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 عاشقانه ،ی: اجتماعژانر

 

 :خالصه

که پوپک تو پروشگاه بود، تمام  یپولدار بزرگ شده و زمان یخانواده هینظر  ریسال ز ۲۲که  یدختر پرورشگاه هیابتکار،  پوپک

که دادن عنوان  نیخودشون رو هم به اون دادند. با ا یلیفام یابتکار پرداخت کردند، حت یپوپک رو خانواده یمخارج مال

گرفتند پوپک  میسال تصم۲۲حاال بعد از کار رو کرد.  نیبهروز ابتکار، پدر خانواده، ا یول د؛ها به پوپک سخت بوابتکار یخانوادگ

هومن ابتکار، تنها پسر  موقعیکنند؛ اما حضور ب تیخودشون ببرند و مثل دختر خودشون ازش حما یرو به آغوش خانواده

 شهیم یسوارد داستان ما کابودخترک تازه یبه فنا داده، برا هاشیکار رو با ندونم شیپسر معتاد که تموم زندگ هیخانواده ابتکار، 

 پوپکه. یداستان زندگ یبرا یجا شروع نیو ا

 

 :مقدمه

 ناهماهنگش تمیر  یصدا کشم؛یم انویپ یرا رو دستم

 .شکندیخورده را معمارت خاک یفضا

 جا پر از خاک بود. همه

 اند،ور شدهبه سمتم حمله بارهکیخاطرات را که  هجوم

 .اندازدیچنگ م میگلو یوارهی. بغضم به دکنمیحس م یخوب به

 .شوندیرد م میهامقابل چشم یکی یکی خاطراتم

 .شودیدر گوشم اکو م ییهاخنده یصدا و

 :شودیدر مغزم مرتب تکرار م یاجمله و

 «دارم.... دوستت دارم دوستت»

 .دیام چکگونه یاشک بر رو یاقطره

 .کنمیاز خاطرات گذشته دست و پنجه نرم م ییرها یخاطرات برا انیباتالق م همانند

 .شومیباتالق خاطرات غرق م انیدر آخر م و

 .کنمیداستان را شروع م نیاز سرفصل اول، ا گرید بارکی و
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 اول فصل

 

 :پوپک

که امکان داشت با دستم فشار دادم. نگاهم رو دور تا دور عمارت چرخوندم. درست مثل قصر بود؛  ییچمدونم رو تا جا یدسته

 بود. ایرو کیفقط مثل  شیساعت پ کیکه تا  یقصر 

 دخترم؟ یستادیجا اچرا اون-

تب پشت عرق کرده بود. آب دهنم رو مر  شهیمثل هم یادیاز استرس ز  عیبه خودم اومدم. کف دستم سر  ناخانومیم یصدا با

چمدون رو با خودم حمل  یباال رفتم. به سخت یبه آروم یچیمارپ یهاراه افتادم؛ از پله ناخانومیسر هم قورت دادم. دنبال م

نسبتا بزرگ  منینش هیپله رو پشت سرگذاشتم و با  نی. آخر اومدیباال م یچمدون، نفسم به سخت ینی. به خاطر سنگکردمیم

 منیسوخته هم داخل نش یاو قهوه یدست مبل کرم کیهم قرار گرفته بودند.  یروبه رو شدم. چهار اتاق به طور منظم روبه رو

باز کرد. به سمت من برگشت و  لقرار داشت، رفت و در اتاق رو کام منیکه سمت چپ نش یشده بود. به سمت اتاق دهیچ

 زد گفت: یلبخند مهربون

 .ادیخوشت ب دوارمیهم از اتاقت؛ ام نیادخترم، -

هم از  یکیداشتم و  یتو زندگ یادیز  یها. نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم. حسرتستادمیاتاق ا یرفتم و روبه رو ترکینزد

رنگ، توجهم رو  یاسیرنگ  ریحر  یهاداشت. پرده ییبایساده و ز  دمانیکه چ یمتر ۲۴اتاق بود. اتاق  هیها داشتن حسرت نیا

 .دمیکشیباعث شد به سمتش برگردم. ازش خجالت م ناخانومیم یصداجلب کرده بود.  یز یاز هر چ شتریب

 لبخندش محو بشه، گفت: یاکه لحظه نیخجالت سرم رو به طرفش برگردوندم. بدون ا با

 .یباش دهیکه پسند دوارمیام زم؛یاتاقته عز  نیاز امروز به بعد ا -

 گفتم: اومد،یکه از ته چاه م ییز کردم و با صدالب با یسخت به

 همه زحمت نبودم. نیبه ا یمن راض یول ؛یمرس-

 کمرم به حرکت درآورد و گفت: یرو به حالت نوازش رو دستش

 .یکه شامل حال روز من و بهروز شد یهست یتو نعمت زم؟یزحمت کدومه دختر عز -

 ادامه داد: یکرد و به حالت دلخور  ینیر یش اخم

 .شمیحرفا نشنوم؛ اگه بشنوم ناراحت م نیاز ا گهید-

 زدم گفتم: یلبخند

 خانوم. نایباشه م-
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 مامان. یبگ دیخانوم نه! با نایم-

 آخه.....-

 و گفت: دیحرفم پر  نیب

 من مامانتم و بهروز بابات. گهیآخه نداره گل دختر! د-

 .دیشما بگ یباشه، هر چ-

 .نمیرو جابه جا کن، منم برم تدارکات شام بب لتیدخترم! برو وسا نیآفر -

کلمه بوده؛ "مامان". بعد از  نیگفتن هم شهیهم میحسرت زندگ نیتر مامان؟! بزرگ گفتمیم دیبا یعنینکرد و رفت.  معطل

مثل نوازد  . سخت بود؛ درسترمیکلمه با خودم کلنجار م نیگفتن ا یبار برا نیاول یسال که از خدا عمر گرفتم، حاال دارم برا۲۲

کلمه هنوز  نیگفتن ا یهمون نوزادم که برا هیمن شب کنمیرو صدا کنه. احساس م مانشما دیبار با نیاول یدوساله که برا

رها  لحظه هم من رو کی امختهیتخت نشستم. افکارم به هم ر  یرو یحوصلگیشدم. با ب دمیندارم. وارد اتاق جد یآمادگ

ساختن  یو بهش اسم و رسم دادن و برا کردندقبول  یرو به سرپرست یبه اسم ابتکار دختر  یاخانواده شیسال پ۲۲. کردندینم

از خانواده قبول کردند و اون دختر  یسال اون دختر رو به عنوان عضو نیکردند. حاال بعد از گذشت چند تشیحما اشندهیآ

 نبود، جز من. یکس

گذاشتم. آب دهنم رو به  امنهیس یقفسه یهوا و دستم رو رو دمیپر  عیو سر  دمیبلند باز شد. ترس یاتاقم به شدت با صدا در

 شدم. رهیبود، خ ستادهیکه داخل چارچوب در اتاق ا یقورت دادم و به شخص یسخت

 یشد. ازم فاصله گرفت و با خوشحال زونینفر از گردنم آو هی ام،یسال سن داشت. تا به خودم ب۲۴دختر جوان که حدود  هی

 گفت:

 قدر خوشحالم که بالخره خواهردار شدم.چه یدون ینم-

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

 .نازمیمن آ-

 کنج لبم نشست. باهاش دست دادم و گفتم: یلبخند

 خوشبختم، من پوپکم.-

 !یچه اسم ناز  یوا-

 نازه. شتریاسم شما که ب-

 کرد گفت: یفیظر  اخم

 .نازمیدختر؟ من آ هیشما چ-
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 جان. نازیباشه آ-

 !زمیعز  نیآفر -

 گفت: یگزدو با ذوق دیرو بوس امگونه

 .ایخوشملم. من برم، تو هم زود ب یقربونت بشم آبج-

 .زمیباشه عز -

و عوض کردم. شالم رو طبق معمول هام ر لباس عیرفت. من هم سر  رونیاز اتاق ب نازیکش اومد. آ شتریلبش ب یرو لبخندش

بازم خجالت  یدر حقم کرده بودند؛ ول یهمه خوب نیکه ا نی. با ادمیکشیرفتم. هنوز هم خجالت م رونیمرتب کردم و از اتاق ب

همون آقا بهروز افتاد. سرش رو از روزنامه بلند کرد، بهم  ایابتکار  یبه آقا گاهم. نکردمی. احساس سرباربودن مدمیکشیم

 گفت: ییزد و با خوشرو یلبخند

 بابات. شیپ نیبش ایب ؟یستادیجا ادخترم چرا اون-

مقابلش گذاشت. سرش رو به طرفم  زیم یاش رو بست و روکنارش نشستم. روزنامه یکم یناچار به سمتش رفتم و با فاصله به

 یانداختم که صدا نییلبش نشست. من ازخجالت سرم رو پا یرو یاء صورتم رو از نظر گذروند و لبخندچرخوند و تموم اجز 

 بشم. رهیو بهش خ مابتکار باعث شد سرم رو بلند کن یمهربون آقا

شد طور  نیمهرت به دلم نشست و ا دمت،یکه د یاکار رو نکردم. ازهمون لحظه نیکه قبال ا نیدخترم من رو ببخش به خاطر ا-

 بیآس اتهیچون ممکنه بهت عادت کنم و روح نمت؛یبب ادیز  شهینم گفتیرو به عهده گرفتم. مددکارت م تیکه سرپرست

 یحس آشنا داشتم. خالصه سنت که قانون هیچرا بهت  دونمیبودم. نم راقبتو م اومدمیم دنتیمن هر روز به د یول نه؛یبب

صحبت کردم و با پول خودم برات خونه گرفتم و  ،یامینگهت داره. با مددکارت، خانوم پ تونستینم گهیشد، پرورشگاه د

 دنبالت. میکه اومد شدطور  نیو ا میتحمل کن میتونستینم گهید نای. من و مختمیر یمخارجت رو هر برج به حسابت م

 . ادامه داد:دز یدلم داشت جوونه م یبه اسم داشتن پدر تو یحس هیهاش گرفت. دست نیرو ب دستم

از  خوامیدخترم. ازت م یخوشحالم که کنارم یلی. خکنمیاحساس غرور م ،یو باوقار شد بایخانوم ز  هی نمیببیکه م نیاز ا-

 اون. شتریب یحت دیشا ،یز یعز  نازمیآ ی. اندازهمیهست نایمن و م یهم داشت یبابا. هرکار  یامروز به بعد بهم بگ

 نیخواهش دارم؛ ا هیازتون  د،یاگه من رو دوست دار  یممنونم؛ ول دیکه در حقم کرد ییهاابتکار من به خاطر تموم لطف یآقا-

که  نی. از ارمیاون رو قراره بگ یاحساس کنه که من جا خوامی. نمدیجان دوست نداشته باش نازیاز آ شتریمن رو ب وقتچیکه ه

 بعد من. د،یرو دوست داشته باش نازجانیلطفا اول آ یول کنم؛یدا رو هزار بار شکر مخ ارمد ناخانومیمثل شما و م یحام هی

 زد و گفت: یابتکار لبخند یآقا

 خوب بمون بابا جان. شهی. پوپک جان همیخوب قدرنیکه تو ا نیخوشحالم از ا-

 زدم و گفتم: یلبخند
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 چشم.-

 حرفم رو گفتم: یادامه یبه سخت و

 باباجون.-

لمسش نکردم و  وقتچیکه ه یداشتن پدر  یبرق نگاه، دلم برا نیو من از ا دمیهاش درو به وضوح داخل چشم یخوشحال برق

 .دیلرز  کردم،یحس رو تجربه م نیاز عمرم داشتم ا یمیاالن بعد از گذشت ن

. خوندمیرو م میگوش یمجاز  یهااز رمان یکیداشتم  امیشگیها شده بودم. طبق روال همروز بود که ساکن عمارت ابتکار دو

که  نازیعادت کرده بودم. با لبخند سرم رو بلند کردم و به آ دمیخواهر جد یهابه درنزدن گهیسرگرم رمان بودم که در باز شد. د

 زدم. یلبخندبود،  ستادهیچهارچوب در ا یتو

 اخم گفت: با

 ؟یزنیلبخند م یپوپک من موندم تو چرا ه-

 بود، قورت دادم و گفتم: نازیخوردن آرو که بابت حرص امخنده

 ؟یر ینگ یتا تو افسردگ خندمیبده م-

 .یدلم گذاشت یآخ نگو که دست رو-

 تخت کنارم نشست و گفت: ی. به سمتم اومد، رودمیخند

 .یندار  یتوکه مثل من درد ؟یبخند، چرا نخند-

 شدم و گفتم: رهیخ نازیم و به آام گذاشتچونه ریبغلم گرفتم و دستم رو ز  یرو تو کوسن

 ه؟یدردت چ یخب جنابعال-

 گفت: زونیآو یو با لب و لوچه دیکش یآه

 ه؟یها چما دختر پسر یروزا نیا یدرد دارم از فراق که مپرس. خواهرم دغدغه-

 گفتم: امدهیباال پر  یابروها با

 .یبیمعلومه؛ پول تو ج-

. یچیبه ه یچیبعدشم ه میبش یهر روز دست به دامن مادر پدر گرام دیخواهر من! اون که مشکل دائم ماست که با یدِک -

 که.... نهیما ا یمشکل اصل

 !یزنیحرف م یادیکه ز  نیا-
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زدم.  یو لبخند بود، نگاه کردم ستادهیکه تو چهارچوب در ا نایام برداشتم و سرم رو بلند کردم و به مامان مچونه ریرو از ز  دستم

 با اعتراض رو به مامان گفت: نازیآ

 .زدمیمامان واقعا که! داشتم حرف م-

که پشت  ید رحال نازی. آدمیها عادت کرده بودم. خندرفتار نیبه ا گهیزد. د نازیبه آ یگردنپس هیبه سمت ما اومد و  مامان

 با اخم رو به مامان گفت: داد،یگردنش رو ماساژ م

 پس گردن من؟ یکوبیم یه یر یهم چپ راست ممادر من تو -

 تخت خواب من. ینه تو ومه،یالک پشتت داخل آکوار  نیا ی: حقته. چند دفعه گفتم جامامان

 زد و گفت: یینمالبخند دندون نازیآ

 کن. دایرو هم پ یعشقول زحمتیب ،یکرد دایرو پ ی. حاال که الکستین یچرا الک گمیم یواقعا؟ ه-

 گفت: یعصب یبا لحن مامان

 ؟یآور رو گم کردتو اون موجود چندش یعنی-

 مظلوم گفت: یافهیبا ق نازیآ

 .هیمادر من؟ اسمش عشقول هیچندش چ-

 تکون داد و گفت: دیاش رو به حالت تهدانگشت اشاره مامان

 !رونیب کنمیهم خودت، هم باغ وحشت رو پرت م ،ینبر  رونیخونه ب نیباغ وحشت رو از ا نیبه خدا قسم اگه ا نازیآ-

 :گفتیکه م دمیرفتنش صداش رو شن نیرفت. در ح رونیکرد. مامان غرغرکنان از اتاق ب زونیآو شتریاش بلب لوچه نازیآ

 از اونا نداره. یهر چند که خودش هم دست کم ؟یشناسجانور یبر  دیهمه رشته، چرا با نیبگه دختر ا ستین یکی-

 گفت: یگرفت و حرص یشگونیاز بازوم ن نازیخنده. آ ریتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم ز ن گهید

 کوفت! نخند.-

 رو جمع و جور کردم و گفتم: امخنده

 ؟یشناسجانور یهمه رشته رفت نیا نیمامان. حاال چرا از ب گهیخب راست م-

 بودم. واناتیعاشق ح یمن از بچگ-

 د؟یاشما چند بچه نازیآ-

 واه، نگفتم؟-
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 گفت: نازینه تکون دادم که آ یبه نشونه یسر 

 شگاهینما ،یساز . عالوه بر آهنگزنهیم تاریو گ انوی. آهنگسازه. سنتور و پکنهیم ی. داداشم، هومن، جدا زندگمیاما دوتا بچه-

 مبلمان داره.

 زنه؟یبهتون سر نم-

 گفت: یشد و با ناراحت نیشادش غمگ یچهره

 ن از خونه طرد شده.نه... هوم-

 ابروهام رو باال دادم و گفتم: متعجب

 چرا؟!-

 و با حسرت گفت: دیکش یآه

ساختمان  یو طراح یرفت فن نینداشت؛ به خاطر هم ینظر  یهابه رشته یادیز  یسالشه. هومن عالقه۲۹هومن از من بزرگتره؛ -

زد. کم  یساز کارگاه مبلمان کیبه هومن داد. اون هم اول  هیشروع کار سرما یشد، بابا برا لیخوند. از دانشگاه که فارغ التحص

که به  میکرد یگذشت. هومن کم کم بداخالق شد. اول فکرم یگرفت. مدت یادیکرد. کارش رونق ز  شگاهیکم شروع به زدن نما

ازهومن  یخبر  گهیمدت گذشت. د هیفشار کاره.  گفتی. بابا مشدیم ترفیو نح ترفتیهومن روز به روز ضع یخاطر کارشه؛ ول

 رییتغ یو نقل زبون همه بود، به کل کردیشرکت م یخانوادگ یهایمهمون یهمه یو تو رفتیکه باشگاه م یسرحال نبود. هومن

 روز سرزده داخل اتاقش رفتم.. کیکرده بود. 

 گفت: یو به سخت دیاش از شدت بغض لرز کرد، چونه سکوت

اومدند.  عی. مامان بابا سر دمیکش غی. اول شوکه شده بودم. به خودم که اومدم، جکنهیم قیواد تزر داره م زمیداداش عز  دمید-

ابتکار معتاد شده  یشروع به دعواکردن با هومن کرد. تک پسرخانواده د،یفهم یاز من نداشتند. بابا وقت یها هم دسته کماون

 رمی. بمرونیبشه. بابا نتونست تحمل کنه و از خونه انداختش ب ییماجرا نیچن ریکه برادرت اس نیبود. باورش سخت بود، باور ا

. دلم براش میخبر یساله که از هومن ب کی. االن این یشد. بابا بهش گفت تا خوب نشد فیهمه خار و خف یبرادرم؛ جلو یبرا

 کاراش تنگ شده. یهمه ی... براهاشیباز وونهیهاش، دخنده ش،یهوی یهاتیاون عصبان یتنگ شده. دلم برا

رو  نازیمن هم اگه برادر داشتم، حال و روز آ دی. شادمشی. دلم به حالش سوخت. تو آغوشم کشهیگر  ریتحمل نکرد و زد ز  نازیآ

هام که پلک کردمیهام رو مرور مو درد و دل رفت. بعد از شام به اتاقم اومدم. درس هیگر  یبعد از کل نازی. آکردمیبهتر درک م

پام  ینرم داره رو زیچ هی کردمی. گرم خواب بودم که احساس مدمیپتو خز  ریرفتم و ز  ابد. به سمت تخت خوشدن نیسنگ

تخت نشستم  یرو عی. سر کردیپام حرکت م یداشت رو یز یچ هینه واقعا  یشدم؛ ول یاالتیخ کردمی. اول فکر مکنهیحرکت م

 نازه،یآ دیکه ام نیکردم. در اتاقم باز شد. به ا زدن غیشروع به ج کرد،یپام حرکت م یکه رو یمار  دنیو پتو رو کنار زدم. با د

. مرد به سمتم اومد و دستش رو دمیکش غیاز قبل ج شتریب پوشاهیمرد س هی دنیسرم رو به سمتش چرخوندم که با د عیسر 

 گفت: تیدهنم گذاشت و با عصبان یرو

 دختر احمق چه خبرته؟-
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 دیبه سمتم چرخ یو المپ اتاق رو روشن کردند. بابا با نگران دندیاتاق پر  یو مامان بابا تو نازیآکه  کردمیترس داشتم سکته م از

 و گفت:

 پوپک دخترم...-

دوختم. هر سه با دهان باز به  نازیدهنم برداشته شد. نگاهم به مامان و بابا و آ ی. دست اون مرد از رودیدهنش ماس یتو حرف

رو به  یبا حالت زار  کنند؟یها راحت برخورد مبا دزد قدرنیا یعنی. کردندیبودند، نگاه م اهیهاش سکه تمام لباس یاون پسر 

 گفتم: نازیآ

 !نازیآ-

 به خودش اومد و به سمتم اومد و گفت: عیسر  نازیآ

 ؟یجونم؟ چت شده خواهر -

 گفتم: دمیلرز یکه از ترس م یحال در

 مار. نازیآ-

 ترس گفت: با

 کو؟-

 پام. یرو-

 پام برداشت و گفت: یکرد و مار رو از رو دنیبه سمت پام رفت و شروع به خند عیسر  نازیآ

 که ترس نداره. یدختر خوب عشقول-

 بهش زد و گفت: یگردنپس هیرفت و  نازی. مامان به سمت آدمیلرز یاز ترس م هنوزم

 .لرزهیست نه باغ وحش! نگاه کن دختر مردم داره از ترس مخونه جانیدختر احمق صد دفعه بهت گفتم ا-

تخت نشست و در آغوشم  یرفت و به سمتم اومد و لبه یابود و سکوت کرده بود، چشم غره ستادهیبه اون پسر که کنارم ا بابا

 گفت: ی. بابا با مهربونهیگر  ریبغضم شکست و زدم ز  د،یام لرز پدر رو تجربه کردم. چونه هیآغوش گرم  بارنیاول ی. برادیکش

 .فتهیب یاتفاق چیبرات ه میذار ینم میدخترم آروم باش، نترس. تا من و مامانت هست-

 رنگشیتونیز  یهاکه داشت با اون چشم پوشاهیاتاق رو شکست. نگاهم رو به اون مرد س یاهیسکوت چند ثان یصدادار  پوزخند

نگاه کنه،  پوشاهیکه به اون مرد س نیچرخوندم. بابا سرش رو به عقب چرخوند و بدون ا کرد،ینگاه نافذش خوردم م ریذره ذره ز 

 گفت:

 منتظرتم. رونیب-
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که  پوشاهیبا بغض به سمتش رفت و خودش رو در آغوش مرد س نازی. آکردمیبلند شد و رفت. هنوز با تعجب نگاهش م و

 گفت: هیتر بود، انداخت و با گر هم بد خینگاهش از 

 ؟یخوب یداداش-

. دمیچیگفته بود اون معتاده. پتو رو دور خودم پ نازیبه بدنم افتاد. آ ی. لرز دمیخانواده هم رو د نیا ینهبالخره پسر دردو پس

هم به  نازیرفت. آ رونیبزنه، از اتاق ب یز یآمکه به خواهرش حرف محبت نیاز آغوش برادرش فاصله گرفت. هومن بدون ا نازیآ

 گفت: یچراغ رو خاموش کرد و با مهربون رفت،یکه به سمت در م یحال ررفت. مامان د نرویدنبالش ب

 دخترکم. یخوب بخواب-

 لبخند اکتفا کردم. کیجوابش فقط به  در

 بود. دهیخواب از سرم پر  یبار به کل نیهام شده بود، اکه خواب مهمون چشم شیپ یقهیچند دق برعکس

بابا مشغول خوندن روزنامه  یشگیرفتم. به سمت آشپزخونه رفتم. طبق عادت هم رونیسرم مرتب کردم و از اتاق ب یرو شالم

 بود. آروم گفتم:

 سالم. -

 زد و گفت: یسرش رو باال آورد، بهم لبخند بابا

 بابا؟ یسالم به دختر گلم، خوب-

 باباجان. یمرس-

 و گفت: ختیر  ییاش رو کنار گذاشت. برام چاروزنامهو کنار بابا نشستم. بابا  دمیرو عقب کش یصندل

 دختر گلم. یدبش برا ییچا هی نمیا-

 یمرس-

 کم روش کره زدم. بابا گفت: هینون تست برداشتم،  هیرو دراز کردم،  دستم

 از دانشگاه چه خبر؟ -

 که مشغول خوردن صبحانه بودم، گفتم: طورنیهم

 .نندیکم سنگ هیکه برداشتم  ییفقط واحدها ست،ین یخبر خاص شه؛یمثل هم-

 نداره؟ یمشکالت رو داره. رفت و آمد که برات مشکل نیدرس خوندن هم ا گهید-

 .امیم یو با تاکس رمیم ینه، با تاکس-

 !شهینم دایخونه پ نیا یاز من و تو تو زتریتو رو خدا؛ سحرخ نیباشه بابا جان. بب-
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 .دندیبه خاطر من اصال نخواب شبیبذار استراحت کنند، د-

 ؟یدیترس شبید-

 آروم گرفتم. دمیشما رو د یوقت یآره؛ ول-

 نکرد؟ تتی! اون پسرِ که اذزمیقربونت بشم دختر عز -

 راحت بشه گفتم: الشیکه بابا خ نیبه خاطر ا یول دم؛یهومن بود. دروغ چرا، ترس منظورش

 طور؟نه، چه-

 و گفت: دیکش یپوف

 نشه. رتیات رو بخور که دصبحونهبابا.  یطور  نیهم-

 کم بعد دوباره بابا گفت: هیخوردن شدم.  مشغول

 یقراره مدت ،یدید شبیکه د یرو بهت بگم. هومن، پسرم، همون یز یچ هی دیدخترم با یول ؛یناراحت ش دیدونم شا یم-

 فقط... ه،یبمونه. پسر چشم پاک شمونیپ

 یبه خاطر بابا لبخند یول دم؛یترسیکه ازش م نی. با اکشهیهومن خجالت م ادیاعت یکرد. معلوم بود از گفتن مسئله سکوت

 زدم و گفتم:

آقا  یخونه شتریجا ب نی. اشمیو صد البته ناراحت نم ترسمینم زیچ چیمن از وجود ه د،یها هستشما ی. وقتستین یمشکل-

 هومنه تا من.

