجار، افتادم گذشته یاد لحظه یه

 به وقتی. ادند رو اعتراضی هیچ فرصت بهم که بود غافلگیرکننده حرکت این قدراین. شد کشیده سمتی به دستم، باشم

 نور خاطر به. انداختم اطرافم و دور به نگاهی. بودم ایستاه، بود رقـــص مخصوص که باغ حیاط وسط که اومدم خودم
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 باعث و داد هدف رو من مستقیما روشن نوری. بود افتاده سرم روی از شالم. ببینم رو اطرافم و دور تونستممی کم یه ماه

 نبی اخمی. بشه اذیت هامچشم شد باعث زیادی نور. کنه روشن سفیدرنگ یدایره یک مثل رو دورم تا دور نور اون شد

؟ ودب خبر چه جااین؟ ایستادم جااین چرا من اصال. کردمی تحلیل و تجزیه رو چیز همه داشت مغزم تازه. نشست ابروهام

 برای جانهی از تنم تمام شد باعث دلنشینش صدای که برگردم کردم عقبگرد سریع. بودند شده رمقبی پاهام نگرانی از

 .بلرزه ایلحظه

 .گرفتم تو تولد مناسبت به رو مهمونی این؟ کجا-

 . شد روشن دوباره ویال حیاط کل که نکشید طولی. کرد اشاره نفر یه به دستش با. برگشتم سمتش به آروم

 برای دلم! اومدمی بهش مشکی شلوار کت قدرچه. لرزیدندمی هامدست هیجان از. دادم قورت سختی به رو دهنم آب

. کرد پر رو نبینمو یفاصله. شدمی بیشتر ضربانش قلبم، داشتبرمی سمتم به که قدمی هر با. رفت ضعف مغرورش نگاه

 گرم، بود ورشعله قلبم درون بود هاماه که عشقی التهاب از. گرفت اشمردونه هایدست بین رو امزده یخ هایدست

 که بودیم هومن و من فقط و بود شده متوقف دنیا تموم انگار. کردمی نوازش رو امزده یخ صورت هاشنفس هرم. شدم

 رایب خودم که وقتی، کنم تنبیهش خواستممی طورچه من. زد گره نگاهم توی رو نگاهش. بودیم ایستاده هم روی روبه

 و کرد باز لب آروم. برد دیوونگی اوج به رو من همیشه مثل تنش عطر بوی. کردممی فداش رو جونم نگاهش لحظه هر

 :گفت

 .من یملکه مبارک تولدت-

 اخم. ریهگ زیر زدم و کنم تحمل نتونستم. بودم کرده فراموش کلی به؟ بود من تولد امروز یعنی! نمیشه باورم، من خدای

 : گفت و نشست اشمردونه پرپشت ابروهای بین دلنشینی

 .نکن گریه دیگه پس، میشی زشت کنیمی گریه وقتی. کنم اعتراف یه خواممی امشب؟ چرا گریه-

 : گفتم امگرفته صدای با و کشیدم باال رو دماغم. گرفت امخنده هوابی

 .بدجنس-
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 منهو آغوش. شد بلند جمعیت دست و سوت صدای. شدم شوکه که بود هوابی حرکتش قدراین. کشید درآغوشم هوابی

 گرفت فاصله آغوشم از. باشه تونستمی زنی هر آرزوی که خوب حس از پر و گرم آغوش یه. بود امنیت از پر آغوش یک

 : گفتم زدهحیرت. زد زانو مقابلم و

 ؟ کنیمی کار چی هومن-

 تو ترانگش نگین بودنبراق. کرد باز هامچشم مقابل و آورد بیرون قرمزرنگ یجعبه یه کتش جیب توی از و زد لبخندی

 با هومن. کردم بغض زیاد خوشحالی از. دادم قرار دهانم روی رو هامدست زیادی شوک از. درخشیدمی هاچشم مردمک

 : گفت آروم لحنی

 یمزندگ از ثانیه هر قراره که باشی کسی همون تو که کردمنمی رو فکرش، شدی زندگیم وارد وقتی پوپک دونیمی -

 اردو صدابی و آروم قدراین عشقت. بخشیدی تازه زندگی یه بهم و کردی عوض رو من زندگی تو پوپک. کنم فکر بهش

 حاضری وت پوپک. کرده خونه قلبم توی وقته خیلی پوپک عشق! غافل دل ای دیدم، بیام خودم به خواستم تا که شد قلبم

 ؟یکن قبول هاشگیری بهونه تموم با و هاشوسواس تموم با، هاشبداخالقی تموم با زده زانو مقابلت که رو مردی این

 . نداشتم زدنحرف قدرت که بودم شده شوکه قدراین. بگم چی دوستمنمی

 : داد ادامه

 ! کنی قبولم کنممی کاری اجبار به یا کنیمی قبول رو من یا؛ نداری بیشتر راه دو تو البته-

 هب رو من داشت نگاهش برق. شدنمی محو ایلحظه لبم روی لبخند. انداختم کنارم رو هامدست. کرد خندیدن به شروع

 که نملرزو صدای با و کردم باز لب سختی به. بمیرم براش هابار و هابار قرار که کسیه همون هومن که رسوندمی باور این

 : گفتم، بود زیادی هیجان از

 اهیگ که رو مغرور مرد همین من؟ میشم زنده و میرممی عشقت برای بار هزار روزی وقتی، نکنم قبولت تونممی طورچه-

 .کنممی قبول وجودم تموم با، قلبخوش گاهی و عصبی گاهی و مهربون گاهی و میشه خودخواه
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 هگرو. شد بلند جمعیت صدای. کشید آغوشم در و شد بلند زمین روی از سریع. درخشید زیاد خوشحالی از هاشچشم

 ! بودم مبدن اسکلت شکستن منتظر لحظه هر که بود کشیده آغوشم در محکم قدراین. کردند زدنآهنگ به شروع ارکست

 و شقع تموم. گذاشت دستم انگشت داخل رو انگشتر و کاشت ایــوسه بـ دستم روی. گرفت فاصله آغوشم از باألخره

 : گفت و ریخت نگاهش تو رو اشعالقه

 .کنی فراموش رو گذشته اون که کنم خوشبختت قدراون میدم قول-

 : گفتم و دادم تکون سری

 هلحظ همین و اآلن که داد اجازه بهم که بود گذشته این. کنم فراموش داشتم تو با که رو ایگذشته خوامنمی من، نه-

 الح هاشتلخی با که هستم ایگذشته مدیون رو خوبم حال من. باشمت داشته، ایستادی روم روبه که حالی در درست

 .کرده شیرین رو اآلنم

 : گفت و نشست لبش روی پهنی لبخند

 ! من برم زبونیت شیرین اون قربون-

 امشب انگار؛ داشت فرق امشب نگاهش. اومد نزدیک فرزین. شدند ملحق ما یدونفره جمع به اردالن و آیناز و فرزین

 هاشدست توی رو هامدست، اومد ترنزدیک. شدنمی محو لحظه یه لبخندش. بود خوشحال قبل هایشب از بیشتر

 : گفت و گرفت

 .میگم تبریک-

 : گفتم خوشحالی با

 .آینازجان و تو عروسی شاءاهللان! مرسی-

 .مرسی-
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 لب رهباألخ. کردم نگاهش منتظر. داشت تردید و بود دودل ولی؛ داشت رو حرفی یه گفتن قصد انگار. بود شده خیره بهم

 : گفت و کرد باز

 ؟کنم پیدا رو اتخانواده دادم قول بهت اول روزای یادته-

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 ؟ طورچه. یادمه، آره-

 .کردم پیدا رو اتخانواده من-

 ،لرزیدندمی هاملب که حالی در زدهحیرت. چرخهمی سرم دور داره دنیا کردممی احساس. شد حبس امسینه توی نفس

 : گفتم

 ؟فرزین میگی چی-

 : گفت سختی به. بود بغض از پر صداش

 . کنم خوشحالت خبر این دادن با امشب خواستممی. رسوندم آرزوت به رو تو من ولی؛ بود سخت-

 : لرزیدمی صدام. کردممی حس، بود شده سرازیر امگونه روی که رو اشک گرمی

 ؟ کجان-

 .کن نگاه رو جااون-

 چهب پسر یه و مرد و زن یه عکس همه از اول. شدم خیره، بود کلیپ یه اجرای حال در که سفیدرنگ یپرده به و برگشتم

 زا بیشتر من هایدست و رفتندمی شدهمیکس هایعکس آروم. متولدشده تازه یبچه دختر و زن یه عکس بعدش. اومد

 این از قبل. دادم دست از رو تعادلم که برداشتم قدمی. کردم جدا فرزین هایدست بین از رو هامدست. کردندمی یخ قبل

 عکس. نبودم اطرافم یمتوجه که بودم شده شوکه قدراین. شد حلقه کمرم دور هومن هایدست، بشم زمین نقش که