 تو هم هست. یخونه جانیدخترم؟ ا هیچه حرف نیا -

 بابا... ونمدیم -

 ام شدم.صبحونه یمشغول ادامه یزد. من هم بدون حرف یجونکم لبخند

رو برداشتم و از اتاق  هاملیانتخاب کردم. وسا یبه همراه مقنعه مشک رهیت یاقهوه یمانتو هیشدم و به سمت اتاقم رفتم.  بلند

 رفتم. رونیب

رفتم. بابا در  یبه سمت در خروج یی. بدون سر و صداشدیازخواب بلند م رید شهیکالس نداشت، مامان هم که هم نازیآ امروز

مهمونم کرد و  باشیز  یمتوجه حضور من شد. بازم از همون لبخندها کرد،یکه آماده شده بود و داشت کتش رو مرتب م یحال

 گفت:

 دانشگاه؟ یر یم یدار  -

 آره. -

 .رسونمتیخب، سر راه م یلیخ-
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 .شهیباعث زحمت م-

 کرد و گفت: ینیر یش اخم

 ها.زحمت نی! تا باشه از اهیچه حرف نیا-

 رعشه تو تنم انداخت: ییدر بردم که صدا رهی. دستم رو به سمت دستگدمیرو پوش هامکفش

 ! چشمم روشن بابا، شما هم بله!ییبایز  یبه به چه صحنه-

شده بود. با  رهیدر، تو هوا خشک شد. به بابا نگاه کردم که با اخم به پشت سرم خ رنگییطال یرهیبه دستگ دهینرس دستم

 گفت: یعصب ییصدا

 ات نکردم هومن!خفه شو تا خفه-

 بابا. یترکونیالو م یکه دار  نمیببیخودم م یهابهت برخورد؟ خب دارم با چشم هی: چهومن

لب  ریو ز  دیهم ساب یبابا و هومن انداختم. بابا فکش رو رو نیب یه. نگاکردینگاهش کردم. با پوزخند داشت نگاهم م برگشتم

 گفت:

 هللا اکبر.-

 گفت: هیبا کنا هومن

 بلند تر بگو بابا جون منم بشنوم.-

 نکن! یبا اعصاب من باز  ی: پسر اول صبحبابا

کمرم نشست، به  یه رورو ک یبهم انداخت نگاهش پر از حس حقارت بود. عرق سرد یبه سمت من و بابا اومد. نگاه هومن

 چرا. دونمیازش بترسم، نم شدیانداختم. صداش هم باعث م نییحس کردم. بغض کردم و سرم رو پا یخوب

 ره؟یگیدختره داره جاش رو م نیا دونهی: مامان هم مهومن

ها دوختم. مامان . نگاهم رو به پلهدمیرو شن یبلند یهاقدم یسرم رو باال آوردم. صدا عیو سر  دمیبابا از ترس لرز  ادیفر  یصدا با

 به سمت ما اومدند و گفتند: یبا نگران نازیو آ

 شده؟ یچ-

 و گفت: دیرو به مامان توپ یعصب بابا

 .گهیم زیکه دهنش رو وا کرده و همه چ یپسرت بپرس نیبهتره از ا-

 رو به هومن کرد و گفت: یبا نگران مامان

 شده؟ یپسرم چ-
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 با پوزخند گفت: ره،یرو از من بگ که نگاهش نیبدون ا هومن

هستند؛ چرا  یست، پدر و مادرش ککاره یچ ستیدختر رو که معلوم ن نیاصال ا ده؟یم یاشوهرت داره چه دل قلوه ینیببینم-

 د؟یراهش داد

بود. حقارت تا  هانیاز ا شتریدرد دلم ب یول کردم؛یهام رو داخل گوشت دستم حس مرو مشت کردم. فرورفتن ناخن دستم

 کجا؟

 و با تشر رو به هومن گفت: دیلب گز  مامان

 زدنت باش!مواظب حرف-

 گفت: یبرزخ یافهیسرش رو به طرف مامان چرخوند و با ق هومن

 د؟ینگرانش شد شبیها دکه شما هیک نیکنه؟ ا یکار م یچ جانیا ه؟یدختر ک نیچرا مواظب باشم؟ اصال ا-

 و گفت: دیهومن کوب ینهیتخت س یشد و به طرفش رفت. رو یعصب بابا

 آره؟ ه،یک یبدون یدوست دار  یلیخ ؟یبه تو چه، فضول-

 بابا رفته رفته باال رفت و گفت: یصدا

تر از دختر باال نیتو هم بخوان به ا یصدتا ،یساله که دخترمه. تو که سهل۲۲ ؟یفهمیدخترمه. م یکنیخورد م یکه دار  ینیا-

 ؟یدیگل بگند، با من طرفن. فهم

زدم و به صدا  رونیاز خونه ب عیاون فضا رو تحمل کنم. سر  تونستمینم گهیهمه رد و بدل کرد. د نیب یمتعجب نگاه هومن

 گلوم خارج کردم. ینکردم. هق هقم رو از پهنا بابا توجه یهاکردن

 گرفتم تا مانع سقوطم بشم. واریستم و به دکجام. د دونستمیبه خودم اومدم که نم یوقت

که تا حاال  ی. منامییکه دختر هرجا نمیام. من تا ابد محکوم به اخسته یلیخ دونستمیم یهستم؛ ول یزندگ یکجا دونستمینم

 .شدمیمحکوم م بودنییهام باز نشده بود، راحت محکوم به هرجادست میبه حر  یدست نامحرم

 "یی"هرجا گفتینم یوقت بهم کس چیاگه منم مامان بابا داشتم، هکجاش انصاف خدا؟  نیا

خودمون فاصله داشتم.  یبا خونه ابونیکجام. دو خ نمیبه اطراف کردم تا بب یصورتم پاک کردم. نگاه یرو از پهنا هاماشک

 .شکستیرو هر لحظه م یها سکوت صبحگاهخش خش برگ یام جابه جا کردم و آروم به راه افتادم. صداشونه یام روکوله

سوار شدم و آدرس رو  ی. بدون معطلستادیا یزردرنگ یدست بلند کردم. تاکس یتاکس نیاول یو برا ستادمیا یاصل ابونیخ سر

دوباره مقابل  شیچند لحظه پ یهاهام رو بستم. صحنهدادم و چشم هیتک نیبخارگرفته ماش یشهیبهش دادم. سرم رو به ش

 .کردمیحس م یرو به خوب امهگون یرو یهااشک یگرم هام جون گرفتند.چشم

 .میدیخانوم رس -
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 یبه سمت دانشگاه رفتم. به دختر پسرا یحوصلگیشدم. با ب ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیرو باز کردم. کرا هامچشم

 که مامان بابا دارند. دونندیروزگار م یهایدانشگاه نگاه کردم. خوشبحالشون، حداقل با تمام سخت

 نییآخر کالس نشستم و سرم رو پا یصندل یها رو نداشتم. به اجبار به سمت کالس روونه شدم و روکالس یحال حوصله اصال

 قلب قرمزرنگ. هیبود؛  نازیآ هیشدم. هد میدیبا جاکل یانداختم و مشغول باز 

گفتن استادم سالم یبا دختر خودشون ندارم. با صدا یفرق چین هبهم ثابت کرده بودند که م نازیمدت مامان بابا و آ نیا یتو

 .گهید ییفکرم جا یبرداشتم و به استاد زل زدم. نگاهم به تخته بود؛ ول امختهیدست از مرورکردن افکار به هم ر 

کابوس بود. از  برام مثل ییطورا هیبرم خونه. وجود هومن  خواستیاصال دلم نم یبود که کالس تموم شده بود؛ ول یدوساعت

 شدیو باعث م دادمیگوش م یواشکی زدند،یها حرف مراجب معتاد یستیبهز  یپرستارها ی. وقتدمیترسیها ماز معتاد یبچگ

 از قبل بترسم. شتریمن ب

رو ناراحت کنم؛  نازیآ اومدی. دلم نمزدیصفحه چشمک م یرو «نازیآ». اسم دمشیکش رونیب فمیبلند شد. از ک لمیموبا یصدا

 .دیچیپ ینگرانش داخل گوش یجواب دادم. صدا عیسر 

 ؟ییپوپک قربونت بشم کجا-

 گفتم: یفیضع یلبم نشست و با صدا یرو ی. لبخند محورفتیقنج م نازیآ یخواهرانه یهامحبت نیاز ا دلم

 خوبم. زم،ینگران نباش عز -

تر از اون. تو مامان هم بد ست،ینکردم. بابا حالش خوب ن داتیاومدم دم دانشگاهت پ ؟ییخوبم؟ تو رو خدا بگو کجا یچ یعنی-

 دنبالت. امیب ،ییرو خدا بگو کجا

دادم و  نازیبودم، به آ ستادهیرو توش ا یابونیکجا بودم. سرم رو بلند کردم. آدرس خ دونستمیبس غرق افکارم بودم که نم از

توجهم رو جلب کرد.  یبوق ی. صدادمیکشیم ینقاش نیزم یدادم و با کف کفشم رو واریرو به د امهیتماس رو قطع کردم. تک

به حرکت  نیرفتم، در رو باز کردم و نشستم. ماش نیبود. به سمت ماش نازیآ رنگیمشک شیو ش ستیسرم رو بلند کردم. دو

 در اومد.

 گفت: هیبعد از چند ثان نازیآ

 حالت خوبه؟ -

 غ گفتم:قورت دادم و به درو بغضم

 خوبم، نگران نباش.-

 طور که حواسش به روبه روش بود گفت: نیهم

 خوامیدوستش دارم. من واقعا معذرت م قدرنیکه من ا یهست یکس نیتو اول ،یطور نگران نباشم پوپک جان؟ تو خواهرمچه-

 نگذاشت اون رو.. جوابیبابا هم ب یکرد؛ ول یهومن بددهن دونمیپوپک. م
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 ؟ییمگه مقصر تو ؟یتو چرا معذرت بخوا-

 ...یاونم فکرها ،یهست یکه تو ک مینداد حیهومن توض یبرا شبیخب ما د ینه؛ ول-

برام مهم نبود. خسته از  گهیبودم، د دهیها رو شنحرف ی. من که همهدیحرفش خجالت کش ی. از گفتن باقدیرو گز  لبش

 گفتم: ناز،یکردن با آبحث یادامه

 شو. الشیخیان بج نازیآ -

 ..یول -

 و گفتم: دمیپر  عیحرفش سر  نیب

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

 مهربونش گفت: یزد و با صدا یبهم انداخت. لبخند ینگاه مین

 !یجواهر  کهیت کیتو رو دوست نداره؛ چون واقعا تو  قدرنیا جهتیبابا ب دونستمی! مینیپوپک جان تو بهتر -

 و گفتم: دمیخند

 بغلم؟ ریز  یذار یهندونه م یدار  یعنیاالن -

 باز گفت: شیبا ن نازیآ

 .یز یچ نیهمچ هی -

 بخر. یبرام بستن خوام،ی! من هندونه نموونهید-

 به چشم خواهرم. یا -

 .دهیها رو مآدم نیروز جواب ا کیسکوت کرد. باألخره خدا  یشنویکه به ناحق م ییهانیدر جواب تمام توه دیمواقع با یگاه

 غذا بخورم. تونستمینم کردمیم یهرکار 

 ؟یخور یپوپک بابا، چرا غذات رو نم-

 شدم و گفتم: رهیبه بشقاب غذام خ یلیمیب با

 ندارم بابا!. لیم-

 گفت: یو با لودگ ختیبرام نوشابه ر  نازیآ

 .شنینم التیخیوگرنه مامان بابا ب ،یکه غذات رو بخور  کنمیم شنهادیپ یخواهر -

 گفت: نازیبا اخم رو به آ مامان
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 ؟یباز تو نمکدون شد دهیورپر -

 کرد و گفت: زونیاش رو آولب لوچه نازیآ

 مامان!-

 و گفت: دیخند بابا

 دختر نذار. نیخانوم سر به سر ا-

 رفت و در جواب بابا گفت: نازیبه آ یاچشم غره مامان

 هاست.هنوز مثل بچه یخرس گنده شده؛ ول-

 نازیرفت. من و مامان و آ رونیبلند شد و از آشپرخونه ب عی. بابا سر میباز شد. همه با ترس به هم نگاه کرد یبد یبا صدا در

 .میبلند شد عیو سر  میبه هم کرد ینگاه

و  دیکش ادیبه سمتش رفت و سرش فر  عیقابل تصورم بود. هومن اصال تو حال خودش نبود. بابا سر  ریغ دم،یدیکه م یاصحنه

 گفت:

 ؟یکجا بود ؟یدیکش یاز چب-

 مجهول بود. یمعما هیپسر  نی. ادیچشمم چک یاز گوشه یزد. مامان آروم اشک یبه بابا کرد و پوزخند ینگاه هومن

 گفت: یبه سمتش رفت، بازوش رو گرفت و با ناراحت نازیآ

 ؟یچه به حال روز خودت آورد یداداش-

 گفت: یبه سخت هومن

 مگه مهمه؟-

 . از کوره در رفت و گفت:تونستینم یخوددار باشه؛ ول کردیم یسع بابا

 ؟یکردم؟ دِ آخه تو جواب کدوم گـ ـناه من تیطور ترب نیمن ا ه؟یچه وضع نیا ؟یچه به حال روز خودت آورد نیاحمق بب-

تش به سم عیگذاشت. سر  اشنهیقفسه س یشد. دستش رو رو ی. بابا هرلحظه صورتش قرمزتر مکردیم هیآروم گر  مامان

 گفتم: یو بازوش رو چنگ زدم و با نگران دمیدو

 بابا حالت خوبه؟ -

 گفت: یفیضع یصدا با

 هامقرص-

 به مامان گفتم: رو
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 .اریبابا رو ب یهامامان قرص-

رو رها کرد و به  و هومن دیکش یغیج نازی. بابا تعادلش از دست داد و تو آغوشم افتاد. آدیها دوبه سمت پله عیسر  مامان

هام زبون بابا گذاشتم. دست ریقرص رو ز  عیبابا رو آورد. سر  یهاقرص عیمن و بابا اومد. دستپاچه شده بودم. مامان سر سمت 

 .میو مامان بابا رو به اتاقش برد نازی. کم کم حالش خوب شد. با کمک آدندیلرز یم

 گفت: کرد،یم هیکه گر  یدر حال مامان

 دکتر. میرفتیکاش م-

 گفت: یبا دلدار  اد،یدرب یکه مامان از نگران نیا یبرا نازیآ

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

 و گفت: دیکوب شیشونیپ یبا کف دستش رو نازیگفت و رفت. آ یاباشه مامان

 هومن! یوا -

 یسرش رفت و با ناراحت یباال نازیبود. آ دهیخواب منیرفت. من هم دنبالش راه افتادم. هومن وسط نش نییها پااز پله عیسر 

 به هومن کرد و گفت: ینگاه

 .کنهیپوپک! داره خودش رو نابود م ینیبیتو رو خدا م-

 ...یکمکش کرد؛ ول شدیبود. کاش م فیشدم. واقعا هومن ح ناراحت

 گفت: زد،یکه نفس نفس م یدر حال نازیبود کمر درد گرفتم. آ نی. از بس سنگمیهومن رو به اتاقش برد نازیکمک آ با

 .اریاز داخل کمد براش پتو ب زحمتیمست کرده. ب ارم؛یب مویبراش آبل رمیپوپک من م -

 باشه. -

 کیصورتش سر خورد. دلم براش  یبراش آوردم. نگاهم رو ییپتو عی. سر دمیترسیبه هومن کردم. ازش م یرفت. نگاه نازیآ

داشت! دوست  یمعصوم افهیقدر قحال روز افتاده. چه نیبدونم چرا به ا واستخی. دلم مییبایاون همه ز  فیلحظه سوخت. ح

 زدم و به سمت اتاق خودم رفتم. رونیاتاقش ب ازبه خودم اومدم و  عیداشتم فقط نگاهش کنم. سر 

اتاق  یبود. باد پرده دنمی. حتما به خاطر ترسدیکوبیم امنهیس یرو به در بسته دادم. قلبم تند تند به قفسه امهیو تک دربستم

لبم نشست. آروم به سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار  یگوشه یقدر امشب ماه قشنگ بود! لبخند محورو به رقـــص درآورد. چه

 ماه قشنگ بود. گهید یهازدم. امشب برعکس تموم شب

 :گفتیم د،یدیماه رو م یافتادم که وقت امیپرورشگاه یهااز دوست یکی ادی

 .یرسیدلت م یبه آرزو یعنیشد؛  دهیدارم ماه فال عاشقاست. اگه کامل د دهیپک من عقپو-
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معذبم و احساس سرباربودن  جانیبازم ا یمن راحت باشم؛ ول کنندیم یکه مامان بابا سع نیندارم. با ا ییمن که آرزو ی! ولهه

 .کنمیم

 هستم. یبچه پرورشگاه هی شهیاونا باشم، هم یواقع یبچه تونمینم وقتچیه من

 .دمیبه سمت تخت رفتم و دراز کش امختهیاز دست افکار به هم ر  یعصب

 سیبسته به سمت سرواومدم. چشم نییبه بدنم دادم و از تخت پا یهام رو باز کردم. کش و قوسچشم میآالرم گوش یصدا با

زدم. به سمت آشپزخانه رفتم.  رونیو از اتاق ب آماده شدم عیاومدم. سر  رونیزدم و ب یرفتم. به دست صورتم آب یبهداشت

 .ختمیر  یخودم چا یسمت سماور رفتم و برا بهرو آماده کرده بود.  زیم شهیمستخدم مثل هم

 .یز یکه سحرخ نمیببیم-

شدم. از ترس سنگ اپن رو با  رهیاز دستم افتاد و شکست. به هومن خ ییچا وانیبرگشتم و از ترس ل عیهومن سر  یباصدا

 بهم انداخت. یز یرآمی. نگاه تحقدادمی. آب دهنم رو پشت سر هم قورت مدادمیم فشار مدستا

 زد گفت: یپوزخند

 !یدست و پا چلفت-

 کردم و گفتم: یاخم

 زدنت باش!مواظب حرف-

 ؟ینه بابا، زبون هم دار -

 گفتم: یحاضرجواب با

 زدن ندارند دهن به دهن نشم.که شعور حرف ییهابا آدم کنمیم یسع یبله که دارم؛ ول-

 گفت: دیهم ساب یرو رو فکش

 شعورم؟یمن ب-

 زدم گفتم: یپوزخند

 .گهید دیالبد هست دیکنیبرداشت م طورنیاگه شما ا-

 و گفت: دیاز قبل بهم توپ تریعصب

و  یدار  یکه هر چ دمیاخطار مبار بهت  کیرو ندارم، پس  یکیتو  یمن اصال حال حوصله گم،یم یدختر جون بهت چ نیبب-

. من مثل یرو تصاحب کن یز یچ دهیاز راه نرس دمیمال و اموال صاحب داره. اجازه نم نی. ایخونه بر  نیو از ا یجمع کن یندار 

 .خورمیرو نم ومتاصال گول ظاهر مظل نازیمامان و بابا و آ
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موفق نشدم. با  یول رم؛یبارش چشم هام رو بگ یکردم جلو یهم فشردم. بغض راه گلوم رو سد کرد. سع یرو محکم رو هاملب

 نفرت تمام بهش زل زدم و گفتم:

 یپول چه ارزش ؛ینه جناب، اشتباه برداشت کرد یپوله؛ ول زیهمه چ دیکنیکه فکر م نهیها امتاسفانه اشتباه شما بچه پولدار-

 .ستیمثل تو آدم ن یکی یداره وقت

از خونه  عیچنگ زدم و سر  فمیاز کنارش گذشتم. پر از بغض بودم. به ک عیانداختم و سر  ینگاه میبهش ن امینگاه عصب با

 زدم. رونیب

و  ستادمیا ابونیبه شروع کالسم نمونده بود. کنار خ یز یکردم؛ چ امیبه ساعت مچ ی. نگاهکردمیرو متر م هاابانیخ هدفیب

 دست بلند کردم. یتاکس نیاول یبرا

آرامش  تونستمیخونه رو نداشتم. با وجود هومن نم یدانشگاه رفتم. اصال حال حوصله یکالس به سمت محوطه انیاز پا بعد

 .نیهم د،یازش ترس شهیبود که فقط م ییهاداشته باشم. هومن جزء آدم

 خفته. یبایز  یکه بازم غرق افکارت شد نمیبب یم-

 خسته گفتم: ینشست. با لحنلبم  یرو یرو به سمت زهرا سوق دادم. لبخند محو نگاهم

 شدم. میغرق مشکالت زندگ-

 آروم گفت: ی. زهرا با لحنمیشد رهیکم جمع جور کرد و کنارم نشست. هر دو به روبه رو خ هیچادرش رو  زهرا

 امتحان بزرگ از جانب خداست. هیمشکالت -

 امتحان پس بدم؟ دیاش باچرا من همه-

 .ییخوب خدا یچون بنده-

 رخ زهرا چرخوندم و گفتم: میرو به طرف ن سرم

 خوب، چرا من؟ همه بنده نیا-

 ابروش رو باال داد و گفت: یتا هیطرفم برگشت و  به

 پوپک؟ ینبود دیامنا قدرنیتوکه ا-

 گفتم: دمیکش یآه

 ود.ب نیبهتر ا میاگه منم بابا مامان داشتم زندگ دی. شاارمیدارم کم م کنمیدونم زهرا، احساس م ینم-

 !؟یدونیاز کجا م -

 یتونیم یادغدغه چیرو بدون ه یچند ساعت ینیزم یحداقل کنار اون فرشته ،یمادر داشته باش یوقت دونمیم یول دونم؛ینم-

 .یبگذرون
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 تو دلت از کجا پره پوپک؟ -

 زهرا زل زدم و گفتم: رنگیمشک یهاکردم. به چشم سکوت

 از خودم و سرنوشتم. -

 .زنهیتوکه سرنوشت داره بهت لبخند م-

 .کردیم تمیزدم. دستام رو بغل کردم؛ سوز سرما داشت اذ یپوزخند

 ؟ینگفت -

 شو. الیخیزهرا ب -

 کنن؟یم تتیابتکار اذ یخانواده-

 ابتکار بود. یکاش فقط مشکل خانواده-

 قاطع گفت: یام گذاشت و سرم رو به طرف خودش برگردوند. با لحنچونه ریرو ز  دستش

 .کنمیتو رو درک م ی. من بهتر از هرکسیاختهیپوپک جواب من رو بده. االن تو دو روزه بهم ر -

 زهرا پسر خانواده ابتکار برگشته.-

 ام برداشت و متعجب گفت:چونه ریرو از ز  دستش

 مشکلش کجاست؟ اد،یخب ب-

 ابروهام نشست و گفتم: نیب یفیظر  اخم

 کردم. زیمال و اموالش دندون ت یمن برا کنهیکه فکر م جاستنیمشکلش ا-

 کرده پسرِ..... خودیب-

 و گفت: دیحرفش رو خورد. لبش رو گز  یادامه

 دهن آدم بسته بمونه؟ ذارنیم نیاستغرهللا! بب -

 که بحث رو عوض کنم گفتم: نیا یبرا

 ام شده.زهرا. من گرسنه الیخیب -

 متوجه شد که حرف رو عوض کردم. گفت: زهرا

 .میکوفت کن یز یچ هی میپاشو فداتشم، بر -

 .میدانشگاه راه افتاد یو به سمت کافه دمیخند
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 زدم که زهرا گفت: چمیگاز به ساندو هی

 گه؟ینم یز یتو رو گرفته چرا بهش چ یکه سرپرست اروی نیا-

 داخل دهنم قورت دادم و گفتم: یلقمه

 .ستیخودش ن یرفت. پسرِ معتاد تو حال هوا شیمرز سکته پ تا شبید چارهیب-

 ابروش رو باال داد و گفت: زهرا

 هستند. یدرهم یچه خانواده-

 رو تکان دادم و گفتم: سرم

 اوهوم، کال آرامش ندارند.-

 .یکه آرامش ندار  نهیپولداربودن هم ا یهااز دغدغه یکی-

 و گفتم: دمیکش یآه

 باشم چه پولدار آرامش ندارم. ریمن چه فق-

 .ادیبه حساب نم یعدد چیپسر ه نیابتکار طرف تو هستند، ا یکه خانواده یبابا. تا زمان الیخ یب-

 من و زهرا رد و بدل نشد. نیب یحرف گهیو د میخوردن غذا شد مشغول

 تو سکوت غرق شده بود. یبیو کوفته وارد خونه شدم. خونه به طرز عج خسته

و  دمیتخت دراز کش یام پرت کردم. رومطالعه زیم یرو رو لمیباال انداختم و به سمت اتاقم راه افتادم. وسا یاشونه یدیقیب با

 شدم. رهیسرم گذاشتم و به سقف اتاق خ ریدستم رو ز 

م و از اتاق هام رو عوض کردتخت بلند شدم. لباس یشدم، حتما مامان بود. از رو زیخ میتخت ن یشدن در اومد. توبسته یصدا

 گفتم: رفتم،یم نییها پاکه از پله یرفتم. در حال رونیب

 مامان؟-

شدم  الیخینبود. ب یخبر  یول دم؛یکش یپله رو هم پشت سر گذاشتم. به سمت آشپزخونه رفتم و سرک نی. آخر ومدین ییصدا

ها خورد و و پهلوم به نرده پله دمیاز ترس کش یبنفش غیاز سالن افتاد. ج یابه گوشه هوایها رفتم که نگاهم بو به سمت پله