 که حالی در. شد تموم کلیپ بعدش و بود فرزین هایبچگی و فرزین عکس بعدش و بود من هایبچگی و من هایبزرگی
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 نفس برای هوا حجم همه اون کردممی احساس. بودم شده خیره بهش. برگشتم فرزین سمت به، لرزیدمی بدنم تموم

 : گفتم و کردم باز لب سختی به. سخته کشیدنم

 ؟ منی برادر تو-

 با. کردم رها آغوشش توی رو خودم و کنم تحمل نتونستم. ریختمی اشک من مثل صدابی. داد تکون آروم رو سرش

 : گفت، کردمی نوازش رو موهام که حالی در. کردممی هق هق بلند صدای

 .کردم پیدات باألخره. جانم پوپک باش آروم-

 : گفتم بریده بریده، کردممی گریه که حالی در

 ؟کشیدم رو مادری و پدربی حسرت قدرچه من دونیمی؟ دیر قدراین چرا-

 .ذارمنمی تنهات هم لحظه یه دیگه. کنم جبران اومدم. ببخش رو من، عزیزم دونممی-

 ؟ میدی قول-

 .خودمی یپروانه تو، نفسمی، عمرمی تو. خواهری میدم قول-

 عشق اعتراف. داد جواب باألخره ایوبم صبر که بود رسونده باور این به رو من جا یک هم اون خوشبختی همه این حجم

 این قدرچه. بود خدا صداکردن عمر یک پاداش. بود صبوری عمر یک پاداش هااین یهمه، امخانواده پیداشدن، هومن

 ! بود شیرین پاداش

 . داد رو امهدیه خدا امروز باألخره و بشه پیدا امگمشده یخانواده کردممی دعا تولدم روز عمرم هایسال تمام

 : گفت هومن، کردممی پاک رو امگونه روی هایاشک که حالی در. گرفتم فاصله فرزین آغوش از

 .زیبایی این به عشق یه شد حاصلش، دروغ یه، انتقام یه. خواست من برای رو تو خدا که دیدی-

 : گفتم متعجب



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر pariya***75 | باتالق عشقرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 362 

 ؟دروغ-

 : گفت و کرد عوض سریع رو بحث

 ؟ کنه فوت رو کیکش هایشمع خانومم دیدمی اجازه، گرفته صورت خوشی و خوبی به چیز همه که حاال خب-

 یکلمه برای دلم. نکردم "دروغ" یکلمه درگیر خودم زیاد خاطر این به؛ کنم فکر دیگه چیزای به امشب خواستمنمی

 : گفت و کرد شیرینی اخم فرزین. رفت ضعف "خانومم"

 .کنید خواستگاری رسمی رو خواهرم و بیارید تشریف باخانواده سریعتر چه هر باید ولی؛ میدم اجازه بار این-

 : گفت و رفت ایغره چشم براش، کردمی نگاه فرزین به چپ چپ حالی در هومن

 .شیممی فرماتشریف هم خانواده با، بیاد در تو چشم که این برای ولی؛ زنمه پوپک، توام خوبه-

 : گفت و کوبید هم به هیجان با رو هاشدست، بود اومده سر صبرش که حالی در آیناز. خنده زیر زدیم همگی

 .بیارند رو کیک بگو زود هومن-

 .باشه-

 . رفت و کرد خم سری مستخدم. بیاره رو کیک کرد اشاره مستخدم به هومن

 لحظه یه. کرد مبارک تولدت آهنگ زدن به شروع ارکست گروه. برگشت دوطبقه کیک یه با مستخدم که نکشید طولی

 رو هاشمع مستخدم. بودم گرفته رو امخنده جلوی سختی به. بود گرفته امخنده. شدم دوساله یبچه کردم احساس

. بود زده زل بهم لبخند یه با. شد خیره، بود ایستاده ایگوشه آروم و ساکت که فردی به لحظه یه نگاهم. کرد روشن

 : گفتم و زدم لبخندی بهش

 .اردالن چیز همه بابت مرسی-

 : گفت و کرد اشاره هاشمع به و خندید
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 .نره یادت آرزو، کن فوت رو هاشمع-

، دنبو اردالن اگر. بود اآلنم خوب حال از جزئی اردالن. گذاشتمی احترام بهم بازم، بودم زده بهش که هاییحرف تموم با

 از سرشار هومن کنار رو جدیدم زندگی خدایا ":کردم آرزو دلم توی و بستم رو هامچشم. نداشتم رو هومن اآلن من

 ".بده قرار خوشبختی و عشق

. بود برداشته رو ویال حیاط، ارکست موزیک صدای. شد بلند جمعیت دست و جیغ صدای. کردم فوت رو هاشمع آروم

 .جدیدم یخانواده و هومن کنار هم اون، بود ایتازه شروع من برای امشب

*** 

 بعد ماه دو

 بینمب شدم کنجکاو لحظه یه. گفتممی آمدگوییخوش هامهمون به خوشرویی با، بودم ایستاده مامان کنار که حالی در

 مشیطنت. بود هامستخدم به دستوردادن حال در که دیدمش تاالر سالن از ایگوشه و چرخوندم رو نگاهم. کجاست هومن

. کشید یعمیق نفس. برگشت سمتم به سریع. زدم اششونه روی و ایستادم سرش پشت. رفتم سمتش به آروم. کرد گل

 : گفت خستگی با. باریدمی صورتش و سر از خستگی

 .دادی افتخار منم به کم یه! عجب چه-

 : گفتم، خندیدممی ریز ریز که حالی در. بودم کرده عادت هاشحسادت این به

 ؟ شدی حسود باز-

 .بکنم حسابی و درست استراحت یه من بشه تموم عروسی این بشه کی. ندیدمت صبح از وهلل؟ چیه حسود-

 : وگفتم دادم باال رو ابروم تای یه

 ؟ وقتاون طوریچه-

 : گفت تحسین با و زد برق نگاهش. انداخت پام سرتا به نگاهی و زد ژکوندی لبخند
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 !شدی خوشگل-

 : گفتم حرصی. کوبیدم اشسینه روی آروم مشتم با

 .بده رو من جواب تو-

 : گفت و کشید من سمت خودشو

 .طوریاین-

 : گفتم اخم با و کشیدم عقب رو خودم سریع. خوندم رو اشنقشه ته

 .بینندمی دارند همه، زشته نکن-

 : هاگفت بچه مثل و برچید رو هاشلب

 .خانوم نداشتم رو دوریت طاقت چون؛ گرفتم ترزود رو عروسی من چرا کنیمی فکر. زنمی، ببینند خب-

 : گفتم و دادم تکون حیابودنشبی همه این برای سری

 ! حیاییبی هومن کنن جونت به جون-

 : گفت و خندید

 .خودمی غرغروی پوپک کنن جونت به جون هم تو-

 قعم به. شد جدی نگاهش. گذاشت قلبش روی و گرفت دستش توی رو مشتم سریع. کوبیدم اشسینه به مشتی

 : گفت و زد زل هامچشم

 نیستی کنارم وقتی، آرومم کنارمی وقتی. پوپک ندارم رو دوریت طاقت. داره ارزش دنیا یه برام کنارت لحظه هر-

 .میشن خوب دردهام و هامریضی تموم تو با انگار. امآشفته
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 : گفتم زدگیذوق با. رفت قنج هاشحرف برای دلم

 .پادشاهم آرومم تو کنار منم-

 و شد شیطون. رفتمی باال قبلم ضربان شدمی نزدیک که بار هر. کاشت ایــوسه بـ موهام روی آروم و شد نزدیکم

 : گفت

 .ندادم دستت کاری تا برو-

 لحنی با، دبو گرفته که ایمردونه ژست اون با. برگشتم سمتش به. کرد صدام برم که این از قبل. کردم عقبگرد. خندیدم

 : گفت دستوری

 .نمیاد خوشم جمعیت این هیز هاینگاه از، جلو بیار هم رو شالت ضمن در. هامهمون بین نچرخی زیاد کن سعی-

 : گفتم خوشحالی با. کردندمی آب دلم توی قند کیلو کیلو

 .چشم-

. دننازکر برای زن و بود شده ساخته گیردادن برای مرد اصال. رفتم مادربزرگ و مامان سمت به و برگشتم. زد لبخندی

 ندگیز دوماه این توی. داشتم دوست رو غیرتش؛ نبود خودم دست. دادندمی بهم رو دنیا انگار، شدمی غیرتی هومن وقتی

 و نم. دارند پاک عشق یک به نیاز روحشون و جسم شدنکامل برای زن یه یا مرد یه که بودم فهمیده، هومن با مشترک

 تاالر ورودی در به رو نگاهم هامهمون هایزدندست و زدنکل صدای با. داشتیم پاک عشق یه چون؛ بودیم کامل هومن

. بود شیرین حس این قدرچه. شدند تاالر وارد، بود خورده گره بهم هاشوندست که حالی در فرزین و آیناز. انداختم

. زندگیت حامی تنها و برادرت تنها عروسی دیدن و عزیزه برات بیشتر واقعی خواهر یه از که خواهری عروسی دیدن