افتاده بود و داشت از درد به  منینش یکه عرق کرده بود، گوشه ی. هومن در حالدمیگز  درد. لبم رو از دیچیپ میداخل پهلو یدرد

 پر از خواهش گفت: یبا لحن کرد،یکه آخ و ناله م ی. درح الدیچیپیخودش م

 کمکم کن.-

 کم باال رفت و گفت: هی. صداش دمیترسیجلو برداشتم. مبه  یقدم یدودل با
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 ؟یکنیدچرا دست دست م-

بدنم از ترس بلند شده بودند. تموم عزمم رو جمع کردم و به  ی. موهادمیلرز یقورت دادم. از ترس م یدهنم رو به سخت آب

 گفت: یحالیسمتش رفتم. کنارش آروم زانو زدم. با ب

 انجام بده، باشه؟ گمیم یهرچ-

 گفت: یسرم رو تکان دادم. به سخت تند

 رو دور بازوم ببند. یکیپالست درنگیاون شلنگ سف-

 رو باال زد و گفت: نشیبرداشتم. آست نیزم یرو از رو یکیشلنگ پالست عیسر 

 حاال دور بازوم ببند.-

 و گفت: دیکش ادیرم فر کردم. تا حاال دستم به نامحرم نخورده بود. س ینگاه شیعضالن یبازوها به

 زود باش! ؟یهست یمعطل چ-

 رو دور بازوش بستم. دوباره گفت: یکیلرزونم شلنگ پالست یهادست با

 حاال اون آمپول رو بردار و فرو کن داخل رگ دستم.-

کردم، آروم سوزن  دایکنم. رگش رو که پ دایرگش زدم تا رگش رو پ ی. با دوتا انگشت دستم رودادمیانجام م گفتیم یچ هر

 د،یام لرز هاش رو بست. چونهتموم شد و چشم شیقرار یآمپول رو داخل دستش فرو کردم. با زدن آمپول به داخل دستش، ب

 .هیگر  رینتونستم تحمل کنم و زدم ز 

 پس زدم و تیکمرم نشست. دستش رو با عصبان یرو یگذاشتم و از ته دل ضجه زدم. دست نیزم یشدم و سرم رو رو خم

 گفتم: یعصب یبلند شدم و با لحن عیسر 

 بهم دست نزن، ازت متنفرم!-

 شده گفت:بم یانداخت و باصدا نییرو پا سرش

 .یتو رو مجبور کنم که کمکم کن خواستمیمن.... من نم-

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

 !یز ینفرت انگ یهاتو جزء آدم-

ها باال رفتم و به اتاقم پناه از پله دم،یدویکه م یدر حال عیبهم زل زد. معطل نکردم و سر  نشید و با نگاه غمگرو باال آور  سرش

گذاشته بود؛  یچندساعت دونمیتخت پرت کردم و سرم رو داخل بالشت فرو بردم و از ته دل ضجه زدم. نم یبردم. خودم رو رو

نگاه کردم؛ ساعت شش عصر بود؛  یوار یبه ساعت د کردی. سرم به شدت درد مرو باز کردم هامگلوم آروم پلک یبا خشک یول
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هومن افتادم.  ادیدر رو باز کنم،  خواستمیکه م نیبلند شدم و به سمت در اتاق رفتم. هم عیمن کل روز خواب بودم؟ سر  یعنی

 .دمیترسیاز روبه رو شدن باهاش م ؟یاگه هنوزم خونه باشه چ

ها رفتم. . در اتاق ر باز کردم و به سمت پلهدمیدر اتاق رو به سمت خودم کش یرهیقورت دادم. دستگ یدهنم رو به سخت آب

هم که امروز کالس  نازیآ اومد،یاز حد غرق در سکوت بود. بابا که معموال ساعت هشت م شیرفتم. خونه ب نییها پاآروم از پله

که به  تونندیخواهرش رفته. خب حق هم دارند؛ نم یبد خونهشد. مامان هم که الیداشت و ساعت هفت کالسش تموم م

رو روشن  یو یرفتم. ت منیو به سمت نش ختمیر  ییهاشون رو بزنند. به سمت آشپزخونه رفتم، چابرنامه دیمن ق ییخاطر تنها

ان بود. دستـهاش پر از در چرخوندم. مام رفبازشدن در سرم رو به ط یشدم. باصدا ونیز یتلو یهابرنامه یکردم و مشغول تماشا

 گذاشتم و بلند شدم و به سمت مامان رفتم. با لبخند رو به مامان گفتم: زیم یرو رو ییچا وانیبودند. ل دیخر  یهاسهیک

 .یسالم، خسته نباش-

گذاشت و با لبخند  نیزم یرو دیخر  یهاسهیک زد،یکه نفس نفس م یدر حال اومد،ینفسش باال نم یکه از خستگ مامان

 مهربونش بهم زل زد و گفت:

 ؟یدیخوب خواب زم،یسالم عز  -

 ؟یخونه ظهر  دیآره، مگه اومده بود -

 .دهیست گفتمش پس پوپک کجاست، گفت خوابهومن خونه دمیآره اومدم د -

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

 پس؟ دینکرد دارمیچرا ب-

که وارد آشپزخونه شده  یبرداشتم و پشت سر مامان به سمت آشپزخونه راه افتادم. مامان در حال دیخر  یهاسهیاز ک چندتا

 رفت و گفت: خچالیبود، به سمت 

 که نکرد؟ تتیهومن که خونه بود، اذ ی. راستیکم استراحت کن هیگفتم  ،یدونستم کل روز درس خوند یم-

 و با خودم گفتم: دمیدلم نال یتو

 گذاشتم و گفتم: زیم یرو رو هاسهیدار کرد. کرو خدشه فمیروح لط ینکرد؛ ول تمینه اذ تت؟یاذ

 نه.-

 گفت: یبه سمتم برگشت و با ناراحت مامان

که  ییهاافتاده، حرف ادیکه تو دام اعت یهم چشم پاک بود هم خوش برخورد. از وقت لی. هومنم اواستین یهومن پسر بد-

  رو هم بگم هومنم هنوزم که هنوزه چشم پاکه. نیدخترم ا یول ست؛یدست خودش ن زنهیم

 زدم و گفتم: یلبخند   

 ندارم. یمن نگران د،یها هستشما ی. به بابا هم گفتم تا وقتشهیشاءهللا که حالشون خوب مان-    
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 و گفت: دیمامان به سمتم اومد و من رو آغوشش کش    

 درک باالت. نیاز ا یپوپک مرس-    

 ز آغوشش فاصله گرفتم و گفتم:ا    

 ها هستم.شما ونیرو تا آخر عمر مد میمامان من زندگ-    

 .یندار  نازمیبا آ یتو فرق م،ینکرد یرو نگو گلم. ما که کار  نیا-    

رو  هاوهیکه م یگذاشت. در حال ییشوظرف نکیرو داخل س هاوهیرفت، م ییظرف شو نکیزدم. به سمت س یلبخند    

 گفت: شست،یم

 .ندیمشتاقن که تو رو بب یلیخ ان؛یهام و خواهرهام بجمعه قراره داداش یراست-    

 گفتم: یبا نگران    

 ندارم. یمامان من آمادگ یول-    

 بخش گفت:لبخند آرامش هیبه سمتم برگشت و با     

 فیقدر ازتو تعر پوپک چه یدونی. نمننیببما رو  یدردونه زیو دختر عز  انیب خوانیمادر! فقط م یکه خواستگار  انینم-    

 خانوم جان. نیهمچن نه،یتو رو بب کنهیم یشمار که داره لحظه یلیکردم. خواهرم ل

 هاش گرفت و گفت:هام رو تو دستمامان که از سکوتم متوجه شد نگرانم و دلشوره دارم، به سمتم اومد و دست    

 داره. پوپک باهام حرف بزن. ینگران هیام که بچه شمیمن مادرم، متوجه م ه؟یتو بابت چ یهاینگران نیپوپک ا-    

 آرومم گفتم: یآب دهنم رو قورت دادم و با صدا    

 یبهتون بگم مامان؛ ول دیبهم گفت جانیکه اومدم ا ی. زمانننیبب یشما من رو بچه پرورشگاه یکه خانواده نهیمن از ا ینگران-    

مدت بهم  نیا یط قدرنیا نازی. تو و بابا و آستمینگو مامان، من مامان تو ن گهید دیروز شما بهم بگ کیمن هر لحظه منتظرم که 

 شناسمیکه نم ییهاروبه روشدن با آدم دیمامان درکم کن یول ستم؛یخانواده ن نیاز ا یکردم من عضو شکه فرامو دیمحبت کرد

 یبرا یادیکم نه، ز  هی کنند،یو ترحم بهم محبت م یدلسوز  یفقط از روو  نندیبیم یو فقط فقط من زو به چشم بچه پرورشگاه

 من سخته.

تو  یبرا وقتچیبابات فرق دارند. دخترم ما ه یمن با خانواده ی. خانوادههیخودیتو ب یهاینگران یول کنم؛یپوپکم درکت م -    

چشم  هیمن اصال تو رو به  یکه خانواده دمی. بهت قول ممیما تو رو واقعا دوست دار  م،یکنینم یخودیترحم ب ای میسوزنیدل نم

 .کنندینگاه م گهید

 مامان... یول -    

 و گفت: دیحرفم پر  نیب    
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 داشته باش پوپک. مانی! به حرفم امیو اما ندار  یول-    

 زدم و گفتم: یاز آرامش به سمت قلبم روانه شد. لبخند یمامان موج یبا جمله    

 دارم. مانیابهتون  -    

 مامان با ذوق گفت:    

 شام. یشده برا رید یکمکم که کل ایدختر گلم! حاال ب نیآفر  -    

 زدم و گفتم: یلبخند    

 چشم. -    

. چندتا کردیم ی. مامان هم کنارش نشسته بود و داشته بافتندادیداشت اخبار گوش م شهیبعد از صرف شام بابا مثل هم    

 رو گرفتم. بابا با لبخند گفت: ییچا ینیبابا س یرفتم. جلو منیو به سمت نش ختمیر  ییچا

 .یدخترم؟ مرس یدیچرا تو زحمت کش -    

 بابا. کنمیخواهش م -    

رو مقابلش گرفتم.  ییچا ینیبه ناچار س یازش نداشتم؛ ول یکه دلِ خوش نیرو برداشت. با ا شییلبخند چا هیمامان هم با     

 داشت. یقشنگ رنگیتونیز  یها. چشمدیته دلم لرز  یز یچ هیهام زل زد. د کرد و به چشمسرش رو بلن

 طلبکارانه گفت:    

 .خورمینم-    

طبق  نازینشستم. آ نازیکنار آ یحرف چیبه خودم اومدم و از کنارش گذشتم و بدون ه عینگاهم ر از نگاهش برداشتم و سر     

بابا توجهم رو  یشدم. صدا رهیخ رنگیاقهوه یهاانداختم و به پارکت نییبود. منهم سرم رو پا شیبا گوش یمعمول سرگرم باز 

 هاش گوش دادم. رو به هومن گفت:به حرف ارمیکه سرم رو باال ب نیجلب کرد. بدون ا

 .کینیکل یحرف زدم؛ قرار شد بر  یبا دکتر پناه -    

 .رمینم ییمن جا -    

 و گفت: دیتوپبه هومن  یبابا عصب    

 ؟یشیتو پرروتر م گمینم یچیه ی! مگه دست خودته؟ هیکنیم خودیتو ب-    

 مداخله کرد و گفت: نازیآ    

 .دیبابا شما هم آروم باش م؟ینیشب شد که بدون دعوا دور هم بش هی! دیتو رو خدا بس کن-    

 گفت: نازیبابا رو به آ    
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 کنهیم یمواد کوفت نیغرق ا یدست یدستطور آروم باشم؟ داره خودش رو چه -    

 بلند گفت: یهومن با صدا    

 .ستیاز خودم مربوط ن ریبه غ کسچیمن به ه یزندگ-    

تر به اتاقم پناه ببرم. از جام بلند شدم کالفه شده بودم. دوست داشتم هر چه زود یشگیهم یهاجر و بحث نی. از ادمیکش یپوف

 گفت: یکه بابا با نگران

 کجا پوپک جان؟-

 زدم گفتم: یمحو لبخند

 اونا رو مرور کنم. رمیکم درس دارم باباجان، م هی -

 زد گفت: یپوزخند نازیآ

 .نهیبش قهیهم مونده که آدم بخواد دو دق شیمگه آسا ،یفرار کن یحقم دار -

 زدم و گفتم: یرفتم و لبخند نازیبه آ یاغره چشم

 .نازجانیمن فرار نکردم آ-

 گفت: هیمخم بود. با کنا ین روهوم پوزخند

 .یهست یاضاف جانیچون تو ا ست؛یمهم ن ینکن ای یفرار کن-

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

 حرف دهنت رو بفهم هومن!-

 زدم و رو به بابا گفتم: یلبخند ره،یباال نگ یکه دوباره بحث نیا یقلبم نشست. برا یرو یگرفت؛ غم دلم

 ناراحت نشدم. شونیهستم، اصال هم از حرف ا یجا اضاف نیباباجون آقا هومن حق دارند، من ا-

 !نیر ی: هه خود شهومن

به اتاقم پناه بردم و در رو قفل کردم. پرده رو  دیببخش هیهم گذاشتم تا نزنم فکش رو خرد نکنم پسرِ معتاد! با  یرو رو هامچشم

 بود. نیشدم. امشب ماه هم مثل من غمگ رهیمدت به ماه خ نیو مثل اکنار زدم 

 گفتم: نازی. با غرغر رو به آدندیکشینم گهیبس راه رفته بودم پاهام د از

 جون ندارند. گهیرو کن، پاهام د دهاتیبابا خب خر -

 و گفت: دیو به سمتم برگشت و دستم رو دنبال خودش کش ستادیا نازیآ
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 .ادیخوشت ب دمیقول م م،یبر  ایپاساژه؛ ب نیآخر  نی. اینکرد دیکم غر بزن پوپک خانوم، هنوز که تو خر -

کت قرمز و  هی. ستادمیمغازه ا هیمقابل  م،یکردیکه مغازه رو نگاه م طورنی. هممیناچار به دنبالش راه افتادم و وارد پاساژ شد به

 و گفت: ستادیکنارم ا نازیقشنگ بود. آ یلیو گرفت؛ خست شده بود، چشمم ر  رشیکه ز  یشلوار مشک هی

 ؟یدیرو پسن نیا -

 تکون دادم و گفتم: یلبم نشست، سر  یرو یلبخند

 اهوم. -

 امتحانش کن. میبر  ایخب ب -

 گفت: ییدختر جوون که فروشنده بود، با خوشرو هی. میبه سمت مغازه رفت یخوشحال با

 .دییبفرما د،یخوش اومد-

 لبخند رو به فروشنده گفتم: با

 .خوامیرو م یاون کت قرمز و شلوار مشک -

 چشم. -

شده  یزدم؛ عال یبخشتیبرانداز کردم. لبخند رضا نهیرو از فروشنده گرفتم و به سمت اتاق پرو رفتم. خودم رو تو آ هالباس

 .اومدیم یلیرنگم خ ییطال یبودم. کت قرمزرنگ به موها

 .نمتیدر رو باز کن منم بب ؟یدیپوپک پوش -

 .ینیبب خوادیآره. نم -

 اوا چرا؟ -

 .یش زیسوپرا خوامیم -

 لوس نشو پوپک. -

 و طلبکارانه گفت: ستادیجلوم ا زونیآو یبا لب لوچه نازیکردم و در رو باز کردم. آ ضیرو تعو هاملباس

 ه؟یطور نیحاال ا-

 تکون دادم و گفتم: یسر  باخنده

 .هیطور نیآره ا -

داد.  تیلباس شب کوتاه رضا هیگشتن بالخره به  یبعد از کل نازخانومی. آمیاومد رونیو از مغازه ب میها رو حساب کردلباس پول

 . مامان با لبخند به استقبالمون اومد و گفت:میو وارد خونه شد می. در رو باز کردمیبه سمت خونه برگشت یبا خستگ
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 گلم. یدخترها دیبه خر  شهیهم-

 همزمان با هم گفتم: نازیآ من

 تو مامان. یفدا -

 نییپا یمامان رو از طبقه یصدا بستم،یسرم م یکه موهام رو باال یاتاقش شد. درحال یرو برداشت و راه دهاشیکس خر  هر

 :دمیشن

 شام حاضره. دیای.. پوپک بنازیآ-

 که مامان بشنوه گفتم: یبلند طور  یصدا با

 .امیچشم مامان، االن م -

اومد. نگاهم  رونیرفتم. همزمان با من هومن هم از اتاقش ب رونیسرم انداختم و از اتاق ب یموهام رو بستم و شالم رو رو عیسر 

 سرد گفتم: یازش گرفتم و با لحن

 سالم. -

 که گفت: دمیصداش رو شن گذشتم،یکه م یکنارش درحال از

 صاحب خونه شده. ومدهیهه! ن -

 نشم. با پوزخند گفت: یعصب نیاز ا ترشیلب فرستادم تا ب ریز  یصلوات

 .میبگو ما هم بشنو یفارس ؟یکنیبلغور م یبه عرب یچ -

 گفتم: هیزدم و با کنا یگرفتم و به سمت هومن برگشتم و مثل خودش پوزخند یچوب رنگیاقهوه یهاپله یهارو به نرده دستم

با زبون ما  نیبه خاطرهم د،یه شما تازه از کانادا برگشترفته بود، نه ک ادمیها سخت نبود جناب هومن. آ ادیز  دنشیفهم-

 برات! رمیبم ،ی. آخدیندار  ییآشنا

 گفت: یو عصب دیهم ساب یرو رو هاشدندون

 ؟یکنیمن رو مسخره م -

 .ستندیکردن هم نمسخره قیمثل تو ال ییها. درضمن آدمیر یبم یبر  دیبا هیصلوات چ یدونیتو که نم -

 دخترِ...-

 و گفتم: دمیشدم و بهش توپ یعصب

 یکه از خمار  یکردیطور التماسم مچه شیچند روز پ نیرفته هم ادتی ؟یبارم کن یچ یخوایها؟ دِ حرف بزن! م ؟یدخترِ چ-

 نجات بدم؟
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بم و  یشد و باصدا کیقدم بهم نزد هیحقش بود.  یول دم؛یکشیضعفش رو به رخش م نیتر من بد شده بودم. بزرگ قدرچه

 گفت: یعصب

 ها!حواست باشه یکنیتر مدراز متیپات رو از گل یادیز  یدار -

 بهت بگم ازت متنفرم. دیخودم دراز کردم. درضمن حواسم هست به خودم و در آخر با یمن پام رو اندازه-

 من ینه به اندازه-

 زد و گفت: یمن لبخند دنیرفتم. مامان و بابا منتظر نشسته بودند. بابا با د نییها پارو ازش گرفتم و با دو از پله نگاهم

 شناسه.وقت شهیدختر هم نیگفتم خانوم ا یدیبه به دختر گلم! د-

 شد گفت: رهیمهربونش بهم خ یبا چهره مامان

 دختر گل منه.-

 گفتم: ییروخجالت و کم با

 .شمیمن معذب م دیکنیم فیازمن تعر  قدرنیا -

 که گفت: دمیهومن رو از پشت سرم شن یبزنه، صدا یکه حرف نیزد و قبل از ا یلبخند بابا

 ؟یکردیکار م یچ یاگه معذب نبود ،یلنگر انداخت یکه کنگر خورد یمعذب بهیعج-

 زود مداخله کرد و گفت: اد،یباز باال ن یکه بحث نیا ینگم؛ من هم سکوت کردم. مامان برا یز یبهم اشاره کرد که چ بابا

 کو؟ نازی. آدینیرو آماده کنم، شماها هم بش زیمن برم م -

 نسبتا بلند گفت: یکرد و با صدا یمکث

 .ایجان مادر ب نازیآ-

دنبال مامان راه افتادم و به کمکش  نم،ینحس هومن رو نب یافهیکه ق نیا یبلند شد و به آشپزخونه رفت. من هم برا عیسر 

ها که جز برخورد قاشق و چنگال یینشستم. صدا نازیجمع شدند. کنار آ زی. کم کم همه دور مدمیرو چ زیمامان مرفتم. با کمک 

 به اتاقم پناه بردم. شهیاز صرف شام، هر کس به اتاقش پناه برد. من هم مثل هم د. بعاومدینم خورد،یها مبه بشقاب

 شده بودم! یدور خودم خوردم؛ عال یهام رو باز گذاشته بودم. دور کردم. مو دیبار رژ لب قرمزم رو تمد نیآخر  یبرا    

 داخل اومد و با لبخند گفت: نازیکه اجازه ورود بدم، در اتاق باز شد و آ نیبه در اتاق خورد. بدون ا یاضربه    

 ؟یرو به کشتن بد لیفام یپسرا یتو امشب قصد دار -    

 گفتم: دمیخند    

 کنه؟یبه من نگاه م یک یتا تو هست -    
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 .ستمین شیب یز ی. من کندیجمع هست نیا ی! شما ملکهه؟یچه حرف نیا د،یینفرما -    

 ها اومدند؟مهمون ناز،یبامزه نشو آ -    

 هستند. یآره، همه منتظر جنابعال -    

 گفتم: یبا نگران    

 ترسمیم -    

 متعجب گفت: نازیآ    

 ؟یاز چ -    

 ندارند. یتموم وقتچیهومن که ه یهاهیو کنا شی. از نننییکه پا ییکسا یهااز نگاه-    

 زد و گفت: یبخشلبخند آرامش نازیآ    

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

 پوزخند کوتاه اکتفا کردم. هیفقط به  یادی. از استرس ز دیبلند خند یبا صدا    

 ها نگاه کردم.پله نییپا تی. به جمعمیبود ستادهیها اپله یباال    

 یگرفته بودم که با صدا نییپله رو پشت سر گذاشتم. سرم رو پا نیرفتم. آخر  نییها پافرستادم و آروم از پله یلب صلوات ریز     

 مامان سرم رو باال گرفتم.

 من. یبایز  یهااز دختر نمیا -    

 گفت: ییروبه بهم زد و با خوش یکنار مامان نشسته بود، لبخند یشد. خانوم مسن دهیها به سمت من کشنگاه یهمه    

 تر.جلو ایدخترم ب-    

 ییکفش من صدا یپاشنه یداشتم. به جز صدا یبیعج یکه تو سالن بودند، معذب بودم. دلشوره ییهامهمون یهانگاه ریز     

نگران  یعنیزد؛  یبه مامان نگاه کردم. مامان لبخند یهاش رو باز کرد. با نگرانشدم. دست کی. به اون خانوم مسن نزداومدینم

 نباش. تو آغوش خانوم مسن رفتم.. محکم بغلم کرد و گفت:

 دارم من. ییبایز  یچه نوه-    

که کنارش نشسته  یبه زن نازیزدم. مادربزرگ آ یجوناز آغوشش فاصله گرفتم و لبخند کم ن؟یبود ا نازیمادربزرگ آ یعنینوه؟     

 گفت: ییبود، با خوشرو

 .نهیمن کنارم بش یبایدختر ز  نیبلند شو و اجازه بده که ا قهیچند دق شهیدخترم سحرجان اگه م-    
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نشستم.  نازیقورت دادم و کنار مادربزرگ آ یبه سختزد و بلند شد. آب دهنم رو  یکه اسمش سحر بود، لبخند یاون خانوم    

 .شدمیاون همه نگاه داشتم آب م ریز 

 دخترم؟ -    

 گفت: کرد،یکه دستم رو نوازش م یهاش گرفت و در حالدست نیمن رو ب یهاسرم رو به طرف مادربزرگ چرخوندم. دست    

که  یمیاومد و از تصم دنمیدخترم به د یگذشته وقت یهالشده. سا بتیدخترم؛ تو دوتا فرشته نص گمیم کیبهت تبر  -    

 یمادرت باهام تماس گرفت و با خوشحال شیهفته پ هیمصمم بود.  یول ه؛یگرفته بود گفت، جا خوردم و بهش گفتم کار سخت

من هستند. از  یهاها و نوههمه بچه هانیها نگاه کن. اآدم نیمادرجان خوب به ا ک. پوپبارویز  ینوه کیدار شدم؛ بهم گفت نوه 

بهت پشت  ایدن یکمتر نه. هر وقت فکر کرد یدوستت دارم؛ ول هانیاز ا شتری. بیها اضافه شدنوه نیامروز تو هم به جمع ا

 کرده، بدون من مثل کوه پشتتم.