 سمت هب. رفتند جایگاه سمت به باألخره. برند مخصوصشون جایگاه سمت تا ایستادم منتظر. اومدندمی هم به قدرچه

 .گفتم تبریک بهشون و کردم روبوسی باهاشون و رفتم فرزین و آیناز

 لیدک، بودم خسته که حالی در. شد تموم عروسی، برقص و بزن کلی از بعد باألخره. بود گذشته شب نیمی از ساعت

. رفتم خواب اتاق سمت به راستیک. بست رو در و شد خونه وارد سرم پشت هم هومن. شدم خونه وارد و انداختم
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 شل رو کراواتش یگره که حالی در هومن. کردم پرت ایگوشه رو هامکفش از کدوم هر که کردندمی درد پاهام قدراین

 : گفت خستگی با و کرد پرت تخت روی رو خودش، کردمی

 .شد تموم باألخره! آخیش-

 : گفتم و نالیدم

 .شدم خسته خیلی-

 : گفت شیطنت با

 .خدمتم در-

 : گفتم و رفتم بهش ایغره چشم و برگشتم سمتش به سریع

 .نکن فکر هم بهش حتی-

 : گفت و کرد آویزون رو اشلوچه و لب

 ؟ چرا-

 .امخسته که چون-

 .کنممی قهر-

 .کنی آشتی مجبوری بعدا-

 : گفت و داد تکون سری، خندید

 .تسلیم، چشم! پوپک تو دست از امان-

 : گفتم سرزنش با سریع که کشید دراز تخت روی
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  کن عوض رو هاتلباس پاشو-

 .تونمنمی، پوپک خیالبی-

 : گفتم و انداختم پایین تخت از رو پاهاش از یکی و رفتم سمتش به

 .ببینم پاشو-

. خورد گره نگاهش تو نگاهم. افتادم هومن روی درست و کشوند خودش سمت و گرفت رو دستم زدنهم به چشم یک تو

 : گفت و شد خیره بهم پیروزمندانه لبخند یه با. کرد نوازش رو هامگونه هاشنفس هرم

 ؟بغلم توی بیای کردم کاری باألخره دیدی-

 : گفت و شدند ریز هاشچشم درد از. کوبیدم اشسینه روی حرص با

 .پوپک جدیدا کردی پیدا بزن دست-

 .حقته-

 ؟ آره، حقمه که-

 . دادم تکون رو سرم خنده با

 : گفتم زاری حالت با. زد خیمه روم و گذاشت کنارش رو من سریع

 .ببخشید باشه-

 .بشی تنبیه باید، حقمه گفتی دیگه نه-

 ! هومن-

 ؟ هومن جان-
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 .پاشو، هازنمتمی-

 .رسهمی دارحق به حق، نچ-

 با .کرد نوازش رو امگونه آروم دستش پشت با. شد محو لبش روی از اشخنده. بود برداشته رو اتاق کل اشخنده صدای

 : کرد پاره رو دلم بند اششدهبم صدای

 .پوپک دارم دوستت-

 بسته خود به خود هامچشم شد باعث، نشست گردنم گودی روی که هاشلب گرمی. شدم غرق هاشچشم عمق تو

 . شدم هومن عشق در غرق. شنیدمنمی رو چیزهیچ هومن یعاشقانه نجواهای جز. بشه

 بود نوزید درحال مالیمی باد. کردم باز رو هامچشم آروم، بودند نشسته پنجره یلبه که هاگنجشک جیک جیک صدای با

. نشست لبم روی لبخندی. انداختم، بود خوابیده کنارم آروم که هومن به نگاهی. بود درآورده رقـــص به رو پرده آروم و

 نارک دیگه روز یک داد اجازه که این بابت رو خدا. بینممی خودم کنار رو تو و میشم بیدار خواب از وقتی خوبیه حس چه

 هب باتالقی. کرد خودش غرق آروم آروم رو من که بود باتالق یه هومن. کردم شکر، کنم شروع عاشقانه رو صبحم هومن

 . بود رینشی هومن عشق باتالق تو شدنغرق قدرچه. کنمنمی پیدا براش نجاتی راه ابد تا که باتالقی، عشق باتالق اسم

 بخوان عاشقانه برایم و بمان برایم ابد تا جانانم»

  «تویی عاشق مجنون و منم قصه لیلی که

 

 .خوبم طرفدارن یهمه به تقدیم

 

 .پایان

 تیرماه ۲۹۲۲/۲/۲۱