 ت:گف یجمع با لودگ یاز پسرها یکیکنم،  دایفرصت حرف زدن رو پ نکهیزدم. قبل ا یلبخند    

 ؟یسن کن یخوایتو هنوزم م یمادر -    

 و گفت: دیهمه بهش چشم غره رفتند. مادربزرگ خند    

 ؟یستیدراز نزبون اوشمیس نیپوپک جان تو که مثل ا-    

 و گفتم: دمیخند    

همه  نیمامان و بابا ا کردمیفکرش رو نم وقتچیاز سرما کم نشه. من ه تونهیو سا دیشاءهللا هزارساله بشنه مادربزرگ. ان-    

 خونه... نیا یاومدم تو یاز وقت یول دم؛یخوشبخت رو نچش یخانواده هیطعم  وقتچیبه من لطف داشته باشند. من ه

 به بابا کردم و گفتم: ینگاه    

 بخش باشه.لذت تونهیقدر مپدر داشتن چه دمیفهم-    

 به مامان انداختم و ادامه دادم: ینگاه    

 مادر داشتن. نیمچنو ه-    

 نگاه کردم و ادامه دادم: نازیبار به آ نیا    

 .یطیسنگ صبورت باشه تو هر شرا تونهیخواهر که م هیو -    

شلوارش فرو برده بود.  یهابیهاش رو داخل جبود و دست ستادهیاز سالن ا یاافتاد که گوشه یو در آخر نگاهم به فرد    

 گفتم:

 اون درحد مرگ ازت متنفره. یول ؛یدار  ازیاش نبرادرانه تیتو به حماکه  یو بودن کس -    
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کردن موهام کرد. سرم رو باال گرفتم؛ بابا بود. دستم رو موهام نشست و شروع به نوازش یرو یهنوزم نگاهم بهش بود. دست    

 که همه متوجه بشند، گفت: ییو با صدا دیگرفت و بلند شدم و در آغوشم کش

 .یمونیم یتو دخترم، تا ابد تاج سرم باق یتاج سر من-    

 گفت: نازیاز آغوشش بابا فاصله گرفتم. آ    

 کمرم خشک شد. یقر تو د؛یآهنگ بذار  کی دیاگه تموم شد لطف کن یهند لمیف-    

 گفت: یانداخت و با لودگ نازیرفت و دست دور کمر آ نازیبه سمت آ یجوون یخنده. پسر  ریهمه زدند ز     

 م؟یبر  یبا هم رقـــص هند یخوایعشقم م-    

 پرتش کرد و گفت: یو کنار  دیکوب اشنهیتخت س یرو نازیآ    

 سهراب کم چرت و پرت بگو. -    

 انوینشسته بود و پ انویکه پشت پ کردی. بابا متعجب به هومن نگاه مدیها به سمت آخر سالن چرخسر یهمه انویپ یبا صدا    

 بیقدر عجمرد چه نیرو بهش دادم. ا امهیبود، رسوندم و تک انویپ کیکه نزد یقدم برداشتم و خودم رو به ستون ارادهیب .زدیم

 .کردیهاش دل آدم رو نرم مآهنگ تمیر  یشناختش. بر عکس نگاهش که پر از تنفر بود؛ ول شدیبود! اصال نم

 دلم نشوند. یرو رو یبود که غم نیقدر غمگاون نواخت،یکه م یآهنگ    

 

 ست؟یک ینهی"آسمان چشم او آ    

 با من روبه رو بود نهیآن که چون آ    

 بر سفر باد نیدرد نفر  نیدرد نفر     

 دست او بود ییجدا نیسرنوشت ا    

 نکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد هیگر     

 ما با غم هم آشنا کرد یهاعاقبت دل    

 رد.با غم هم آشنا ک    

 آن که با من روبه رو بود ستیک ینهیاش آچهره    

 گـ ـناه از دست او بود نیبر سفر، ا نیدرد نفر     

 گـ ـناه از دست او بود. نیا    

 پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بو بود یمن گل    
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 سنگ صبور بود یبا دل من قصه یآن چه کرد    

 من کیتار  ینهیخندان س دیدلت خورش یا    

 سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود    

 نکن که سرنوشتت گر مرا از تو جدا کرد هیگر     

 ما با غم هم آشنا کرد یهاعاقبت دل    

 با غم هم آشنا کرد.    

 آن که با من روبه رو بود ستیک ینهیاش آچهره    

 گـ ـناه از دست او بود نیبر سفر، ا نیدرد نفر     

 ـناه از دست او بودگـ  نیا    

 پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بو بود یمن گل    

 سنگ صبور بود یبا دل من قصه یآن چه کرد    

 من کیتار  ینهیخندان س دیدلت خورش یا    

 سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو بود"    

 

 یکه به کس نیبلند شد و بدون ا انویم. از پشت پبه خودم اومدم و شروع به دست زدن کرد انیاطراف یهازدندست یبا صدا    

 دردهاش به مواد مخدر پناه برده بود؟ نیتسک یداشت که برا ینگاه کنه، به سمت تراس رفت. چه غم

 پوپک؟ -    

 زدم و گفتم: یبرگشتم. لبخند نازینگاهم رو از هومن گرفتم و به سمت آ    

 جانم؟ -    

 ات آشنا کنم.ها رو باهبچه خوامیم ایب-    

 نگاه پر از تنفر منشاء از کجا گرفته. نیا دیفهم شدی. کاش مرمینگاهم رو از هومن بگ تونستمینم

 برد. ترکیو من رو نزد دیدستم رو کش نازیبودند. آ ستادهیرفتم. پنج پسر و پنج دختر کنار هم ا نازیسمت آ به

 و گفت: دیکرده بود، کش یکه با مادربزرگ شوخ یرو اول همه از سمت همون پسر  دستش

 ارشد حقوق. یدانشجو اوش،ی. سکنمیم یرو بهت معرف زمیعز  ییاول ازهمه پسر دا -
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 . گفت:هیطبعکرد. مشخص بود که پسر شوخ یمیتعظ اوشیس

 خوشبختم شاهزاده خانوم. -

 زدم و گفتم: یلبخند

 .نیمچکرم، همچن -

 ادامه داد: نازیآ

 یجان دانشجونرگس. مائده ییمحسن و زندا ییپسرِ دا نیدارند. اول یفروشفرش یحجره شونیا اوش،یسهراب، برادر س-

 یهم پزشک هستن. دخترها شونیجان، اخواهر مائده تراجان،یبنده هستند و م زیعز  یهستند و ترم اول. دختر خاله ترویکامپ

 ییمهرداد و زندا ییفرزند دامهندس عمران هستن و تک شونی! ادجانیوح مادربزرگ، زیعز  یبه نوه میرسی. و اما ممیخاله مر 

 .یمهر 

رو دورش انداخته  اشیمشک یبه تن داشت. موها یداشت و لباس قرمز بلند یدختر افتا. قد بلند هیکرد. نگاهم به  یمکث نازیآ

 ابروهاش نشست و ادامه داد: نیب یفیاخم ظر  نازیپسر جوون حلقه کرده بود. آ کی یبود و دستش دور بازو

هم  ایازدواج کردند. پور  شهیم یسال هیماهان، پسر خاله شهنازمه.  ستاده،یهم کنارش ا یآقا نی. ایمرتض ییدختر دا ماه،یپر -

جان هم پزشک قلب و عروق هستند و اما دو تا دختر  ماهیدانشگاه هنره. همسر پر  یدانشجو ایهست. پور  ماهیبرادر پر 

 دارند. یساز به جاده یخاص یو سارا عالقه نایعمران هستند. سار  یجوماهان جان دانش یخواهرها زمیعز  یهاخاله

ها فاصله از جمع بچه دیببخش هیکم معذب بودم. با  هیکردم.  یهم شروع کردند. با همه اظهار خوشبخت هیخنده، بق ریز  زد

 گرفتم.

 نبود. یول دم؛یکش یس قدم برداشتم و سرکهومن کجاست. آروم به سمت ترا نمیشدم بب کنجکاو

 ؟یگردیدنبال من م-

 یقورت دادم. دستم رو رو ی. آب دهنم رو به سختزدیو به سمتش برگشتم. قلبم به شدت م دمیکش یبلند نیترس ه از

 کردم و گفتم: یکم که آروم شدم، اخم هیگذاشتم.  امنهیس یقفسه

 .ریخ -

 زد و گفت: یگذاشت، پوزخند یگار یرو داخل جاس گارشیس ته

 دختر.... یستین یخوب یدروغگو-

 که بخوام به شما دروغ بگم. نمیببینم یاز یمن ن -

 من ازت متنفرم؟ یچرا گفت ؟یچرا اون حرف رو زد -

 خودش پوزخند زدم و گفتم: مثل
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 ؟یستین -

 گفت: تیبا عصبان شد و به سمتم اومد. مچ دستم رو گرفت و شروع به فشاردادن مچ دستم کرد. یعصب

راحت شد؟ فکرنکن با  التیکه به تو ربط داره متنفرم. حاال خ یز یآره ازت متنفرم. از نگاهت، از حضورت، از همه چ -

 .یکاله بذار  هیسر من رو هم مثل بق یتونیم ینیر یخودش

 و با تنفر بهش زل زدم و گفتم: دمیکش رونیدستش ب نیدستم رو از ب یسخت به

 که شناختم. یهست یموجود نیتر زیانگتو نفرت -

 هومن؟ -

 یلی. خواستم برم که هومن بازم دستم رو گرفت. خکردیبود که متعجب به من و هومن نگاه م ماهی. پر میسمت صدا برگشت به

 آروم که خودم و خودش بشنوه گفتم:

 برم. خوامیدستم رو ول کن م-

 گفت: ماهیسرد رو به پر  یکه به حرفم توجه کنه، با لحن نیا بدون

 ؟یخوایم یز یبله؟ چ-

 زد و گفت: یپوزخند ماهیپر 

 نه، انگار بدموقع مزاحم شدم.-

 زد و گفت: یشدم. هومن زهرخند اشهیکنا یمتوجه

 .یآره، بدموقع اومد -

 تک پسرش نقشه داره؟ یگرفته برا یکه به فرزند یدختر  دونهی: عمه مماهیپر 

 دهیکه دستم رو از دست هومن خارج کنم فا کردمیتقال م ی. هرچنمیشکستنم رو نب نیا شتریرو به هم فشردم تا ب هامچشم

 نداشت..

 نقشه دارم. گرانید یمنم که برا نی: نگران نباش، اهومن

و دستم رو  دمیهومن کوب ینهیتخت س یهام رو باز کردم و تموم عزمم رو جمع کرد و رو. چشمدمیشکستن غرورم رو شن یصدا

 . با تنفر بهش زل زدم و گفتم:دمیکش رونیدستش ب نیاز ب

 ازت متنفرم هومن! -

 برگشتم گفتم: ماهیسمت پر  به

 و نخواهد کرد. کنهینم رییوسط تغ نیا یز یچ چیخانوم. هومن فقط برادر منه و ه دیفکرتون رو درست کن دیکن یشما هم سع-
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 وونیا یهارفتم. خودم رو به نرده اطیآزاد داشتم؛ به سمت ح یبه هوا ازیجا فاصله گرفتم. ندم از اونبلن یهاو با قدم صبرنکردم

 کردم. هامهیرسوندم و با تموم وجود هوا رو وارد ر 

 بغضم رو قورت دادم. ینذار غرورمم به دست هومن شکسته بشه. بغض راه گلوم رو بسته بود. به سخت ایخدا ؟ییکجا ایخدا

 ون خوبه؟حالت -

بار  نیاول یجذاب بود. برا یادی. ز ینافذ مشک یهاجذاب با چشم یابا چهره یکلیپسر قدبلند و ه هیبرگشتم.  یشخص یباصدا

 و گفتم: دمینگاهم رو ازش دزد عیاز حد زل زده بودم. سر  شیپسر ب کیبه 

 کم احساس کردم فشارم افتاده. هیبله... فقط  یعنینه... -

 گفت: یقدم به سمتم برداشت و با نگران هی

 .رمیفشارتون رو بگ تونمیم دیخوایاگه م-

 پسر تعجب کردم و گفتم: نیا یهمه نگران نیا از

 حالم بهتره. کنمینه مچکرم، االن احساس م-

 زد و گفت: یلبخند

 .دیبه من اطالع بد ستیحالتون خوب ن دیبه رحال اگه احساس کرد -

 چشم حتما....-

 شد و به سمتم برگشت و گفت: مونیدوباره پش یبرداشت؛ ول یسمت خونه قدم به

 د؟یهست نازجانیدوست آ د؟یمن دار  یبا عمه ی. چه نسبتنمیبیم جانیا بارهنیشما رو اول پرسم،یم دیببخش-

 انداختم گفتم: نییرو پا سرم

 خانواده. نیا دیدختر جد یعنیهستم؛  شونیمن دختر ا ر،یخ -

 تکون داد و گفت: یشده بود. ناباورانه سر  رهیبهم خ طورنیچند لحظه فرا گرفت. متعجب سرم رو باال گرفتم. پسرِ هم سکوت

 د؟یپوپک خانوم هست یعنیشما  -

 گفتم: متعجب

 طور؟بله، چه-

 و گفت: دیخند

هستم، دکتر  نینکردم. من فرز  یمن خودم رو معرف دی. ببخشهیشما ستودن ییبایز  گفت؛یمن! پس عمه راست م یخدا یوا -

 قرار.... هیبه خاطر  دم؛یرس ریخوشبختم. شرمنده د اریشما بس یی. از آشناامیعموم
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 ؟یاومد یتو ک نیفرز  -

. کردینگاه م نیبه من و فرز  یبود و با کنجکاو ستادهیتو چهارچوب در ا نازی. آمیبرگشت نازیما به سمت آ یهر دو نازیآ یباصدا

 و گفت: دیاش رو کشبه سمتش رفت، گونه نیفرز 

 دختر عمه؟ یطور چه -

 با اعتراض گفت: نازیآ

 اد؟یکار بدم م نی! چند دفعه بگم از انیواقعا که فرز -

 سر داد و گفت: یاقهقه نیفرز 

 دختر! ینیر یاز بس تو ش ست؛یچه کنم دست خودم ن-

 هست. ییخبرها هی نیو فرز  نازیآ نیب گفتیبهم م یحس هی. دیاال پر از ابروهام ناخودآگاه ب یکیگل انداختند.  نازیآ یهاگونه

 شدن بود گفت:که از خجالت درحال آب یدر حال نازیآ

 مامان کارت داره. ا،یداخل. پوپک تو هم ب میبر -

 گفتم: آروم

 باشه.-

 لب آروم زمزمه کردم: ریکردم. ز  یخونه نگاه اطیداخل رفتند. به ح نازیو آ نیفرز 

 کن. ریخودت عاقبت ما رو به خ ایخدا -

دستم نشست.  یهمزمان با من رو ی. دستم رو به سمت پارچ آب بردم که دستاومدینم ییها صداقاشق و چنگال یجز صدا به

زد  ی. هومن پوزخنددمیدستم رو رو پس کش عیکردم و سر  یکه نگاهم به نگاه هومن گره خورد. اخم هیک نمیسرم و بلند کردم بب

تر از فرصت بودم تا هر چه زود هیکور شده بود. فقط منتظر  ییطورا هیخت. اشتهام یخودش آب ر  یب رو برداشت و براو پارچ آ

 فرار کنم. ییجمع کذا نیا

 هومن مادر؟ -

 ارشد نشسته بود، رو به هومن گفت: یصندل یکه رو ی. در حالدیها به طرف مادربزرگ چرخسر یمادربزرگ همه یصدا با

 مادر؟ ی. از من نکنه دلخور یایم دنمیروزا هم کمتر به د نی. ایکلمه هم حرف نزد کی میاومد یمادر از وقت-

 زد و گفت: یرد و بدل کرد، پوزخند میمن و بابا که کنار هم نشسته بود نیب ینگاه هومن

 ند.آورد یخور اضافمادربزرگ، از داماد و دخترتون دلخورم که نون ستمیاز شما دلخور ن -

 گفت: کنندهخیبه حالت توب بابا
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 هومن! -

بود که از  نیکار ا نیبودند. بهتر  دهیهام جمع شد. همه از غذا دست کشبه گلوم چنگ انداخت. اشک داخل چشم یبغض

 لشکر داشتند. اهیها دور باشم که فقط نقش سآدم نیجمع ا

پله متوقف  نیاول یهومن باعث شد پام رو یها رفتم که صدابلند شدم و به سمت پله دیببخش هیو با  دمیرو عقب کش یصندل

 که برگردم، گفت: نیبشه. بدون ا

 دردونه. زیبشم عز  خیشامت رو بخور من حوصله ندارم به خاطر نازکردن شما بعدا توب ایفرار نکن پوپک خانوم. ب-

 بلند مادربزرگ هومن ساکت شد. مادربزرگ گفت: یصدا با

 ی. دلت از جایکرد تیهومن. بِسته از بس همه رو آزار و اذ ایبه خودت ب ؟یخجالت بکش! تو چت شده؟ تو هومن سابق من-

 ؟یدیفهم ،یرو سرزنش کن گهیکس د یپره حق ندار  گهید

 صداش باال برد و گفت: هومن

. هه یلیفام انـتیرفته؟ خــ ـ ادتونی. دیروز در آورد نیکه من رو به ا دیها بودشما نی. ادمینه، من از اولش هم نفهم-

 بود. دیو نخواه دیمن نبود یها خانوادهست! شمامسخره

پرت کرده بود. به  نیزم یرو رو زیم یرو یهالهیبا ترس به عقب برگشتم. هومن تمام وس لهیوس یسر  هیشکستن  یصدا با

کرد.  دنیبه بدنش نشست. خم شد و شروع به لرز  یدر برسه، لرز  یرهیکه دستش به دستگ نیرفت و قبل ا یسمت در خروج

 بلند گفت: یترس باصدا احال بد هومن شد و ب یبود متوجه نفرنیاول نیفرز 

 هومن؟ -

 گفت: تیبا عصبان نیهومن اون رو پس زد. فرز  یول دش؛یبه سمتش رفت، در آغوش کش نیبلند شدند. فرز  همه

 ؟یرو کجا گذاشت یبگو اون کوفت ؟یزنیپس م یچه مرگت شده؟ من رو چرا دار -

 گفت: یبه سخت هومن

 نداره، دست از سرم بردار. یبه تو ربط-

 و بهش گفت: دیغر  یعصب نیفرز 

 رو؟ یاون کوفت یلج نکن هومن. کجا گذاشت-

هام رو از دست دادم و تموم عزمم رو جمع کردم خودم رو به قدم اریلحظه اخت هیهاست. حرف نیتر از اهومن لجباز دونستمیم

 رونیب بشیاز ج یکتش فرو بردم و آمپول بیرو ازش بخوام، دستم رو داخل ج یز یچ یکه اجازه نیهومن رسوندم. بدون ا

 و گفت: دیکش ادیسرم فر  یبلند ی. هومن باصدادمیکش

 ؟یکنیم یچه غلط یدار -
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 گفتم: نیفرز  توجه به هومن رو به بدون

 رو باال بزنه. راهنشیپ نیآست دیلطفا کمک کن نیآقا فرز -

 رو باال زد. نشیکندن کت هومن رو در آورد و آستبه خودش اومد و با هزار جون عیمن تعجب کرده بود، سر  یکه از کارها نیفرز 

کبود شده بود. تمام قدرتم رو جمع کردم با دوتا ضربه رگ دستش  یکه به خاطر مواد کوفت دیاش لرز مردونه یهادست یبرا دلم

 هاش رو بست.آخ بلند گفت و چشم هیکردم و آمپول ر داخل رگ دستش فرو کردم.  دایرو پ

رو  ی. به آرومدادیبا ترس هومن رو تکون م نینشست. فرز  یاشکسته گوشه یو مامان بلند شد. بابا با کمر  نازیهق هق آ یصدا

 گفتم: نیز به فر 

 .ادینترس، االن به هوش م-

 :دیپرس یسرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد و با حالت مشکوک عیسر  نیفرز 

 ؟یکنیم قیبه هومن آمپول ترز  یتو از ک-

 شدم و گفتم: رهیهومن خ جونیبلند شدم. به جسم ب نیزم یرو از

 .کنهیم قیاز چندبار ترز  شیب دیمصرفش باال رفته و هر روز شاکه  نهیمهم ا ست،یمهم ن کنمیکار رو م نیا یکه من از ک نیا-

 با بغض به هومن نگاه کرد و گفت: نیفرز 

 ؟یبا خودت چه کار کرد-

هم به  یشدم. مهمون رهیو به سقف اتاق خ دمیتخت دراز کش یبود! رو ینکردم و به اتاقم پناه بردم. چه شب مزخرف معطل

و با هزار فکر  دمیکردم و دوباره تو تخت خز  ضیهام رو تعونرم. لباس رونیاز اتاق ب گهیگرفتم د میلطف هومن به هم خورد. تصم

 به خواب فرو رفتم. الیو خ

اومدم.  نییاز تخت پا یحوصلگیهام رو باز کردم. ساعت هشت صبح بود؛ امروز کالس داشتم. با بچشم میآالرم گوش یصدا با

رفتم. خونه کامال غرق  رونیآماده شدم و از اتاق ب عیداخل اتاقم رفتم، دست صورتم رو شستم. سر  یبهداشت سیبه سمت سرو

دست بلند کردم. سوار  یتاکس نیاول یرفتم. برا رونیو از خونه ب دمیهام رو پوشصبحانه شدم. کفش الیخیسکوت بود. ب

 شدم و به سمت دانشگاه رفتم. یتاکس

 تنها نشسته بود. به سمتش رفتم و گفتم: یمکتین یکه رو دمیرو از دور د زهرا

 ؟یسالم خانوم، باز که تنها-

 زد و گفت: یرو بلند کرد و نگاهم کرد. لبخند سرش

 تنهام. نیندارم؛ به خاطر هم ی. جز تو دوستریخصبح به-

 و گفتم: دمیاش رو بوسنشستم، گونه کنارش
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 .یخواهر  شمیم هاتییمرگ تنها شیخودم پ -

 خوش گذشت؟ یمهمون شبیو! چه خبرا، دلوس نش-

 آه از نهادم بلند شد. یمهمون یادآور ی با

 ؟یکشیچرا آه م-

 کرد و گفت: یکردن ماجرا کردم. زهرا اخم فیبه تعر  شروع

 ه؟یپسر چه مرگشه؟ حرف حسابش چ نیا-

 ام رو سمت زهرا گرفتم و گفتم:خسته نگاه

 زهرا، خودم هم موندم. دونمینم -

 ؟یزنیرت حرف نمچرا با پد-

 .شینباشه اون پسرشه، وارث اسم رسم خانوادگ یبگم؟ هر چ یچ-

 رو ببرن! پسرِ معتاد. یوارث نیمرده شور چن-

 .سوزهیهاش بازم دلم به حالش مو زخم زبون هاشهیبا تموم کنا ،یدونیزهرا م-

 پسرِ بسوزه. نینکرده تو دلت به حال ا یاز ین-

 کردم و گفتم: زونیام رو آولوچه لب

 گـ ـناه داله. -

 بهم رفت و گفت: یاغره چشم

 پسر گرفته بشه. نیکنم حال ا یکار  خوامیبهت، من م گمیم یچ نیدرد! درست حرف بزن لوس. پوپک بب-

 گفتم: متعجب

 ؟یطور چه -

 اش رو خوندم و گفتم:هام زل زد. ته نقشهزد و تو چشم یلبخند

 ز من متنفره.ا ارویعمرا! فکرش رو هم نکن، -

 گفت: طنتیو با ش دیخند

 خره. هیپسر شکست عشق کی یضربه برا نیتر بهت، بد گمیم یچ نیبب-
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 عیسر  ختئیزهرا افکارم به هم ر  یهاهومن مثل برادرمه. با حرف ینبود؛ ول یجواب زهرا رو بدم. فکر بد یچ دیبا دونستمینم

 گفتم:

 .شهینه زهرا، نم-

 گفت: یدستش گرفت و با دلسوز  نیرو ب دستم

 پسر ادب بشه. نیا دیست پوپک؛ باماهه هی یباز  هی-

 پس اصرار نکن. کنم،یکار رو نم نینه زهرا، من ا-

 . گفت:ستمین ایکه من کوتاه ب دیفهم زهرا

 .ادیباشه، پس فراموشش کن.... پاشو که االن استاد م-

 .میتادو به سمت کالس درس راه اف میبلند شد هردوتامون

 و گفت: دیکم جلو کش هی. زهرا چادرش رو میاومد رونیو کوفته از کالس درس ب خسته

 ترم حرف بزنم؟ نیا یهاتا من برم با استاد در مورد نمره یمنتظر بمون جانیا قهیدو دق شهیپوپک م-

 .زمیباشه، برو عز -

و  دمیرسیتر به خونه مخواب بود. کاش زود هیدادم. تمام بدنم محتاج  واریرو به د امهی" گفت و رفت. تکی"مرس زهرا

 .دمیخوابیم

 خانوم ابتکار؟-

 به سمتش رفتم و گفتم: ییروبرداشتم و با خوش واریاز د امهیبود. تک نیسرم رو بلند کردم؛ فرز  میلیفام دنیباشن

 د؟یکنیکار م یچ جانیسالم، شما ا-

 و گفت: دیخند

 بشم. یکه پزشک خوب نیا یبرا خونمیدارم درس م-

 .دیموفق باش -

 کالس اشاره کرد و گفت: به

 تو هم؟ یهست یپزشک یدانشجو-

 آره. -

 سر راهم تو رو هم برسونم. تونمیم یاگه دوست دار  رمی. من دارم میموفق باش ،یبه سالمت -
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 .شمیمن منتظر دوستم هستم، مزاحم شما نم یول ؛یمرس-

 .ناستیاسمت خونه عمه رمیمزاحم کدومه؟ منم مس-

زهرا  یبود که صدا امیدو دل ریبشم. تر گ یمعطل تاکس تونستمیطرف هم نم کیزهرا رو تنها بذارم، از  تونستمیطرف نم هی از

 ومد و گفت:به سمتم ا کرد،ینگاه م نیبه فرز  یکه با کنجکاو طورنیتوجهم رو جلب کرد. سرم رو به طرفش چرخوندم. هم

 برو. یخوایتو اگه م کشه،یپوپک جان اومدم بگم که من کارم طول م-

 گفت: یبا خوشحال نیفرز 

 م؟یخب پوپک خانوم مشکل هم حل شد، بر  -

 گفت: طنتیبا ش زهرا

 پوپک جان؟ یکنینم یمعرف-

 خودم اومدم و گفتم: به

 .نازیآ ییهستن، پسر دا نیآقا فرز -

 گفت: نیرو به فرز  ییروبا خوش زهرا

 خوشبختم. -

 .نی: همچننیفرز 

 رو به من گفت: نیفرز  بعد

 م؟یبر -

 آره. -

 به زهرا گفتم: رو

 بمونم؟ کشهیزهرا جان اگه کارت طول نم -

 گفت: باشیبا لبخند ز  زهرا

 استاد گفت منتظر بمونم. کشه؛یتو برو من کارم طول م زم،ینه عز -

 و گفتم: دمیزهرا رو بوس صورت

 .نمتیببیمن فردا م زمیپس عز -

 برو گلم خدا، به همراهت.-
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 فعال.-

 : فعال زهرا خانوم.نیفرز 

 جلو جا گرفتم. یصندل یرو زد و رو نشیماش ریدزدگ نی. فرز میزد رونیو از دانشگاه ب میکرد یزهرا خداحافظ با

 سکوت رو شکست و گفت: نیفرز  ،یابه حرکت در آورد. کنارش معذب بودم. بعد از سکوت چند لحظه نیماش نیفرز 

که داشته باعث شده که  یا. گذشتهستین یهومن پسر بد دیدونیراجهع به هومن حرف بزنم. م شترینشد با شما ب شبید -

 د؟یطور اون کار رو کردتعجب داره برام، چه یهنوزم جا یبشه؛ ول دهیراه کش نیبه ا

 و گفتم: دمیکش یآه

حالش خراب شد و من تنها خونه بودم. ازم کمک خواست و منم کمکش کردم.  هاشی. چند وقت پگمیکوتاه م یمفصله؛ ول-

 .دنیکار رو انجام م نیو ا رنیم یاکه گوشه دمیچند بار هم د

همه دشمنش هستند؛  کنهی. فکر مکنهیخودش رو نابود م ندهیو آ یعشق بچگانه داره زندگ هیطور. هومن به خاطر  نیکه ا-

 هاش و آرزوهاش نرسه.که اون به خواسته میما باعث شد یهمه کنهی. فکر مستیطور ن نیا یول

 گفتم: یناراحت با

نا به جا  یهاآشنا شدم، مدام بهم تهمت شونیکه من با ا ینداره. از روز  یفکر  نیاش چنآقا هومن تنها راجع به شما و خانواده-

! من به اصرار بابا و ستیطور ن نیبه خدا قسم ا نیآقا فرز  یکردم؛ ول زیمال و اموال بابا دندون ت یمن برا کنهیو فکر م زنهیم

 مامان پا به اون خونه گذاشتم.

مسموم  یکرده. ذهن هومن به خاطر اون مواد کوفت فیعمه تمام ماجرا رو برام تعر  ست؛یخوردن نبه قسم یاز یپوپک خانوم ن -

آرزو  لیفام یدخترا یکه همه کیپسر مودب و باکالس و ش هی. دیدیدیرو م شیشده و بددهن شده. کاش هومن چندسال پ

 ها بره.اون یهومن به خواستگار  یداشتند روز 

 آقا هومن رو امتحان کنه. خوادیخدا م دیباشه، شا یهم حکمت دی. شاخورهیرقم م خوادیدست سرنوشت هرطور که م -

 کننده گفت:ناراحت یبهم انداخت و با لحن ینگاه مین نینگاه کردم. فرز  نیفرز  به

 ش؟یامتحان کردن اونم با زندگ -

 شدم و گفتم: رهیروبه رو خ به

 .شهیامتحان م یطور  هیهر کس  گهید-

 ست!کنندهقدر آروم و دلگرمشما چه انیلحن ب -

 زدم و دوباره بهش نگاه کردم و گفتم: یلبخند

 پدر دلسوز. هیست؛ درست مثل لحن شما دلسوزانه یول -
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 و گفت: دیچیپ یفرع ابونیخ ی. تودیخند

 .یکنیپدر خطاب م هیکه من رو به  یهست ینفر  نیاول -

 د؟یناراحت شد -

 رو کنار زد و به سمتم برگشت و گفت: نیماش

 نه ابدا، فقط برام جالب بود.-

 .یبهتون زحمت دادم، بازم مرس -

 ؟یایب یهست هیدرکه، پا میبر  میخوایما فردا شب م یسعادت بود. راست هیبا شما برام  یصحبتهم کنمیش مخواه -

 منم هستم. انیجان ب نازیاگه آ -

 هست، تو نگران نباش. زیهمه چ یهیاون جوجه پا -

 و گفتم: دمیخند

 .نمتونیببیپس فردا شب م-

 باعث افتخاره. -

 روز خوش. -

 .نیهمچن -

 رو گرفت و رفت. نیتک بوق گاز ماش هیبا  نیشدم. فرز  ادهیرو باز کردم و پ نیماش در

 نگاه کردم. نیلبم نشسته بود، به رفتن فرز  یکه رو یلبخند با

 گفت: هیکه برگشتم، با پوزخند هومن روبه رو شدم. با کنا نیهم

 خوش گذشت؟ -

 کردم و گفتم: یاخم

 به شما مربوطه؟ -

 .یکن یما باز  یبا آبرو یحق ندار  یکنیم یزندگ یما دار  یخونه یتو یآره، تا وقت -

 نکردم. یباز  یکس یمن با آبرو -

 بله، کامال واضحه.-



                 
 

 

 pariya***75 | باتالق عشق رمان

 

        www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

45 

 

 یار یخونه شدم. مامان درحال آب اطیرو ندم. از کنارش گذشتم و وارد ح ربطشیب یهاگرفتم جواب حرف میشدم و تصم یعصب

 .ستادمیحضور من نشده بود. پشت سرش ا یلبم نشست. به سمت مامان رفتم. هنوز متوجه یرو یبود. لبخند اطیح یهاگل

 و گفت: دیلحظه ترس کیهاش گذاشتم. چشم یرو رو هامدست

 ؟ییتو نازیآ-

 ام رو گرفته بودم.خنده یجلو یبه سخت یگرفته بود؛ ول امخنده

 گفت: دوباره

 هات برم.ت. قربون اون دسییتو دونمیهومن مادر، نکن م-

اش هومن بازم مامان قربون صدقه یهاتیبود؟ با تموم آزار و اذ یحس مادرانه چ نیلبم محو شد، دلم گرفت. ا یاز رو لبخند

 مامان سر خورد. به سمتم برگشت و گفت: یهاچشم یهام از رو. دسترفتیم

 ؟ییاوا پوپک مادر تو-

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 .زمیعز  یآره مامان، خسته نباش -

 مادر. یسالمت باش-

 ؟یخوایکمک نم-

 یگپ هیخوب با هم  یهوا نیا یتو ارمیو ب زمیبر  ییهات رو عوض کن، منم دوتا چاتموم شد. تو برو لباس یار یآب گهینه مادر، د-

 .میبزن

 چشم.-

 مادر. بالیچشمت ب-

راه افتادم. مامان کنار  اطیهام رو عوض کردم و دوباره به سمت حزدم و به سمت خونه راه افتادم. وارد اتاقم شدم. لباس یلبخند

 و نشستم. دمیرو عقب کش ینشسته بود. به سمتش رفتم. صندل زیاستخر دور م

 و گفت: ختیر  ییبرام چا مامان

 چه خبرا دخترم؟ -

 شدم و گفتم: رهیرنگ خخوش ییکردم و به چا حلقه ییرو دور فنجان چا هامانگشت

 جز درس و دانشگاه. ست،ین یخبر خاص-

 .میبهت بگ میخوایمسئله هست که من و بابات م کیپوپک -
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به  یگفتن حرفش دودله. دست یشدم. سرم رو باال آوردم و به مامان نگاه کردم. منتظر نگاهش کردم. مشخص بود که برا نگران

 و گفت: دیکش باشیز  یالنگوها

کم نگرانم هستم. وجود  هیتو  یبرا یراحته؛ ول المیخ نازی. از بابت آمیمدت بر سفر کوتاه هیپوپک من و بابات قراره  ،یدون یم-

 ادیصحبت کردم که در نبود ما ب نیمن با فرز  نیکنه. به خاطر هم تیدر نبود ما هومن تو رو اذ ترسمیطور بگم.. مهومن...چه

 هم پدرت. هراحت المی. هم من خجانیا

به دلم نشست و  یکه قرار بود هومن برام درست کنه. ترس یکابوس، کابوس یعنی. نبود مامان بابا گفتمیم یچ دیبا دونستمینم

 گفتم: یبا نگران

 کشه؟یقدر طول مچه-

هم به خاطر  شتریمدت. بسفر کوتاه هینامه فرستاده؛ دعوت سیپدرت از پار  یدخترم. برادر پدرت برا کشهیطول نم ادیز -

 .میر یپدرت م یقلب یمار یب

 یمسافر رو با دل ستیخوب ن گنی. نگاه مامان نگران بود. مکردندیخوشرنگ رو حس م ییهر لحظه سردشدن چا هامانگشت

 کردم خودم رو آروم نشون بدم. ی. سعیکن ینگران راه

 گفتم: نانیانم رو گرفتم و با اطممام یبایزدم. دستم رو دراز کردم و دست ز  یلبخند

 .هیمن کاف یهست برا نازیکه آ نیهم د،یشما نگران من نباش-

 گفت: دیدستم رو فشرد و با ترد مامان

 مطمئن باشم پوپک جان؟ -

 آره مامان. -

 بودم.خانواده  نیقدر سربار ا. دلم گرفت. من چهدیکش یآسودگ یاز رو یراحت شد، نفس الشیکه از بابت من خ مامان

 .زدمیقدم م اطیح ی. آروم توکردیبهمن ماه تا عمق استخون نفوذ م ی. سرماچوندمیرو دورم پ امیبافتن شال

هر  کنهیم یادآور یو بهت  کنهیقلبت فرو م یخنجرش رو تو ییجاها هیبازم  یخوش بهت نشون بده؛ ول یکه رو یهر چ یزندگ

که من باشم نوشته که با غم و  یدخترک یبرا ریتقد دیوجود هومن بود. شا دیمن شا یزندگ یداره. تاوان خوش یتاوان یخوش

 غصه روزگار رو بگذرونم.

زمستون فصل  گمیمن م یست؛ ولپر از غم و غصه زییپا گنی. همه مشدیم شتریتاب نشستم. سرما هر لحظه ب یرو آروم

ات رو زنونه یهانباشه که دست یو دست یرو حس کن زمستون یسرما یوقت یدار باشه؛ ولخنده دی. شاهاستیکسیو ب ییتنها

 نیتر رکنندهیبارش برف دلگ یباشه؛ ول یفصل برف باز  دیکنه. زمستون شا لحاقبهت ا تونهیرو م ییحس تنها نیتر گرم کنه، بد

باعث لغو  یکه حت یباش ینیاتاقت شاهد برف سنگ یو از پنجره یبش داریروز از خواب ب کیحالت ممکنه. فرض کن 

 یو بر  یبزن رونیب نهو از خو یهمون لحظه شال و کاله کن دی. شایشیشده باشه. اون لحظه خوشحال م اتیدرس یهاکالس

و  یکنیهات رو دور خودت حلقه مدست ،یشنویهم سن و سالت رو م یپسر و دخترها یهاخنده یصدا یوقت یول ؛یبرف باز 
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 زییپا یدی. پس دیات بگذرونخونه ینهیرو کنار شوم یروز برف نیا یدیدیم حیو ترج یگردیاومده رو برم ریو مس یزنیپوزخند م

 .سوزهیم شتریتنها ب یهاآدم یتره و دلش برارحمدل نهنوز از زمستا

 پوپک؟ -

 بود. گفتم: ستادهیها اپله یسوق دادم. رو نازی. نگاهم رو سمت آدمیدست از افکارم کش نازیآ یصدا با

 م؟جان -

سرما  نی. اکردیم تیرو هم اذ نازیآ یهابهمن ماه داشت دست ی. مشخص بود که سرمادیسابیرو مرتب به هم م هاشدست

 عشق ببره. یرو به سمت قصه ییعاشق کنه، قصد داشت هر زن و مرد تنها ییطورا هیقصد داشت همه رو 

 دم کردم. ییچا ؟یایچرا نم -

 تاب بلند شدم و گفتم: یرو از

 .امیاآلن م -

استخر با هم  نیکه من و مامان کنار هم یزد و به داخل خونه برگشت. به استخر نگاه کردم. چه قدر زود گذشت. روز  یلبخند

 .شمیدلتنگشون م روزیاز د شتری. هر روز بگذرهیدو ماه از رفتن مامان و بابا م قای. دقمیحرف زد

ام تاپش بود. متوجهنشسته بود و مشغول کار با لپ نهیکنار شوم نازیکردم. آ نزویآو زیسمت خونه رفتم. شالم رو به رخت آو به

 گفت: یزدگشد و با ذوق

 .میبا عمو ارتباط برقرار کردم؛ قراره با مامان و بابا حرف بزن ایپوپک ب -

 پوشکیمرد ش کیمد و رفتم و کنارش نشستم. صفحه باال او نازیبه سمت آ عیاسم مامان و بابا سر شوق اومدم. سر  دنیشن با

 سالش بود، با خنده گفت: یو مرتب که حدودا س

 .یسالم وروجک، تو که من رو کچل کرد-

 گفت: دیخند نازیآ

 مامان بابا کجان؟ ؟یکجا کچل شد یعمو تو که مو دار  -

 .میدیانجام م میبرگشت رو دار  یمامان بابات هم حالشون خوبه، کارا-

 و گفت: دیکش یفیخف غیج نازیآ

 ؟یایعمو نگو که تو هم م-

 و گفت: دیخند نازیآ یعمو

 .میرانیا دیوروجک من! ما تا ع یدرست حدس زد-
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 و گفت: دیهاش رو به هم کوبو دست دیکش یغیج یاز خوشحال نازیآ

 منتظرتونم. صبرانهیعمو من عاشقتم! ب یوا-

رفتنم کرد شروع به قربون صدقه دنمی. مامان با ددمیش. خودم رو جلو کدیبا عموش، نوبت به مامان بابا رس نازیاز صحبت آ بعد

 و گفت:

 .یدانشگاه گفتیم نازیآ گرفتمیقدر دلتنگ بودم. هر وقت تماس مچه یدونیسالم پرنسس من، حالت خوبه؟ نم-

 و گفتم: دمیخند

منتظرتونم. فصل امتحانات که بود، منم مرتب  صبرانهیسالم مامان خانوم، حالتون خوبه؟ بابا خوبه؟ منم دلتنگتونم و ب-

 دانشگاه بودم.

 .یقدر الغر شدمادر فدات بشه. چه-

 بودند. گفتم: نیر یقدر شچه هایدلنگرون نی. ادمیمامان خند یهاینگران به

 کردم. دایمامان من که اضافه وزن پ-

 دار گفت:بغض یبا صدا مامان

 .زنهیتنتون زار م یها تولباس دیاز بس الغر شد نازیآکه من نگران نشم؟ تو و  یگیطور م نیا-

 گفت: نازیآ

 هستم که بودم. یواه مامان، ولله من همون-

 رستوران به اون رستوران. نیاز ا یرفت یدر نبودم ه دونمیساکت من که م یکی: تو مامان

 گفت: یبا لودگ نازیآ

 !یجات خال ،ی_ آخ مامان گفت

 کرد و گفت: یاخم مامان

 رو. نیبعد اون فرز  کنمیاول تو رو ادب م ران،یبذار پام برسه ا-

 گفت: زونیآو یبا لب و لوچه نازیآ

 مامان.-

 :گفتیاومد که داشت م نازیآ یعمو یصدا

 ها. میکار دار  یارتباط رو قطع کن کل گه،ینکن د هامونیم هیرو شب اتافهیوروجک حاال تو ق-
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در سرم رو بلند کردم.  یتنگ شده بود. با صدا یبابا حساب ی. دلم برامیکرد یبا مامان خداحافظ نازیمامان و آ یهاکلاز کل بعد

 خسته وارد خونه شد. یابا چهره نیفرز 

. من هم بلند نهیعادت کرده بودم. مشخص بود که عاشق فرز  نازیرفتار آ نیبه ا گهیبلند شد و به استقبالش رفت. د عیسر  نازیآ

 گفت: ییبا خوشرو نیشدم. فرز 

 !رهیاز تنش در م یخستگ نهیببی! ولله آدم شماها رو که میخوشگل یهابه به چه خانوم-

 از بازوش گرفت و گفت: یشگونین نازیآ

 .زیپسر ه-

 با اعتراض گفت: نازی. آدیرو کش نازیآ یگونه شهیمثل هم نی. فرز دمیسه خند هر

 ؟یکشیم یمن کش شلواره که ه یصد دفعه گفتم نکن. مگه گونه نیفرز -

 : آره.نیفرز 

 : درد!نازیآ

 گفت: طنتیابروش رو باال داد و با ش یتا هی نی. فرز زدمیقهقه م نازیو آ نیفرز  یهاکلکل از

 ه؟یخبر  ،یخانوم خوشم باشه سر حال-

 رو قورت دادم و گفتم: امخنده

 .خندمیشما دوتا م یهاکلبه کل یول ست؛ین ینه خبر -

 گفت: یبا اخم ساختگ نازیآ

 م؟یمگه دلقک-

 من نه. ی: تو که آره؛ ولنیفرز 

 شد و گفت: یحرص نازیآ

 !نیفرز -

 زل زد و گفت: نازیآ یهابه چشم یبا نگاه خاص نیفرز 

 جانم؟-

 گفت: یحرص یبا لحن نازیآ

 ری: بمنازیآ
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 هاش گذاشت و گفت:از چشم یکی یدستش رو رو نیفرز 

 چشم. -

 .کردندیکل مدوتا بود، کل روز رو کل نیه اتکون دادم. اگه ب یسر 

 دونستمیبودم. م دهیرو به جون خر  هاشهیاومد. دوماه تموم کنا رونیسمت اتاقم رفتم که هومن از اتاقش همزمان بامن ب به

 که در رو باز کنم گفت: نیدر بردم. قبل از ا یرهیو دستم رو به سمت دستگ دمیکش یبزنه. آه هیکنا خوادیبازم م

 تو دختر! یدار  ییعجب رو -

 ابروم رو باال دادم و گفتم: یتا هیسمتش برگشتم و  به

 از رو برم؟ دیجناب، چرا با دیببخش-

 زد و گفت: یپوزخند

 .یرو کم کرد نیقزو یسنگ پا یهر چ یندارم که از رو بره؛ چون تو رو یمثل تو توقع یالبته از آدم-

 خسته گفتم: ی. با لحندیکشیواقعا مغزم نم گهیکل، داوضاع خسته شده بودم. هر روز کل نیاز ا گهید

 ؟یدار  یبا من چه مشکل ه؟یهومن درد تو چ-

 خنده و گفت: ریزد ز  یرو گرد کرد و پق هاشچشم

چه  یهست یدختر پرورشگاه هیهومن ابتکار با تو که  یفکر کرد ؟یفکر کرد یبا خودت توچ ؟یهست یک گهیدختر تو د یوا-

 چون من واقعا از تو متنفرم. رون؛یب یما بر  یکه از زندگ نهیمن تنها مشکلم با تو ا نیداشته باشه؟ ها؟ بب تونهیم یمشکل

 شدم، صدام رو باال بردم و گفتم: یعصب

 "نفرت". یگیجمله رو م کی نی! کل روز همگهید هیکاف-

 م:قدم به سمتش برداشتم و ادامه داد کی

تو و وجود تو  یصدا دیخوش به حالمه که هر روز با یلیمن خ یها؟ فکر کرد ،یبلد یات چتو جز متنفربودن از من و خانواده-

 ه،یپوپک دختر آروم یرفت؟ با خودت گفت جیهومن؟ دوبار بهت آقا گفتم سرت گ یفکر کرد یرو تحمل کنم؟ باخودت چ

 یقدرم عصبقدر که من آرومم، همونهمون ؛ینه جناب، اشتباه برداشت کرد ؟کنم یپوپک خال یهام رو روتموم عقده تونمیم

 .شمیم

بهش رفتم. معطل نکردم و وارد اتاقم شدم و در اتاق رو پشت سرم  یا. دلم خنک شد. چشم غرهکردیو واج بهم نگاه م هاج

 بستم.

برادر بعد از  لم،یاز ف یبودند. سکانس لمیف یول تماشاهم مثل من مشغ نازیو آ نی. فرز کردمینگاه م یو یبه ت یحوصلگیب با

 گفت: اریاختیب نیبودم که فرز  لمیکرد. محو ف دایچندسال خواهرش رو پ
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 االن پروانه بزرگ شده؟ یعنی-

 نگاه کرد و گفت: نیبه فرز  نیغمگ نازیرو به طرفش چرخوندم. متعجب نگاهش کردم. آ سرم

 ؟دنبال پروانه یبگرد یخوایم یتا ک-

 کرد و گفت: یاخم نیفرز 

 .گردمیتا ابد مقصر من بودم، پس خودم هم دنبال خواهرم م-

 وسط؟ نیبود ا یبود؟پروانه ک یچ نیفرز  یشد. داستان زندگ ریمن فکرم درگ یو سکوت کرد؛ ول دیکش یآه نازیآ

 بود. نیفکرم سمت فرز  یدوختم؛ ول یو یرو به ت نگاهم

 د؟یخور یم ییچا-

تر از من شوکه هم بد نازمیکنه! آ یگانه بود که هومن کار هفت بی. جز عجامیهومن هر سه متعجب بهش نگاه کرد یصدا با

 گفت:

 ؟یتا حاال تو کارکن شد یاز ک-

 و گفت: دیخند هومن

 از امشب. -

 رو برداشتند. هاشونییگرفت و هر دوتاشون چا نیو فرز  نازیرو به سمت آ ییچا ینیشدند. س یاندازه نعلبک هامچشم

 واقعا. بهیآورده بود؟ عج ییمن چا ی! هومن براارمیکم مونده بود شاخ درب گهیرو به سمت من گرفت. د ینیبار س نیا

 گفت: دم،ینشون نم یالعملمن عکس دید یوقت

 .گهیدستم شکست، بردار د-

ازهمه  تربیشوک کار هومن بودم. عج یم توهنوز  یرو برداشتم؛ ول ییابروهام نشست. چا نیناخودآگاه ب یخودم اومدم. اخم به

 بود. نازیو آ نیمن با فرز  ییچا وانیمتفاوت بودن ل

 ؟ییچا یتو ختهیسم ر  نکنه

 به صدا دراومد و گفت: وجدانم

 .ینبود نیبدب قدرنیپوپک تو که ا-

شده بود؟  نیچرا امشب همچ نیشده بود. ا رهیبه هومن کردم که بهم خ ی. نگاهادیبر م یبگ یهومن هر چ نیاز ا یول درسته؛

. رهیگیم شیلحظه احساس کردم دهنم داره آت هیخوردم.  ییزدم و از چا ایمتفاوت بود. دلم رد به در  زشیطرز نگاهش، همه چ

 بلند داد زدم و گفتم: یاز دستم افتاد و با صدا وانیتر شدم. لنداشت، بد دهیفا یخوردم؛ ول ییاز چا گهیکم د هی
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 سوختم-

 ریرفتم. ش ییشوهومن تموم خونه رو برداشته بود. به سمت ظرف یخنده ی. صدادمیلند شدم و به سمت آشپزخونه دوب عیسر 

کم که حالم  هی. شدیدهنم کاسته م ی. هر لحظه از داغخوردمیسره آب م کیآب گرفتم و  ریش ریآب رو باز کردم و دهنم رو ز 

 گفت: یو با نگران ستادیا ارمکن نازیبهتر شد، سرم رو باال آوردم. آ

 ؟یپوپک حالت خوبه؟ بهتر -

ر به  اشهیتک نهی. نگاهم به هومن افتاد که دست به سدمیکش یقیدادم. نفس عم ییشوظرف نکیرو به س امهیو تک برگشتم

 گفت: یو با نگراننگران حالم بود. به سمتم اومد  نازیتر از آهم بد نی. فرز کردیلبخند بدجنس نگاهم م هیداده بود و با  وارید

 بزن. یحرف هی ؟یپوپک جان خوب-

کردم آرامشم حفظ  یسع یاش کنم؛ ولحواسم سمت هومن بود. هر لحظه منتظر بودم به سمتش حملهور شم و خفه تمام

 گفتم: رمیکه نگاهم رو از هومن بگ نیکنم. بدون ا

 داغ بود دهنم سوخت. ییآره خوبم، چا -

 و گفت: دیکش یآسودگ یاز رو ینفس نازیلبش محو شد. آ یدروغ گفتم، لبخندش از رو نازیآو  نیمتوجه شد که به فرز  هومن

 من. دمیتو که من رو، ترس یدختر نصف جون کرد-

 که حالت خوبه؟ یمطمئن-: یفرز 

 زدم و گفتم: یلبخند

 آره، خوبم. -

. خب آقا هومن حاال که قراره من رو یچ یعنیلبخند  نیا دونستمیفقط خودم م یاز لبخند من تعجب کردند؛ ول نازیو آ نیفرز 

 .یکه خودت هم نفهم کنمیم تتیاذ یطور  ،یکن تیاذ

 ییها رفتم که روشنااومدم و به سمت پله رونیاومدم. از اتاق ب نییاز خواب بلند شدم. آروم از تختم پا دیشد یاحساس تشنگ با

. کش کردیتاپش کار مها نشسته بود و داشت با لپمبل ین رو. هومدمیها سرک کشپله یتوجهم رو جلب کرد. از باال منینش

کرد و  کیرو به گوشش نزد لیموبا هیشد. بعد از چند ثان لشیرو برداشت و مشغول کار با موبا لشیبه بدنش داد. موبا یو قوس

 خسته گفت: یبا صدا

 ؟یدار یب-

 صحبت با شخص پشت خط شد و گفت: مشغول

بهونه  یو ه ادیب یآره، االن تمومش کردم. خدا کنه فردا طرح رو قبول کنه. خسته شدم از بس بهش طرح نشون بدم و برام قپ -

 خب حاال تا فردا. باشه برو کپه مرگت رو بذار، فعال. یلی. خرهیبگ
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رها کرد و به سمت  منینشوسط  زیم یطور رو نیتاپش رو خاموش کرد و همرو برداشت و لپ لشیرو قطع کرد. موبا تماس

 باال سنگر گرفتم.. یطبقه منینش یهاپشت مبل عیها اومد. سر پله

 زد و وارد اتاقش شد. یاتاق من انداخت. پوزخند صدادار  یبه در بسته یکه وارد اتاقش بشه، نگاه نیها باال اومد. قبل اپله از

منم  ،یمن رو دار  کردنتیرفتم. حاال که تو قصد اذ نییها پام از پلهبلند شدم و آرو عیکه راحت شد وارد اتاقش شده، سر  المیخ

لپ تاپ بود و نوشته بود "طرح  یاصل یصفحه یرو یاتاپش رفتم. روشنش کردم. پوشه. آروم به سمت لپکنمیم تتیتو رو اذ

 رو زدم. تیدل یدکمه عیها بود. سر مبل یهااز طرح ییهاوارد پوشه شدم. عکس عیمهم" سر 

 لبم نشست. یرو یقابل برگشت نباشه. لبخند بدجنس گهیراحت شه که د المیسطل آشغال لپ تاپ هم پاکش کردم تا خ از

 .میآقا هومن بگرد تا بگرد خب

 خواب راحت فرو رفتم. هیها به اتاقم شدم. بعد از مدت یبلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. آب خوردم و راه یخوشحال با

 رونیو از اتاق ب دمیهام رو پوشمختصر انجام دادم، لباس شیآرا هی. کردمیم یبلند شدم. احساس سرحال شهیتر از همودز  صبح

 رفتم.

رو  یسرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم. با لبخند صندل نیفرز  ی. با صداخوردمینشستم و با ولع تمام صبحانه م زیم پشت

 و گفت: دیعقب کش

 ؟یتر بلند شدسالم خانوم، امروز انگار زود-

 زدم و گفتم: یخودش لبخند مثل

 کار دارم. یآره کل -

 ؟یکار کن مارستانیتو ب یر یم یک یآهان. راست-

 )....( مارستانیب رمیترم م نیا-

 .یکه تو هست مارستانمیب نیهم یواقعا؟ چه جالب! منم تو-

 لبخند گفتم: با

 اوقات روت حساب باز کنم؟ یگاه تونمیپس م -

 شد و گفت: شیچا کردننیر ی. مشغول شدیخند

 .یحساب باز کن یتونیالبته که م-

 .دمیکشیخجالت م یو کجاست؛ ول هیبپرسم که پروانه ک خواستیدلم م یلیگرفتن شدم. خلقمه مشغول

شد و رنگش به وضوح  رهیدستم خ یبه خال رو .دمیدستم د یرو رو نیفرز  یرهیرو دراز کردم مربا رو بردارم که نگاه خ دستم

 گفتم: ی. با نگراندیپر 
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 ن؟یحالت خوبه فرز  -

 اومد و گفت: عیخودش سر  به

 آره، آره خوبم. -

 خوردن شدم.صبحونه الیخیکور شد. ب یکرد؟ اشتهام به کل نیچرا همچ نیرفت. واه ا رونیبلند شد و از آشپزخونه ب عیسر 

ام رو جلب کرد. سرم رو به سمت توجه ییهاقدم یصدا کردم،یام رو درست مبودم و مقعنه ستادهیا نهیکه مقابل آ یدرحال

به  ینگاه میتاپش رفت و برش داشت. نو آراسته به سمت لپ کیش یلیاون شخص چرخوندم. هومن بود. خ یهاقدم یصدا

 و با تمسخر گفت: دیکش یابروش رو باال داد، سوت یتا هیمن انداخت. 

 دونستم؟یمن نم یهم بلد بود زدنپیتتو -

که  نیرو برداشتم و به سمت در رفتم. قبل از ا فمیرفتم. ک لمیکردم خونسرد باشم. جوابش رو ندادم و به سمت وسا یسع

 گفت: هیقلبم فرو رفت. با کنا یشد و تو یهومن خنجر  یکنه، صدا یدر برخورد یرهیدستم به دستگ

 .یجزء دوست دخترام باش یمدت هی یبرا یتونیم یاگه دوست دار  گمیم-

 خدا، حواست بهم هست؟ ینیببیتا کجا خدا؟ اصال من رو م حقارت

گفته بود و من سکوت کرده بودم. به سمتش برگشتم و  یسکوت کنم. بس بود هرچ تونستمینم گهی. ددادمیجوابش رو م دیبا

 هاش زل زدم و گفتم:با نفرت تمام به چشم

هومن؟ من هر  یفکر کرد ی. با خودت چیبرد ایدن نیا یمرد رو تو یهرچ ی. تو آبروینبرد یاز مردونگ ییبو برات متاسفم که-

 .کنمیتو و امثال تو نم یباشم شرفم و آبروم و نجابتم رو ارزون یچ

منم  ی. فکر کردیاومدیعشوه نم نیفرز  یجلو طورنیا یتو اگه نجابت داشت ه؟ینجابت چ یدونیهه نخندونم دختر! تو مگه م-

 یندار  یز یچ فیذات کث هیخرم؟ تو جز  نازیمثل آ

 گفتم: تیرفته صدام باال گرفت و با عصبان رفته

من بده. من  ادیبودن رو تو خوب یخوب باش یتونیمن. تو که م یگور بابا یمن بد؛ ول یگیهومن، تو راست م فیمن ذاتم کث-

کردن بلد من گـ ـناه یهام غرق گـ ـناه بودم؛ ولاز هم سن و سال یلیمثل خ دیشانبودم،  جانیاالن ا دیاگه عشوه بلد بودم شا

 .مونمیساکت نم گهید یسکوت کردم؛ ول هاتنیو در مقابل تمام توه ردمک یصبور  یلی. تا امروز خستمین

بود.  دهیفایبازم حاضر نبود دست از غرور کاذبش بکشه. موندنم ب یاشتباه کرده؛ ول دونستی. مکردیو واج نگاهم م هاج

 رفتم. رونیگرد کردم و از خونه بعقب

*** 

 :هومن
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 ادهیپارک کردم و پ نی. با تک بوقم نگهبان در شرکت رو باز کرد. وارد شرکت شدم، ماشدمیبه شرکت رس نیسنگ کیاز تراف بعد

روز  کیها سر خم کردم تا به دستش آوردم. تموم سال یکه به سخت یشرکت بود. شرکت نیهام همتموم سال یجهیشدم. نت

 .دادمیدر جوابشون تکون م یفقط سر  امیشگی. مثل عادت همکردندیم مسال یکی یکیها برام سر خم کنند. کارمند

زد. از  یینمالبخند دندون انیکردم. شا پرت زیم یها رو رونشسته بود. پوشه امیصندل یرو انیشا شهیاتاقم شدم. مثل هم وارد

 بلند شد و گفت: یصندل یرو

 .ریسالم هومن پاچه بگ-

 کردم و گفتم: یاخم

 .نیمن نش یصندل یصد دفعه گفتم رو ،یادب که اصال ندار -

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

 ؟ی. نکنه باز با دوست دخترت کات کردیر یگیچرا پاچه م یاول صبح قیرف-

لبه  یهم رو انیگذاشتم و روشنش کردم. شا زیم یتاپ رو رورفتم و نشستم. لپ امیبراش تکون دادم و به سمت صندل یسر 

 نشست. زیم

 نگاهش کردم و گفتم: ینیزبیدادم و با ر  یرو به صندل امهیتک

 ان؟یشا-

 ک زد و مثل دخترا صداش رو نازک کرد و گفت:نازک کرد و چند بار پشت سرهم پل یچشم پشت

 جانم عشقم؟-

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

 ... دو... سه کی. یباش رونیب دهینکش ازدهیبه  شمارمیتا ده م انیشا -

هم  انیروز عمرم بود، شا نیتر . امروز بددمیکش یکالفگ یاز رو یشدن در اتاق اومد. نفسبسته یچهار نگفته بودم، صدا هنوز

 روغن داغش شده بود.

 تموم شرکت تسلط داشته باشم. یرو تونستمیباال م نی. از ادمیبزرگ اتاقم چرخ یبه پنجره رو

 فصل مزخرف تموم بشه؛ از سرما متنفر بودم. نیا شدیم یبود. ک یابر  هوا

که  نیمخم بود. از ا یرو یادیبندازم. ز  رونیو از خونه بکه پوپک ر  کردمیتموم تالشم رو م دیشد. با دهیسمت پوپک کش فکرم

 .بردمیلذت م کردمیهر لحظه غرورش رو خرد م

 .بردمیشده بود" خردکردن غرور دخترا" لذت م نیا کارم

 رو باز کردم. امیداد. پ امیبود پ دهینکش هیثان هیبود. رد تماس دادم. هنوز به  شیر یدختر س نیبلند شد. آه! بازم ا لمیموبا یصدا
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 «کار رو نکن، من دوستت دارم نیتورو خدا با من ا هومن»

کتم گذاشتم. بعد  بیرو خاموش کردم و داخل ج لیبود؟ موبا یاغهیچه ص گهیداشتن دلبم نشست. دوست یگوشه یپوزخند

لپ  عیلسه نمونده بود. سر به شروع ج یز ینت، مچ دستم رو باال آوردم و به ساعت نگاه کردم. چ یکم گشت و گذار تو هیاز 

 تاپ رو برداشتم و به سمت اتاق کنفرانس رفتم.

هم کنار  انیمخصوصم رفتم و نشستم. شا یگفتم و به سمت صندل یداخل اتاق به احترامم بلند شدند. سالم بلند نفرات

بود که طرح رو  نیوقت ا هیاول یها. بعد از حرفیراست بره حسابدار  هی دیاگه بخواد نمک بشه، با دونستیدستم نشست. م

 گفتم: انیارائه بدم. رو به شا

 .نندیپروژکتور تا همه بب یلپ تاپه، بذار رو یاصل یصفحه یطرح رو-

 مورد نظر رو باز کرد. یصفحه انیگفت و بلند شد. با اعتماد به نفس کامل به سمت پروژکتور برگشتم. شا یچشم انی. شا

تر از من بود؛ نگاه کردم. بد انیکرده بودم. به شا اشرهیخودم ذخ شبیپچ پچ افراد حاضر بلند شد. امکان نداشت! من د یصدا

 گفت: هیقراردادم با کنا یهااز طرف یکیبود.  دهیاز ترس رنگش پر 

 نه؟یا دتونیابتکار نکنه طرح جد یآقا-

 یکه اوضاع رو آروم کنه، لبخند نیا یبرا انیبودم که منفجر بشم. شا نیمشت کردم. هر لحظه منتظر ا تیرو از عصبان دستم

 آروم گفت: یزد و با لحن

 ....ستمیس ایاومده، گو شیمشکل پ کی یکاشان یآقا -

بلند  یو با صدا تیو با عصبان دیکوب زیم یهردو دستش رو محکم رو یحرفش رو بازگو نکرده بود که کاشان یهنوز ادامه انیشا

 و گفت: دیعربده کش

که  دیکنیغلط م د،یطرح ارائه بد دیستی. شما که بلد نشمیست که دارم امروز و فردا مآقا؟ االن بنده دوهفته یمشکل چ-

 .کنمیسرتون خراب م یشرکت رو رو ای دیکنیامروز کار من رو حل م ای گم،یم یچ دینی! ببدیزنیشرکت م

تخت  یمحکم با کف دستم رو تیور شدم و با عصبانحمله یبه سمت کاشاناز جام بلند شدم و  عیصبرم سر اومد. سر  گهید

 و گفتم: دمیقدم به عقب برداشت. داد کش هیکه تعادلش رو از دست داد و  دمیکوب اشنهیس

من هومن ابتکارم.  م؟یمن ک یدونیم ؟یخرابش کن یخوایطور مبدونم چه خوامیخراب کن، مرد باش و خراب کن! م االید -ِ

 .کنمیم کسانشونیبا خاک  ان،یتو ب ی. تو که سهله، صدتاخورمیتنها از پدرم حرف م

 گفت: دیداد و خند افهیق رییتغ عیبود، سر  دهیکه از حرکت من جا خورده بود و به شدت ترس یکاشان

 شدم. یلحظه عصب کیابتکار، فقط  ینگفتم آقا یز یمن که چ-

 کردم و گفتم: زیهام رو ر زدم و چشم ی. پوزخنددمیلبم کش یانگشت شستم رو گوشه رو به کمر زدم. دستم
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 یر ی. اآلن هم از شرکت من مکنمیتحملت نم گهیبار د نیمن دوبار وجودت رو تحمل کردم، ا یکاشان نیبب ؟ینگفت یز یچ-

 .رونیب

 ابتکار. یآقا یول -

 قاطع گفتم: یبلند و بالحن یصدا با

 .یکاشان رونیب -

 نیو از ب دمیکوب زیم یهام رو رورفتم. دوتا کف دست یمنش زیزدم و به سمت م رونینکردم و از اتاق کنفرانس ب معطل

 و گفتم: دمیهام غر دندون

هومن  یی... میگیجمله م کی. اگه گفتن جلسه دارند، فقط یر یگیتماس م یبا شرکت مهندس باقر  گهید یقهیدق هیتا -

 فهم شد؟ ریاونم بدطور، ش کنهیم یاگه منتظر بمونه قاط ادیابتکار منتظره و ز 

 امیبود، چند بار پشت سرهم سرش رو تکان داد. لحنم رو آروم کردم و با همون لحن جد دهیچسب یکه ازترس به صندل یمنش

 گفتم:

 .نیآفر -

 برخورد کرد. واریبه د یبد یرو مرتب کردم و به سمت اتاقم رفتم. در رو با شدت باز کردم و در با صدا کتم

کارم  زیزدن کرد. به سمت مبه آرامش داشتم. تلفن شروع به زنگ ازیبزرگ اتاقم رفتم. دستم رو به کمرم زدم. ن یسمت پنجره به

 :دیچیپ یگوش یتو یباقر  ینشستم و تلفن رو برداشتم. صدا یصندل یرفتم، رو

 سالم جناب ابتکار.-

 گفتم: یخشک و جد یلیخ

 ؟یکنیمن از انتظار متنفرم و باز تکرار م یدونیم یسالم... باقر -

 کرد و گفت: یشروع به چابلوس ده؛یبود که ترس معلوم

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

 رو نداشتم: فشیاراج ی. حوصلهدمیحرفش پر  نیب

امضا  یقرارداد ی. اگه فقط بفهمم باقر یبندینم ینبا کاشا یقرارداد گونهچیبخوام، زنگ زدم بگم ه لیزنگ نزدم که ازت دل-

 .شونمتیم اهیشده، به خاک س

 .هاستیمشتر  نیاز بهتر  یکی یکاشان یجناب ابتکار، آقا یول -

 دم؟ینشن یباقر  -

 .دیشما بگ یچشم قربان، هر چ -
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 .نیآفر  -

. ادیحاال برام طاقچه باال م کرد،یکه قربان قربان م روزیبرام دم در آورده. تا د کهیتماس رو قطع کردم. مرت یخداحافظ بدون

 .یهنوز هومن ابتکار رو نشناخت کنم،یآدمت م

رو روشن کردم.  گاریکه اسمم روش حک شده بود، س امیینخ برداشتم و با فندک طال هی. دمیکش رونیکتم ب بیرو از ج گارمیس

 نیسنگ یهاپک نیزدم. انگار تموم دردهام با هم گارمیبه س یقیعمشدم. پک  رهیخ رونیدادم و از پنجره به ب هیتک یبه صندل

 .دادمیم نیرو با دود تسک دهامها بود که در . من مدتشدندیآروم م

و مرتب  یزنیم هاابونیو دل به خ یشیم نتی. سوار ماشیمزاحم گونهچی. بدون هیتنها باش خوادیدلت م یاز زندگ یمواقع هی

 یاز هر چ ی. قصد دار یدیپدال گاز محکم فشار م ی. پات رو رویبر یضبط رو تا آخر باال م ی. صدایکشیم ییال هانیماش نیب

شهر  یهااتوبان نیکه با سرعت تمام از ب نیماش هی. گذر زمان درست مثل نیا یعنی م. گذر زمان هیفرار کن ستیهست و ن

 .کنهیتهران عبور م

 کیفقط منتظره  ست،یبراش مهم ن یچیه گهیکه د رهیگیقرار م یرده سن هی یزدم. آدم تو گارمیبه س یاگهیمحکم د پک

آدم  هیمرده بودم. اآلن هم فقط نقش  شیحس رو داشتم. من سه سال پ نیو تمام. منم االن ا ادیکه به سراغش ب هیخواب ابد

 .کنهیبودن ممتحرک رو دارم که فقط تظاهر به زنده

داستان هنوز  یکار رو هم کردم؛ ول نیآوردم. قسم خورده بودم ذره ذره عذابش بدم و ا رونیرو ب یردم. عکسرو باز ک زمیم یکشو

 .دهیخوبش نرس یبه جاها

 نفر هم اون بود. نینابود بشه. اول دیکه هومن ابتکار رو نابود کرد، با ی. هر کسدادندیتاوان پس م دیعکس با نیا یتو افراد

رو جمع کردم و  لمیگذاشتم و وسا زیم یکشو یشرکت رو نداشتم. عکس رو تو یگذاشتم. حوصله یگار یجاس یرو تو گارمیس ته

 مانیشدم. طبق معمول پ ادهیپ نیرو باز کردم. از ماش اطیدر ح موتیرفتم. با ر  میمجرد یرفتم. به سمت خونه رونیاز اتاق ب

 بود. هجا گذروند نیمن ا یشب رو بدون اجازه

 اآلن خوابه. مانیپ دونستمیرو تو قفل گذاشتم و در رو باز کردم. م دیتم. کلسمت خونه رف به

اتاق رفتم و  یلبم نشست. به سمت پنجره یرو یو پاش بود. به سمت اتاقم رفتم و در رو باز کردم. پوزخند ختیخونه ر  تمام

 بلند گفتم: یبرگشتم و باصدا مانیپرده رو کنار زدم. به سمت پ

 بلند شو خودت رو جمع کن.-

تنش کرد و با  عیبرد و سر  مانیپ راهنیبلند شد و دستش رو به سمت پ عیمن سر  دنیخواب بود، با د مانیکه کنار پ یدختر 

. نگاه دیهاش رو پوشپا شد و لباس عیمن سر  دنیهاش رو باز کرد. با دچشم یبه سخت مانیشد. پ رهیترس به من خ

 دم و گفتم:کر  مانیبه پ یز یرآمیتحق

 بساط رو جمع کن، کارت دارم. نیا عیسر  -

 بره که گفتم: رونیرو برداشت و خواست از اتاق ب لشیوسا عیگفت. دخترِ سر  یبا ترس چشم مانیپ
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 تو نه، بمون.-

 گفت: مانیپ

 بره. دیقربان بذار -

 کردم و گفتم: مانیبه پ یاخم

 ؟یحرف من حرف نزن یرو ینگرفت ادیهنوز -

شلوارم فرو  بیهام رو تو جرفت. دست رونیاز اتاق ب عیشد و سر  بودنمیمتوجه عصب مانی. پکردیبا ترس به من نگاه م دختر

سرپناه بود. دلم فقط به حال مادرش  یب یهاجوجه نیا هیبه سمت دختر برداشتم. خوب براندازش کردم؛ شب یبردم و قدم

 گفتم: امیشگیو خشک هم یشده بود. با لحن جد نیا اشجهینت و ودکه با خون دل بزرگش کرده ب یسوخت. مادر 

 چند سالته؟-

 دهنش رو از ترس قورت داد و باترس گفت: آب

 به خدا من....-

 و گفتم: دمیحرفش پر  نیب

 به شدت متنفرم. دنیکه جواب سوالم رو نم ییمن از کسا یدون یم-

 کرد گفت: بغض

-۲۱. 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 ؟یغرق یچه کثافت یتو دوننیات مخانواده-

 نه تکان داد. ادامه دادم: یرو به معن سرش

تون تا بابات حسابت برسه. دم خونه بردمتیوضع م نی. دلم به حالت سوخت، وگرنه با همیذار یجا نم نیپات رو ا گهید-

 .یمرد آرزوهاته، سخت در اشتباه مانیپ یکمه. اگه فکر کرد یکار کثافت نیچن یهنوز سنت برا

 رو دوست دارم. مانیمن پ -

 گوشش بردم و گفتم: کی. سرم رو نزددیلرز ی. از ترس مستادمیزدم و کنارش ا یسمتش رفتم. دورش چرخ به

 دوستت نداره. وقتچیه کنه،یرختخواب ثابت م یداشتنش رو توکه دوست یپسر  حت،یاز من به تو نص-
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. از دادیها من رو با نگاهش عذاب مبود که مدت ینگاه شخص هیظلوم شبنگاه م نیپر از اشکش بهم نگاه کرد. ا یهاچشم با

زدم و به سمت  رونیآوردن". معطل نکردم و از اتاق باون هم "کم کرد،یحس رو القا م هینگاه فقط بهم  نینگاه متنفر بودم. ا نیا

 اتاق کارم رفتم.

نبود.  ششیچند لحظه پ یاز نامرتب یخبر  گهیوارد اتاق شد. د مانی. پزدمیضربه م زیم یهام روبودم. با انگشت مانیپ منتظر

 انداخت و گفت: نییسرش رو پا

 د؟یدار  یقربان با من امر  -

 رفتم. سرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد. گفتم: مانیبرداشتم و از جام بلند شدم و به سمت پ زیم یرو از رو رنگمیمشک کلت

 کنم؟یکار م یچ نیمن با ا یدونیتو م مانیپ-

 گفت: ینگاهم کرد و به سخت متعجب

 نه قربان.-

 هم فشردم و دوباره باز کردم و با خشم گفتم: یهام روبودم؛ محکم چشم یسر اومد. پس گردنش رو گرفتم. عصب صبرم

بساط من حق  یتو !دمیبار آخر بهت تذکر م یدارم برا ؟یدی. حاال فهمکشمیم کنند،یرو غرق گـ ـناه م گرانیکه د ییهاآدم-

بار آخر  نی. ایخودت کن یهایکار کثافت یتخت خواب من رو آلوده یحق ندار  ؟یدیفهم یکن یکه پاکن باز  ییبا دخترا یندار 

 ؟یدیغرق گـ ـناه بشم، فهم شتریخونت ب ختنیگناهم، نذار با ر  رقمن غ یدونی. خودت خوب ممانیبود پ

 رو رها کردم. با ترس گفت: بلند گفتم. گردنش یرو با صدا یدیفهم

 بله قربان.-

 گفتم: تیبهش رفتم و با عصبان یاغره چشم

 شب آماده کن. یحاال هم گورت رو گم کن و بساط رو برا-

 چشم. -

 قانون هومن ابتکار بود. نی. اشدیم هینفر تنب کیبه دست  ییجا هی دیبا یرفت. هر آدم رونیاز اتاق ب عیسر 

 و گفتم: دمیکفشم چرخ یپاشنه یبه در اتاق خورد. رو یاهضرب

 تو. ایب-

 و گفت: ستادیبابا بود. تو چهارچوب در اتاق ا یخونه یهااز نگهبان یکیباز شد.  در

موضوع معطل نشه؛ چون  نیجناب ابتکار بزرگ از ا شهیاگه م یآوردم؛ ول دیشب گذشته رو که دستور داد لمیف ید یقربان س-

 رو چک کنه. هانیدورب یاز خودشون کس ریغ دنیخونه هست و اجازه نم یمعتقدند دختر جوون تو

 رو بهم داد و گفت: ید یاومد، س ترجلو
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 د؟یبا بنده ندار  یقربان امر -

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 .یبر  یتونینه، م-

باال اومد. ساعت اول خودم بودم که  لمیلپ تاپ قرار دادم. ف یرو تو ید یگفت و رفت. به سمت لپ تاپ رفتم. س یچشم

 یهاهیما یتو یز یچ هیلحظه  هیهام خسته شده بودند. تاپ نگاه کرده بودم، چشممشغول کار با لپ تاپ بودم. از بس به لپ

لبم نشست. پس  یگوشه یکه شبح نبود، پوپک بود. پوزخند نیرو زدم. ا کردنوقفمت یدکمه عیاومد. سر  نییها پاشبح از پله

 رو دوباره زدم. به سمت لپ تاپ رفت و مشغول کار با لپ تاپ شد. یپل یدکمه عیطور، کار پوپک بوده. سر  نیا

 شاهیتنب دیلپ تاپ رو بستم. با تی. با عصبانکردمیشدن دستام رو احساس مشروع به لبخندزدن کرد. هر لحظه مشت بعد

رفتم، سوار  رونیاز خونه ب عیمن بخنده. سر  شیبخواد به ر  یدختر پرورشگاه هی دادمی. من هومن بودم؛ اجازه نمکردمیم

 بابا رفتم. یشدم و به سمت خونه نیماش

*** 

 :پوپک

 اومدیاز دانشگاه م تررید نازیو کوفته وارد خونه شدم. امروز دوشنبه بود، پس قطعا آ خسته

 شدم. لمیبا موبا یو مشغول باز  دمیکناپه دراز کش یهام، رولباس ضیاز تعو بعد

هام رو ببندم تا بلکه چشم یاقهیکردم چند دق یرو کنار گذاشتم. سع یرو سوختم. حرصم گرفت و گوش یباز  یهااز مرحله یکی

 بره. رونیامروز از تنم ب یخستگ

و هر لحظه  زدی. قلبم تند تند مدمیباز شد. با ترس از جام پر  یبد یکه در خونه باصدا شدند،یداشتند کم کم گرم م هامچشم

 بودم. دهیبزنه. هومن با صورت قرمزشده به سمتم اومد. از ترس به کاناپه چسب رونیب امنهیممکن بود از س

 خودت فقط کمکم کن! ای. خدادمیهاش فهمشدن دسترو از مشت نیحرکاتش نداشت؛ ا یرو یکنترل

 زد و گفت: ی. زهرخنددیتپیقلبم به شدت مشد.  ترکینزد

 ؟یدیترس هیچ-

 . گفت:دیخونه لرز  یهاشهیصداش بلند بود که کل ش قدرنی. ادینگفتم، فقط نگاهش کردم. عربده کش یز یچ

به من،  یتونیم یفکر کرد ؟یفکر کرد یآخه جوجه تو با خودت چ ؟یزد یکه تو چه گند فهممیمن نم یدختر احمق فکر کرد-

 ها؟ ؟یهومن ابتکار، ضربه بزن

 هام گذاشتم.گوش یهام رو روبلند بود. از ترس دست یادیز  صداش

 ام رو گرفت و فشار داد. دردم گرفت.هاش گرفت و با خشونت چونهاز دست یکی یو هر دو دستم رو تو دیرو کش هامدست
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 خشم گفت: با

 و تو. دونمیمن م ،یپا خطا کندست از  گهیبار د کی! فقط گمیم یجوجه چ نیبب-

 و از درد گرفتم: اوردمیهام وارد کرد. طاقت نبه دست یرو رها کرد و فشار  امچونه

 آخ!-

 زد و گفت: یشخندین

 .رهیآزارت بدم که دردت بگ نیاز ا شترینکن که ب یدردت گرفت؟ پس کار  -

که رفت. بغض راه گلوم رو بسته بود. دستم رو به گلوم  دمیشدن در خونه فهمبسته یرو رها کرد و رفت. با صدا هامدست

هاش فرار کنم. خونه و آدم نیاز ا شدی. خسته بودم. کاش مهیگر  ریو زدم ز  اوردمی. طاقت نکردمیم یاحساس خفگ دم؛یکش

 من هم خواستم عذابش بدم. داد،یبود؟ اون من رو عذاب م یمگه گناهم چ

 ره؟یو آزار مرد قرار بگ تیمورد اذ دیبا شهینوشته که زن هم ایدن یکجا

 .ارمیکه هومن به زانو درت ب خورمیم قسم

. دندیدیهام تار مچشم کردنمهیگر  ادیهام رو باز کردم. به خاطر ز در خونه چشم یساعت چند بود که با صدا دونمینم قایدق

 نسبتا بهتر شد. دمیهام رو باز بسته کردم تا دچند بار چشم

 یرو گوشه فشیک نیکناپه نشستم. پتو رو کنار زدم. حتما خدمتکارا پتو رو روم انداخته بودند. فرز  یلند شدم و روبود. ب نیفرز 

 کرد و به سمتم اومد و گفت: زونیکنار در آو زیآو. پالتوش به رختکردیگذاشت. متعجب نگاهم م منینش

 پوپک؟ -

 گفت: یرو بهش دوختم. با نگران نگاهم

 ؟یشده؟ چرا رنگ به رو ندار  یز یچ-

 گفتم: یفیضع یصدا با

 نشده. یز ینه، چ-

 شدم. خواستم از کنارش بگذرم که بازوم رو گرفتو گفت: بلند

 .زنمیپوپک دارم حرف م-

 گفتم: یحوصلگیو با ب دمیکش رونیب نیو حوصله نداشتم. بازوم رو از دست فرز  حال

 شو. الیخیلطفا ب نیفرز -

 کرد و گفت: یاخم
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 بگو چه مرگته؟ ؟یچ یعنی-

 شدم. صدام رو باال بردم و گفتم: یعصب

. کنهیمن رو خرد م هیرو ندارم. هر لحظه، هر ثان کردنشتیمن حق اذ یکنه؛ ول تمیاذ دیکه با نیتوئه. از ا یمرگ من پسرعمه-

خونه آوردند، مگه من خواستم؟ مگه من گفتم که بشم دختر اونا؟ من که نخواستم  نیبه من چه که مامان بابا من رو به ا نیفرز 

 هام قطع شه.االن نفس نی. کاش همگهیام دبجنگم. خسته یسرنوشت کوفت نیبا ا تونمیکه نم منبدون پدر و مادر بزرگ بشم. 

 برد. بازوهام گرفت و گفت: نیبود، از ب نمونیرو که ب یافاصله نیفرز 

 نگو. یچی! هسیه-

 گفتم: یلحن زار  با

 .نیام فرز خسته-

 زد و گفت: یلبخند نیفرز 

 از من؟ یحت-

 نه!.-

 صورتم زل زد و گفت: یاجزا به

 یانداز یپروانه م ادیپوپک تو من رو  یدون یم-

 کردم. ادامه داد: سکوت

 افتاد من کنارتم، باشه؟ یکنه. از امروز به بعد هر اتفاق تتیکه هومن اذ دمیمن هستم اجازه نم یتا وقت-

 زد و گفت: یاکننده"باشه" تکون دادم. لبخند دلگرم ی.رو به معنسرم

 بشه. دایپ نازیآ ی. اآلناست که سر و کلهیکم سرحال بش هیبزن تا  یحاال هم برو دست صورتت آب-

 شلوارش فرو برد و گفت: یهابیج یهاش رو توبازوهام سر خورد. دست یاز رو هاشدست

 گهیبرو د-

 رفتم. یبهداشت سیزدم. به سمت سرو یجونام گرفت. لبخند کمخنده شیلحن دستور  از

 و التهاب دلم کم نکرد. یآب باز هم از گرم ی. سرددمیصورتم پاش یرو باز کردم. مشتم رو پر از آب کردم و تو رآبیش

 .دمیتخت خز  یاز صرف شام به اتاقم پناه بردم و تو بعد

*** 
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 :هومن

 یکن نبود. صدابود و ول دهیبرداشتم. صدف به بازوم چسب یدنیمستخدم نوش ینیاومد. از س کیمستخدم اشاره کردم. نزد به

 گفت: یولوم باال بود. صدف با لوند نیضبط رو تا آخر 

 .میکم برقص هی ایب زمیعز -

 خوردم و گفتم: میدنیکم از نوش هیلبم نشست.  یرو یپوزخند

 .زنمیرو به هم م یاالن مهمون یمغزم راه بر  یرو یخوایصدف اگه م-

سرش رو از من برگردوند. نگاهم رو دور تا دور سالن  یمن برداشت و با حالت دلخور  یبازو نیکرد. دستش رو از ب یاخم صدف

 شد. رهیبه تن داشت خ یدختر قدبلند و مو بلوند که لباس قرمز کوتاه هی یچرخندم. پر از دختر پسر بود. نگاهم رو

 دوست دخترام اضافه کنم. یهیبق ستیدختررو هم به ل نیا خواستیدلم م یلیخوردم. خ امیدنیاز نوش گهیکم د هی

من به اون دختر  یرهیبراندازش کردم. صدف که از نگاه خ شتریب یثیبه دلم نشسته بود. با نگاه خب ییطورا هیکه داشت  یلوند

 شده بود، بلند شد و گفت: یعصب

 !ریبرو بم -

نگاه من به خودش شده  ی. دختر که متوجهدمیرو سرکش میدنیبار تموم نوش نیچشمم به رفتن صدف نگاه کردم. ا یگوشه از

 و گفت: ستادی. روبه روم اکردمینه چندان دور حس م یبه سمتم اومد. عطر تنش رو از فاصله یبود، با طناز 

 م؟یشناسیرو م گهیما همد-

 دم و گفتم:ابروم رو باال دا یتا هی

 طور؟نه، چه-

 و گفت: دیخند

 .دیهست یمیاز دوستان قد دیگفتم شا د،یکه به بنده زل زد شهیم یاقهیآخه چند دق-

 باال انداختم و گفتم: ییابرو

 .نمیببیباره که م نیآهان... نه من شما رو اول-

 رو جلو آورد و گفت: دستش

 طناز هستم.-

 به خاطر اسمش بود. باهاش دست دادم و گفتم: شیهمه طناز  نیا لیدل پس

 هومنم.-
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 خوشبختم.-

 ..نیهمچن-

 درسته؟ د،یشما زبانیم-

 و گفتم: دمیکش رونیدستش ب نیرو از ب دستم

 بله.-

 انداخت و دوباره نگاهش رو به سمت من گرفت و گفت: ینگاه میشروع به پخش کرد. سرش رو به عقب برگردوند، ن یآهنگ

 ؟یرقـــص دو نفره موافق هیبا -

 یدوست هیشروع  یکه داشتم، قسم خورده بودم که نرقصم. برا یبودم. بعد از اون اتفاق تلخ دهیچندسال بود که نرقص رقـــص؟

مستخدم گذاشتم  ینیس یرو تو وانیآخر ل یتو لحظه دیکردن تکون دادم. طناز دستم رو کشموافقت یبه نشانه یبد نبود. سر 

 وسط سالن پخش شد. میمال یشدند و نور  خاموشها . چراغمیوسط سالن رفتو به سمت 

. طناز تو شدیگوشم اکو م یکه تو ییهادنیخند ی. صداافتادمیگذشته م ادی داشتم،یبرم دنیرقص یکه با طناز برا یقدم هر

وارد  یک دونمیشده بودم که نم یدختر مومشک هیقدر غرق خاطرات بود. اون گهید یمن حواسم جا یول زد؛یگوشم حرف م

 طور شب رو صبح کردم.اتاقم شدم و چه

 هیمهم بود، نه  بیبایهومن ابتکار نه ز  یبرا یداشت؛ ول یخاص ییبایبود. ز  دهیهام باز کردم. طناز کنارم خوابپلک یسخت به

به سمت حموم  راستکیاومدم و  نییقلبم نکنم. از تخت پا میوارد حر  گهیرو د یدختر  چیعشق پاک. من قسم خورده بودم ه

. رفتیم شیداشت بد پ یباز  نیبود. ا ختهیچسبوندم. افکارم به شدت به هم ر  واریرفتم. دوش آب رو باز کردم. سرم رو به د

 کنند. یبه روند خودشون باز  یباز  نیا یاصل یهاکه مهره دادمیاجازه م دینبا

 کم واضح شد. هی. آروم به سمت در رفتم. صدا اومدیپچ پچ م یام رو تنم کردم. صداآب رو بستم. حوله ریش

من طنازم؛ کارم  د،ی. نگران نباشفتهیتله ب یتو یآسون نیبه ا کردمیقربان. فکرش رو هم نم رهیم شیطبق نقشه داره پ زیهمه چ-

 قربان، روز خوش. رمیگیرو خوب بلدم. باهاتون تماس م

 و فعالند. زیاز ت شیهام بخوبمه که گوش یهایژگیاز و یکی نمیهم ا دیلبم نشست. شا یگوشه یپوزخند

تخت بلند شد و به سمتم اومد. دستاش رو دورم  یاومدم. طناز از رو رونیخودم رو حفظ کنم. از حموم ب یکردم خونسرد یسع

 حلقه کرد و گفت:

 حالت خوبه؟ زمیعز -

بود. دستاش رو از دور کمرم باز کردم و به  یاکار یشدم. بند بند نگاهش پر از حس نفرت و ر  رهیسبزرنگش خ یهاچشم به

 سمت کمدم رفتم. در کمدم رو باز کردم و گفتم:

 کم بداخالقم. هیها من من رو ببخش، من صبح یجوجه-
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 زد و گفت: یزدم. لبخند یرو به سمتش چرخوندم و براش چشمک سرم

 .رمیگیصبحونه رو حاضر کنند، منم دوش م یها دستور بدتو به مستخدم . تازمیاشکال نداره عز -

 بردم. رنگمیدار آبدکمه راهنیهام شدم. دستم رو به سمت پلباس یتکون دادم و دوباره مشغول بررس یسر 

از  دونستیم مانی. پردمکیبه خونه نگاه م رفتم،یم نییها پاطور که ازپله نیرفتم. هم رونیرو تنم کردم و از اتاق ب هاملباس

 دهیرو چ زیها مرفتم. مستخدم ی. به سمت سالن غذاخور زدیبود و برق م زیخونه تم نیبه خاطر هم اد؛یو پاش بدم م ختیر 

جز تصادف و  یحوادث باز کردم. خبر  یروزنامه رو برداشتم و صفحه امیشگیهم دتنشستم. طبق عا زیبودند. پشت م

از روزنامه رو باز کردم و مشغول  گهید یام رو برداشتم و صفحهو رفت. فنجون قهوه ختینبود. مستخدم برام قهوه ر  یسوز آتش

 کنار گذاشتم. قهیخوندن شدم. روزنامه رو بعد از چند دق

 رسا گفتم: یصدا با

 مهربان خانوم؟ مهربان خانوم؟-

 و گفت:شد  یمهربان خانوم وارد سالن غذاخور  هیاز چند ثان بعد

 د؟یبله آقا هومن، کارم داشت-

 باهاش کار واجب دارم. ادیرو صدا کن ب مانیپ-

 چشم.-

 خانوم رفت. مهربان

 وارد شد و گفت: پبمان

 بله قربان؟ در خدمتم.-

 .ریازش آمار بگ یتونیکه م ی. هر چخوامیدخترِ طناز، ازش آمار م نیا مانیپ -

 چشم. -

 .ستیها بگو بساط من رو هم آماده کنند، حالم خوش ندر ضمن به مستخدم -

 چشم قربان.-

 رفت. طناز اومد. بلند شدم. متعجب گفت: مانیپ

 ؟یر یم یدار -

 سمتش رفتم و گفتم: به

 تمومه. یمهمون گهید ینه؛ ول-
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 حرفم شد. گفت: یمتوجه

 .شمیمزاحم نم نیاز ا شتریباشه، پس ب-

 اشاره کردم و گفتم: زیم به

 ؟یکنینم لیم-

 زد و گفت: یپوزخند

 صرف شد. ر،یخ-

 .رسونتتیبه راننده بگو م-

 . پالتوش رو تنش کرد رفت.ستادمیا منیبهم انداخت و رفت. پشت سرش راه افتادم. وسط نش ینگاهمین

 یاحساس سبک زدم،یکه م یبا هر پک رفتم. امیشگیسمت اتاق مخصوصم رفتم. در اتاق رو باز کردم و به سمت بساط هم به

حس  نیعالم خودم غرق شدم. ا یچسبوندم و تو یصندل یهام رو بستم و سرم رو به پشت. چشمدمی. دماغم رو باال کشکردمیم

ها بود که نبود. من مدت دمیبار مواد کش نیاول یکه برا یحس مثل همون حس نیچرا ا دونمینم یرو هنوز دوست داشتم؛ ول

 دنبال همون حس بودم.

*** 

 :اردالن

اومدم. بعد از سه سال  رونیهام گذاشتم و از فرودگاه بچشم یرو رو امیآفتاب نکیع دم،یکشیکه چمدونم رو با خودم م یدرحال

 اتصال رو زدم: یدکمهلبم نشست و  یرو ی. لبخنددمشیکش رونیکتم ب بیبلند شد. از ج لمیموبا یباألخره برگشتم. صدا

 سالم سرهنگ.-

 :دیچیپ یگوش یشاد سرهنگ تو یصدا

 ؟یدیسالم پسر گلم، رس-

 گفتم: کردم،یزرد رنگ نگاه م یهایطور که به تاکس نیهم

 اول برم به اون سر بزنم. خوامیم یول دم؛یآره رس -

 ؟یهنوزم براش احترام قائل -

 عقب جا گرفتم و گفتم: یصندل یچمدونم رو برد. خودم هم رودست بلند کردم. راننده اومد و  یتاکس یبرا

 اونم. ونیآره؛ چون من جونم رو مد -

 امروز فرداهاست که دادگاه حکم بازداشتش رو بده. نیاردالن، اون غرق گـ ـناه شده. هم یول -
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 به حرکت در اومد. گفتم: نیابروهام نشست. ماش نیب یاخم

 .کنمیرو ثابت م نیو من ا گناههی. اون بدمیهرگز اجازه نم -

 اونه. هیمدارک برعل یهمه -

 باشند، من مثل کوه پشتشم. هشیبر عل ایسرهنگ اگه تموم دن -

 ندارم. مراقب خودت باش. یمن حرف ،یمصمم دنشید یبرا قدرنیباشه پسرم، حاال که ا -

 فعال. د،یکه دار  یسرهنگ از درک یمرس -

 فعال پسرم. -

که بهم  یلیمیا نیتهران دوختم. تو آخر  یهاابونیبه خ نیماش یدم. آدرس رو به راننده دادم. نگاهم رو از پنجرهرو قطع کر  تماس

 اش رو فرستاده بود.زده بود، آدرس خونه

پولدار شده بود؟ راننده چمدون رو از  قدرنیشبه ا هیطور . چهستادمیا یشدم. مقابل در بزرگ ادهیپ نی. از ماشدمیرس باألخره

 یرو حساب کردم. راننده تشکر  هیو کرا دمیکش رونیپولم رو ب فیکتم بردم و ک بیج یآورد. دستم رو تو رونیصندوق عقب ب

 کرد و رفت.

 :دیچیپ فونیآ یتو یزن یصدا هیبردم و زنگ رو فشردم. بعد از چند ثان یر یتصو فونیرو به سمت آ دستم

 د؟ییبفرما -

 خونه کار دارم.با صاحب-

 .دیکن یاول خودتون رو معرف دیبا یول د؛یببخش -

 اردالن اومده. دیبهش بگ-

 پس. دیباشه، صبر کن-

که به سمت در  طورنی. همدمیچمدون رو گرفتم و باز دنبال خودم کش یباز شد. دسته کیت هیدر با  قهیاز چند دق بعد

کاج  یهادرخت ،یرز قرمز و آب یهاگل ،یآب یهااستخر بزرگ با فواره هی. کردمینگاه م یخونه رو با کنجکاو رفتم،یساختمون م

 .دهیسر به فلک کش

 خودش بود؟! شد،یساختمان باز شد. باورم نم یاول نگذاشته بودم که در اصل یپله ی. هنوز پام رو رودمیها رسپله کینزد

 ده؟یورز  کلیکجا رفته بود اون همه ه زد؟یول مپولدار تهران حرف ا یپسرها نیب یکه از قشنگ یکس

هام رو رو رها کردم و دست چمدون ی. دستهمیشده بود رهیبه هم خ یحرف چیاز من نداشت. بدون ه یهم دست کم خودش

گ مثل دو برادر دلتن یدوستم. به سمتم پرواز کرد و بعد از سه سال دور  هیاز  شتریبراش ب دونستمیمقابلش باز کردم. م



                 
 

 

 pariya***75 | باتالق عشق رمان

 

        www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

69 

 

و غرورش بودم. بزرگش کرده بودم. تموم  هاشی. دلتنگ تموم خودخواهدم. دلتنگ عطر تنش بومیدیرو در آغوش کش گهیهمد

 همراهش بودم. هیشهر شده بود، من بودم که مثل سا نیا یهاپس کوچه یآواره یکه از ناراحت ییهاشب

. از آغوشم فاصله گرفت. بازوهاش رو گرفتم اجزاء صورتش رو خوب از نظر گذروندم. با دیکشیم ریاش تاالن... قلبم از غصه یول

 لبخند گفت:

 !یقدر عوض شدچه -

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 شدم؟ ریپ -

 رو تکون داد و گفت: سرش

 .یتر شدنه، پخته -

 ؟یتر کرده. تو چرا الغر شداز وطن من رو پخته یآره، خب دور  -

 حد باشه. نیتا ا کردمیفکرش نم یشده بود؛ ول ادیبودم غرق اعت دهی. شندیکشبه دماغش  یدست

 رو رها کردم. گفت: بازوهاش

 .میداخل حرف بزن میبهتره بر  -

 و گفت: دیتکون دادم. دستم رو به سمت چمدون بردم که دستم رو گرفت، دنبال خودش کش یسر 

 حرف دارم. یکه باهات کل ای. تو بارهیخدمتکار م-

ندارند، بذار با  یدردهام تموم گفتیو م زدیپک محکم م گارشیکه به س ییهاهنوزم حرف داشت؟ مثل تموم شب حرف؟

 بشم. یزدن خالحرف

 نفره نشستم. رو به روم نشست. منتظر نگاهش کردم. تحمل نکردم و گفتم:مبل تک یرو

 ؟یگفتیخب، م -

 پاش انداخت و گفت: یکیاون  یرو رو پاش

 درسته؟ م،یکه از هم دور  هیادیزمان ز  -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 .میرفته حرف بزنزمان از دست نیاز ا دیبا ریدل س هیآره و -

 ؟یبرگشت یچ یاردالن تو برا -
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رو مقابلم  ینی. مستخدم وارد شد و سکنمیاعالم حضور نم جهتیکه من ب دونستیداشت؛ م یقو شمیحس ش هنوزم

 داغ رو برداشتم. یقهوه گرفت. فنجان

 .خوامیاردالن سکوت نکن، من جواب م -

 گفتم: یکنار مبل گذاشتم. بلند شدم و باخستگ زیم یقهوه رو رو فنجان

 ؟یاتاقم رو نشونم بد شهیهوا بودم. م یراهم، چند ساعت رو یمن خسته-

 شد و به سمتم اومد. بازوم رو گرفت و گفت: بلند

 .یانتقام خراب کن یبرا دم،یمدت کش نیرو که ا ییهاکه تموم نقشه یاردالن نگو اومد-

 کردم آرامش خودم رو حفظ کنم. دستش رو از دور بازوم جدا کردم و گفتم: یسع

 .رونیب ارمتیب یکه تا گردن توش فرو رفت یباتالق نیاومدم نجاتت بدم، اومدم از ا ؛یدرست حدس زد-

 زد و گفت: یپوزخند

 رفته؟ ادتی دم،یخوابیدل المصب نم نیکه از درد ا یهام اون شبرفته؟ تمو ادتی-

 :دیکش ادیو فر  دیکوب اشنهیس یقفسه یرو

 رفته اردالن. ادتی هانیا یدل المصب هنوزم درد داره. من رو کشتند اردالن. نگو همه نیاردالن ا-

 :دمیسر اومد. سرش داد کش صبرم

 یمونیعمر برات پش کی یاالن بتونه آرومت کنه؛ ول دیمنم زخم خوردم. انتقام شا دم،یمنم درد کش ؟یهومن. که چ هیکاف-

 .ارهیم

 .خوامیرو م یمونیپش نیمن ا -

 ای ناز؟ینکنه از آ ایبابات؟ مامانت؟  ؟یر یانتقام بگ یاز ک یخوایبسته. بهم بگو مفقط بن یر یم یکه تو دار  یراه نیهومن ا-

 اصال از من؟ دمیشا

 آوردم و ادامه دادم: نییرو پا صدام

 .یفینکن هومن. نکن، ح-

 .رمیفطرت بگانتقامم رو از اون پست دیتونم اردالن، من با ینم-

 ؟یدار یبرم یهمون هومن گذشته؟ دست از اون بساط کوفت یشیم شه؟یم یچ یانتقام گرفت یباشه قبول، وقت-

 قاطع گفت: یچشمام زل زد و با لحن به

 آره. -
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 و گفتم: دمیام کشبه چونه یدادم، دست رونیرو صدادار ب نفسم

 .یبا من طرف ،یاگه هومن سابق نشد یول ؛یر یانتقام بگ کنمیباشه، من کمکت م-

 .دادیلبم نشست. هنوزم به حرفم گوش م یرو یجونگفت. لبخند کم یالب باشه ریحرفه. ز  شهیحرفم هم دونستیم

 .زدیحرف من حرف نم یرو نه،یزم یکره یرو فرد نیگستاختر  کنندیکه همه فکر م یسرکش هومن

*** 

 :پوپک

و  دیکش یغیج نازی. آدمیرو که عقب رفته بود، جلو کش میدادم و روسر  نی. دست گل رو به فرز میبود ستادهیفرودگاه منتظر ا تو

 گفت:

 پوپک نگاه کن مامان بابا اومدند. -

. دیبغل مامان پر  یتو نازینفر آ نی. اولمی. به سمتشون پرواز کرددمیرو گرفتم و باألخره مامان بابا رو د نازیرد نگاه آ یباخوشحال

و  دیو بغلش کردم. بابا سرم رو بوس دمیهاش رو برام باز کرد. به سمتش دوگذاشت و دست نیزم یدستش رو رو یبابا ساک تو

 گفت:

 شده بود. قدر دلم برات تنگچه یدونینم زمم،یدختر عز -

 گفتم: یاومدم و با خوشحال رونیآغوش بابا ب از

 .دیخوشحالم که اومد یلیمنم دلم براتون تنگ شده بود باباجون، خ-

قدر . چهدمشیبه سمتش رفتم و در آغوش کش کردیبخش نگاهم ملبخند آرامش هیرو به طرف مامان چرخوندم. با  سرم

شده بود.  رهیکه فقط در سکوت به من خ دیرس بهیفرد غر  هیاش بودم. بعد از ابراز احساسات نوبت به عطر مادرانه نیدلتنگ ا

 بلند گفت: یذوق کرد و با صدا دنشیبا د نازیآ

 عمو بهرام! -

 اشرهی. از نگاه خردکیمن رو نگاه م یچشم ریرو بغل کرده بود، ز  نازیکه آ یدر آغوش عمو بهرام فرو رفت. عمو بهرام درحال و

متوجه شد؛  نیکردم. فرز  ترکینزد نیو خودم رو به فرز  دمید نیوجود فرز  یتو تیلحظه حس امن هیچرا  دونمیمعذب شدم. نم

 داد سکوت کنه. حیترج یول

 رو به من گفت: یاومد و با خوشحال رونیاز آغوش عمو بهرام ب نازیآ

 بهرام. زمم،یعز  یهم از عمو نیپوپک جان ا-

 زدم و گفتم: یجونکم لبخند

 خوشبختم. دنشونیاز د-
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 اومد و دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت: ترکیچند قدم نزد بهرام

 مثل شما آشنا شدم. ییبایز  یافتخاره که با بانو ایدن هیبنده  یبرا -

 گفتم: یجد یو با لحن دمیکش رونیدستش ب نیدستم رو از ب عیکه داشتم باألخره باهاش دست دادم و سر  یدیترد با

 .دیمچکرم، شما لطف دار -

 رو به بابا گفت: نیفرز 

 .میعموجان راننده منتظره، بهتره بر -

 زد و گفت: یلبخند بابا

 تنگ شده. میخونه زندگ یبرا یپسرم که دلم حساب میبر -

همون عمو بهرام با راننده  ای. مامان و بابا و بهرام میبرگشت نیفرز  نیبا ماش نازیزدند و به راه افتادند. من و آ یلبخند همه

بهش  دم،یترسیم اشرهیخوشحال نشدم. از نگاه خ نازیآ یاز حضور عمو ادیچرا ز  دونمیحس دلشوره داشتم. نم هیبرگشتند. 

هم هم زمان با ما  هانی. مامان امیشد ادهیپ نیو از ماش میدیرس یک دونمیبودم که نم افکارم رینداشتم. از بس درگ یحس خوب

صحنه رو  نیا دنی. طاقت ددیمامان و بابا گذاشت و سرش رو بر  یپا یرو آورد و جلو یگوسفند عی. مستخدم سر دندیرس

 به سمت خونه رفتم. عینداشتم؛ سر 

و دعوت کرده بود؟ ر  هانیا یآدم رو به رو شدم. ک یکردم. وارد سالن شدم که با کل زونیآو زیآوخونه شدم. پالتوم به رخت وارد

 بو دکه سکوت جمع حاضر رو شکست و گفت: یکس نی. مادربزرگ اولکردندیم تمیاذ رهیخ یهانگاه

 ؟یستادیجا اپوپک جان مادر، چرا اون-

. ستادمی. صاف ادمیشدم. خم شدم و دستش رو بوس کیقورت دادم و به سمت مادربزرگ رفتم. نزد یدهنم رو به سخت آب

 زد و گفت: یمادربزرگ لبخند

 پس مادر پدرت کجان؟ زمیدختر عز -

 هومن باعث شد که سکوت کنم: یباز کردم تا جواب مامان بزرگ رو بدم که صدا لب

 .ارندیم فیتشر  زتیو دختر عز  زتیمادربزرگ نترس، االن داماد عز -

پررنگ  یدار آبدکمه راهنیپ کیبا  یشلوار کتان مشک هیبه هومن انداختم.  یبه هومن رفت. نگاه یابزرگ چشم غره مادر

 بود. امشب جذاب شده بود. دهیپوش

 از اون جمع معذب بار فرار کردم و به اتاقم پناه بردم. عیگفتن مامان و بابا سر سالم یصدا با

آوردم و شروع به  رونیها بکتاب یقفسه یام رو از توحداقل تو آرامش باشم. کتاب مورد عالقه یچند ساعت یکردم برا یسع

 کتاب باال آوردم و گفتم: یبه در اتاق خورد. سرم رو از تو یاخوندن کتاب کردم. محو خوندن کتاب بودم که ضربه
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 .دییبفرما -

 و گفت: دیدر سرک کش یاز ال نیاتاق باز شد. فرز  در

 اجازه هست؟ -

 کنم. هیبهش تک یاترس و دلهره چیبدون ه تونمیمدت بهم ثابت کرده بود م نیا یبود. ط زیشخص عز  هیبرام  نیفرز 

 رو بستم و کنارم گذاشتم و گفتم: کتاب

 داخل. ایالبته، ب -

 تختم بود نشست و گفت: ینفره که روبه رومبل تک یاتاق شد و پشت سرش در رو بست. رو وارد

 ن؟ییپا یایچرا نم -

 فتم:دستم شدم و گ یبا انگشتر تو یرو سمت انگشتام سوق دادم و مشغول باز  نگاهم

 .کنمیم یبیها احساس غر اون آدم نی. من بامیمن هنوز با اون جمع نتونستم کنار ب ن،یراستش فرز -

 پوپک؟ -

 رو باال آوردم و بهش زل زدم: نگاهم

 بله؟ -

 گفت: دیکش یصدادار  نفس

. پوپک تو تا حاال اصال دنبال یناراحت بش دمیترسیم یباهات حرف بزنم؛ ول یامسئله کیراجب  خواستمیها بود ممدت-

 ؟یات گشتخانواده

 نه. -

 کم به جلو خم شد و گفت: هیرو به هم قالب کرد و  دستاش

تو  دیشا یول ؛یپرورشگاه بزرگ شد یتو یاز بچگ دونمی. ممیگذشته دار  هیخانواده و  هیها ما آدم یپوپک، همه نیبب-

 .یها کرداون داکردنیپ یبازم تالش خودت رو برا یول ؛یکن داشونیپ ی. حداقل اگه نتونیکن دایپ یات رو بتونخانواده

 گفتم: دی. با تردکردمیم دایام رو پخانواده دیبود؛ من با نیبا فرز  حق

 کنم؟ دایام رو پخانواده تونمیمن م نیفرز  یعنی-

 زد و گفت: یبخشلبخند آرامش نیفرز 

 طوره؟چه کنم،یچرا که نه، من دلم روشنه. اصال خودم کمکت م-
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 گفتم: یسر شوق اومدم و با خوشحال نیفرز  یهاتیحما از

 ؟یکنیواقعا کمکم م نیفرز  -

 زد و گفت: یلبخند

 آره، چرا که نه. -

 .نیفرز  یمرس -

 ن،ییپا میبرداشتم، اون موقع تشکر کن. االن هم پاشو عمه دستور داده که با هم بر  ینکردم. هر وقت قدم مثبت یهنوز که کار -

 شام بکشند. خوانیم

 به ساعت انداختم و با تعجب گفتم: ینگاه

 چه قدر زود زمان گذشت!-

 کرد گفت: یاتک خنده نیفرز 

 .یزمان رو فراموش کرد یکه به کل یخوندن بودرمان ریاز بس درگ -

 رونیما هومن هم از اتاقش ب . هم زمان بامیاومد رونیزدم و هر دو از اتاق ب یهم بلند شد. لبخند نیتخت بلند شدم، فرز  یرو از

 زد و گفت: یابروش رو باال داد و بعد پوزخند یتا هی نیمن و فرز  دنیاومد. اول با د

 خوش گذشت؟ -

 کرد و گفت: یشلوارش فرو برد و اخم یهابیج یهاش رو تو. دستستادیکنارم ا نیفرز 

 ؟یات بردار مسخره یهاهیکنا نیدست از ا یخواینم -

 و گفت: دیبا تمسخر خند هومن

من بگم خسته  دیخوایبگم؟ م یمن چ دیخوایم د،یایم رونیاتاق ب هیدوتاتون همزمان از  یآخه چرا دست بردارم؟ وقت-

 طوره، خوبه؟چه نیا د؟ینباش

 هوا تکون داد و گفت: یآورد و تو رونیشلوارش ب بیج یهاش رو از تواز دست یکیبه هومن داد.  یلب فحش ریز  نیفرز 

 .ایبه خودت ب ،یستیخودت ن یحال هوا یتو یدیبدبخت از بس کش ؟یگیخودت م یبرا یچ -

 سر داد و گفت: یاقهقه هومن

 ؟یتر کیماه از من کوچ هیرفته تو  ادتی ؟یدیم ادیبه من درس اخالق  یتو دار  نیفرز  -

 .یستیمطرحه که تو اون رو بلد ن کردنیدرست زندگ ست،ین یکیکوچ یبه بزرگ -
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 شیخودتون رو براش به آب و آت قدرنیداره که ا یچ یدختر پرورشگاه نیا دونمیکه هومن خوب بود. من نم روزیتا د ه؟یچ -

 د؟یزنیم

 نیو با التماس رو به فرز  ستادمیمقابلش ا عیور شد که سر به سمت هومن حمله نیبه گلوم چنگ انداخت. فرز  یبغض لعنت باز

 گفتم:

 تو رو خدا به خاطر من. ن،ینه فرز -

 :دیبه من توپ یعصب یبا لحن نیفرز 

 .یستیپوپک بذار بهش بفهمونم تنها ن-

 قاطع و کوبنده گفتم: یلحن با

 گفتم نه، حداقل االن نه. نیفرز -

 و گفتم:رو بهش دوختم  امیزد. به سمتش برگشتم. نگاه عصب یپوزخند صدادار  هومن

 .دمیباشم نجابت خودم رو از دست نم یهومن، من هر چ هیکاف-

 لبش گفت: یهمون پوزخند رو با

 آره، معلومه. -

 بهش انداختم و گفتم: یز یرآمیتحق نگاه

 برات متاسفم. -

 هیمشغول صحبت با  یسالن رو پر کرده بود. هر کس تیجمع یخنده یرفتم. صدا نییپا ینکردم به سمت طبقه معطل

 و گفت: دیام رو بوسبود به سمت بابا و مامان رفتم و کنارشون نشستم. بابا دستش رو دور گردنم انداخت، گونه گهیشخص د

 ؟یدختر خوشگلم استراحت کرد -

 بابا نگاه کردم و گفتم: به

 آره. -

 رو به جمع گفت: اوشیتوجه همه رو جلب کرد. س تیجمع نیاز ب ییصدا

 رون؟یب میتهران بزن نیموافقن از ا های. کشهیم لیفردا سال تحو-

 شد و گفت: اوشیس کیمغرورش نزد یبا همون چهره ماهیپر 

 ؟یخب حاال کجا رو در نظر گرفت -

 گذاشت و با خنده گفت: اوشیس یشونه یدستش رو رو سهراب
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 هومن خان رو اتراق کنه! یالیو خوادیطبق معمول م-

 فت:گ یدست سهراب رو پس زد و با لودگ اوشیس

 ؟یمن حرف زد ینکبت باز تو جا-

 برخورد بهت؟ ه،ی: چسهراب

 لنگر بندازم؟ ییمن برم جا یدید یکم جا خوردم؛ خب معلومه برخورد، ک هی: نه فقط اوشیس

 شهی: همنیفرز 

 ن؟یآقا فرز  می: داشتاوشیس

 ها بود، گفت:که با لبخند شاهد کل کل بچه ینگفت. بابا در حال یز یو چ دیخند نیفرز 

 اجازه بده، مگه نه هومن جان؟ دیاصل صاحب خونه هستش که با د،یها دعوا نکنحاال شما -

به همه انداخت و نگاهش  ییکرده بودند. هومن نگاه گذرا اریشد. همه سکوت اخت کیبود، نزد ستادهیتر از جمع اکه دور هومن

 من ثابت کرد و گفت: یرو رو

 ندارم. یمن حرف -

 یمستخدم همه برا ی. با صداکردمیمن اشتباه م دیشا ایبود،  یطور  هیا بلند شد. امشب نگاه هومن هبچه غیسوت و ج یصدا

 یهانگاه ریاز ز  تونستمینم کردمیم یهومن نشستم. هرکار  یرفتند. از شانس بدم باز روبه رو یشام به سمت سالن غذاخور 

 یدهایو راجع به خر  میگوشه جمع شده بود هیبود؟ بعد از صرف شام با دخترا  یچ اهنگاه نیفرار کنم. قصدش از ا اشرهیخ

 .میحرف زد دیع

خوابم  ده،یاتاقم شدم و سرم به بالشت نرس یها عزم رفتن کردند و رفتند. من هم خسته کوفته راهشب بود که مهمون یآخرها

 برد.

 اومدم. نیینار زدم. پتو رو کنار زدم و از تخت پاصورتم ک ی. موهام رو از تودمیاز خواب پر  نازیآ غیج یصدا با

 وارد اتاقم شد و گفت: نازیاومدم. آ رونیرفتم. دست و صورتم شستم و ب یبهداشت سیسمت سرو به

 نمونده. لیبه سال تحو یز یدختر بجنب چ-

 بودنش زدم و گفتم:عجول یبه همه یلبخند

 باشه. -

 هیهمراه با  یدیبودم. شلوار کتان سف دهیعمرم د یبود که تو یدختر  نیتر دختر خل و چل نیو رفت. ا دیکش رونیب یزبون برام

 رفتم. رونیسرم بستم و از اتاق ب ی. موهام رو باالدمیرنگ پوش یصورت شرتیت

 گفت: نازیجمع شده بودند. مامان رو به آ نیسهفت یدور سفره همه
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 ؟یپسرا رو صدا کرد -

 و گفت: دیخند نازیآ

 کردم، هومن رو هم که گاز گرفتم. داریکه با پارچ آب ب نی، فرز آره -

 تاسف تکون داد و گفت: یسرش رو از رو مامان

 .یستیآدم بشو ن -

 گفت: زونیآو یبا لب و لوچه نازی. آدمیخند

 .یکن عیمن رو ضا یه یمامان عادت کرد-

 حقته. -

 .ریبه خ یصبح همگ -

 .دیها به سمتش چرخسر یهمه نیفرز  یصدا با

دار دکمه راهنیشد. پ رهیاومدند. نگاهم به هومن خ نییها پااومد و پشت سرش هومن و عمو بهرام از پله نییها پااز پله نیفرز 

ابروش رو باال داد و  یتا هیلبخند من شد،  یلبم نشست. هومن که متوجه یرو یرنگ. لبخند محو دیو شلوار کتان سف دیسف

 و خودم رو جمع و جور کردم. اومدمبه خودم  عیاهم کرد. سر متعجب نگ

 ما انداخت و گفت: یبه همه یبابا سرم رو به سمتش چرخاندم. بابا با لبخند نگاه یصدا با

 سال متفاوته. کیشک ندارم امسال -

 کرد و ادامه داد: نازیآ روبه

 رو روشن کن. ونیز یجان لطفا تلو نازیآ-

دلم با تموم وجودم خدا  یهام بستم و تومانده بود. چشم یباق لیتا زمان سال تحو قهیرو روشن کرد. فقط دو دق ونیز یتلو نازیآ

 رو صدا کردم و گفتم:

 که هرگز به پشت سرم نگاه نکنم. یخوشبختم کن قدرنیامسال ا خوامیرو لمس نکردم؛ ازت م یخوشبخت وقتچیمن ه ایخدا-

 کرد و گفت: دنمیو شروع به بوس دیبغلم پر  یو تو دیکش یبنفش غیج نازیهام رو باز کردم. آبمب چشم دنیترک یصدا با

 سال نو مبارک خواهر خل و چلم!-

 و گفتم: دمیخند

 .زمیسال تو هم مبارک عز  -

 و گفت: دیرو بوس . بابا هم سرمدمیشدم و به سمت بابا و مامان رفتم. اول به سمت بابا رفتم. دستش رو گرفتم و بوس بلند
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 رو آرزو دارم دختر گلم. هانیمبارک، برات بهتر  دیسال جد -

 مهربون بابا زل زدم گفتم: یهاو به چشم ستادمیا صاف

 خوبم. یبابا نیهمچن ،یمرس-

هومن و عمو  ن،یگفتم. به سمت فرز  کیرو بهش تبر  دیو سال جد دمیسمت مامان رفتم. دست مامانم رو هم مثل بابا بوس به

 بهرام رفتم و با لبخند بهشون زل زدم و گفتم:

 شما هم مبارک. دیسال جد -

 لبش نشست و گفت: یرو یقیلبخند عم نیفرز 

 تو هم مبارک. دیسال جد -

 .یمرس -

 نگاه خاص بهم زل زد و گفت: هیبهرام هم با  عمو

 تو هم مبارک. دیسال جد -

 زدم و سکوت کردم. یلبخند

 سرد گفت: یلیخ هومن

 .یمرس -

سفره برداشت  یگفتند. بابا قرآن رو از رو کیکه نشسته بودم برگشتم. همه به هم تبر  ییزدم و دوباره به سمت جا یتلخ لبخند

رو که بابا بهش داده بود، برداشت. نوبت به من  یاسکناس یبا خوشحال نازیگرفت. آ نازیو بازش کرد و اول سمت آ دیو بوس

 بلند شد و گفت: نیبابا، فرز  یدیو بعد از هومن، عمو بهرام. بعد از ع بعد به هومن ن،یبعد به فرز  د،یرس

 .دمیدوتا خانوم خوشگل خر  یکوچولو برا هیهد هیخب منم -

 و گفت: دیهاش رو به هم کوبدست یزدگبا ذوق نازیآ

 آخ جون! کو کجاست؟-

 تکون داد و گفت: یسر  نازیآ یتاسف برا یاز رو نی. فرز دندیخند نازیآ یرفتار بچگانه نیبه ا همه

 کم مهلت بده. هیدختر -

 گفت: زونیآو یافهیبا ق نازیآ

 .خوادیمن دلم کادو م ه؟یخب چ-

 و گفت: نازیرو سمت آ یکیرو سمت من گرفت و  یکیو از کنار مبل دوتا جعبه رو برداشت و  دیخند نیفرز 
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 .ادیخوشتون ب دوارمیام-

 چیزنش بدون ه یروز  هیداشت. شک نداشتم  یدل مهربون نیها برات احترام و ارزش قائل بشند. فرز از آدم یخوبه بعض قدرچه

 و تشکر بهش زدم و گفتم: یشناسقدر یاز رو یامن بود. لبخند گاههیتک هی نیکنه؛ چون فرز  هیبهش تک تونستیم یترس

 .یمرس -

 اد؟یخوشت م نیباز کن بب کنم،یخواهش م-

داشتم. سرم رو بلند کردم و تموم  ازیکه واقعا بهش ن یز یتبلت؛ چ هی! شدیمن باورم نم یباز کردم. خدا یرو به آروم جعبه

 گفتم: یو بهش زل زدم و با خوشحال ختمیهام ر چشم یرو تو میخوشحال

 .یبود که بهم داد یاهیهد نیبهتر  ن،یفرز  یمرس-

 .یدیر خیمارک باالترش رو م هی سیخس نی: فرز نازیآ

 .هیادیاز سرت ز  نمی: همنیفرز 

 ؟ی: پسرم چرا تو زحمت افتادبابا

 .زنیعز  هانیاز ا شتریب یلیو پوپک برام خ نازینکردم عمو. آ ی: کار نیفرز 

 پسرم. ی: زنده باشمامان

 قهینزد. به چند دق یحرف یکس یبه سمت اتاقش رفت. همه اول تعجب کردند؛ ول یاز سر جاش بلند شد و بدون حرف هومن

اومد. دوتا جعبه به سمتمون گرفت. همه تعجب کرده بودند.  نازیبار دست پر برگشت و به سمت من و آ نیکه هومن ا دینرس

 گفت: یگرفت و با خوشحال نشکل رو از دست هوممربع کیجعبه کوچ عیسر  نازیآ

 عاشقتم. ،یداداش یمرس-

 هومن به خودم اومدم: یکه با صدا کردمیمبه دست هومن نگاه  یمن هنوز با دودل یول

 ؟یرو ندار  اتهیقصد گرفتن هد-

 گفتم: یآروم یصدا با

 انتظارش رو نداشتم.-

هم بلد بودند؟  یخوب رنگیتونیز  یهاچشم نی. امیفقط به هم نگاه کرد یحالت چیرو باال آوردم و نگاهش کردم. بدون ه سرم

هم هست که  دیرنگ سف هی یاهیامروز بهم نشان داد که پشت اون همه س است،یقلب دن نیتر اهیس کردمیکه من فکر م یقلب

ثابت  ارهیبدبودن در م یادا یخوب باشه؛ ول تونهیکه م یبودن رو به آدمکنه تا خوبیمبارزه م یاهیدر مقابل اون همه س یگاه

 .ستین نهیهم پر از نفرت و ک قدرنیکنه که ا

 لب آروم گفتم: ریز  رو از دستش گرفتم و جعبه
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 .یمرس -

 یلیدستش بود. خ رکمانیت هیگردبند به شکل فرشته بود که  کیتکون داد و رفت نشست. جعبه رو باز کردم؛  یسر  فقط

 اتاقم رفتم، تو گردنم بندازم. یتو یگرفتم وقت میقشنگ بود. تصم

 هاشون رفتند.نشستن، همه بلند شدند و به سمت اتاقدور هم قهینزد. بعد چند دق یحرف کسچیه گهید

 :گفتیکه داشت م دمیرو از پشت در اتاق شن نازیآ یرو جمع کردم. صدا ساکم

 .میحرکت کن میخوایپوپک زود باش، م-

 بلند گفتم: یخودش با صدا مثل

 باشه اومدم. -

ام مطالعه زیم یرو از رو لمینذاشتم. برگشتم و موبا فمیک یرو تو لمیاومد که موبا ادمیرو سرم کردم و ساکم رو برداشتم.  شالم

 رفتم. رونیبرداشتم و از اتاق ب

 صندوق عقب گذاشت. بابا رو به همه گفت: یساک رو از دستم گرفت و تو عیبه سمتم اومد. سر  نیفرز 

 .میبر  نیبهتره با دوتا ماش-

 کرد و گفت: دییهم حرف بابا رو تا نیفرز 

 و پوپک با من و آقا بهرام با شما. نازی. هومن و آمیبر  نیآره، منم موافقم. بهتره با دوتا ماش -

هم عقب  نازیکنه. من و آ یرانندگ یشدند. هومن پشت رل نشست و قرار شد اون تا مسافت نیموافقت کردند و سوار ماش همه

 .میو دوباره حرکت کن میتا همه جمع ش ستندیه باگوش کیبود که وسط راه همه  نی. قرار بر امی. حرکت کردمینشست

هاش هم که چشم نیبا تبلتش بود. فرز  یمشغول باز  نازی. آکردمینگاه م رونیبه ب یالیخیچسبوندم و با ب شهیرو به ش سرم

رو ازش گرفتم نگاهم  عی. سر کردیداشت نگاهم م نهیهم گذاشته بود تا استراحت کنه. نگاهم رو هومن دوختم، اون هم از آ یرو

نگاه هومن به من عوض شده بود؟ نگاه چند روز  شبی. چرا از دکردمینگاه رو درک نم نیارو نگاه کردم. من  رونیو دوباره ب

 بود.. یخنث یاالن نگاهش خنث یبود؛ ول نهیپر از نفرت و ک ششیپ

 داشتم. یو از هومن برداشت اشتباه کردمیمن اشتباه م دی. شاکردیناشناخته بود، زود رنگ عوض م تیشخص هی هومن

 .بردیو م کردیرو هم با خودش پاک م هایتموم بد د،یبار یبارون م یبود! اول بهار و نم نم بارون؟ کاش وقت بیعج

 کردم،یو سکوت م میدیدیرو م هایپاک بود که بد یادیهم دل من ز  دینبود؟ شا ایدن نیا یتو یبد چیه شدیم یچ اصال

 .دمشیبخشیدوباره م کرد،یم تمینبودم و هر بار که هومن اذ یانهیهومن رو. آدم ک یهایمخصوصا بد

 رو به هومن گفت: نی. فرز دمیدست از افکارم کش ن،یشدن ماشمتوقف با

 ؟یستادیچرا ا-
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 رو باز کرد و گفت: اشیمنیکمربند ا هومن

 رفته؟ ادتی م،یمونیم هیمنتظر بق-

 لب گفت: ریز  نیفرز 

 آهان. -

رو  گارشیشلوارش پاکت س بیآوردم. هومن به سمت جاده رفت و از ج نییرو پا نیماش یشد. پنجره ادهیپ نیاز ماش هومن

نگاه  گاریکرد. به دود س گاریزدن سو با فندک روشنش کرد و شروع به پک دیکش رونیب گارشینخ از پاکت س هیو  دیکش رونیب

 .زدیحلقه م گاریهومن با دود س کردم،یم

شدند و با  ادهیپ نیو سهراب همزمان از ماش اوشیشد. س ادهیپ نیهم از ماش نیما، فرز  نیکنار ماش نیکنار گرفتن چند ماش با

 .میکردند. باألخره همه جمع شدند و دوباره حرکت کرد دیع کیو تبر  یشروع به احوالپرس نیهومن و فرز 

 شدند. الیو اطیوارد ح هانیرو باز کرد و ماش الیدر و موتی. هومن با ر میدیرس یک دونمیغرق افکارم بودم که نم قدراون

رو از صندوق عقب  لیترها هم وسارفتند، جوون الیها به سمت ساختمون وتربزرگ یهی. مامان و بابا و بقمیشد ادهیپ نیماش از

هومن شدم.  ینهیبه س نهیکه سرم رو بلند کردم، س نیآوردم. هم رونی. به سمت صندوق عقب رفتم. ساکم رو بآوردندیدر م

 گفتم و خواستم از کنارش بگذرم که بازوم رو گرفت. کنار گوشم زمزمه کرد: دیببخش هیفقط نگاهم کرد. 

 ومد؟یخوشت ن امهیاز هد -

بازم  داد،یم هیرو بهم هد ایکه داشت اگه تموم دن یهاییزورگو یبود که تا حاال گرفته بودم؛ ول یاهیهد نیبهتر  ومد؟ین خوشم

 دلم رو نسبت بهش نرم کنم. گفتم: تونستمینم

 قشنگ بود. ،یمرس -

 نگفتم. ادامه داد: یز یچ یبه بازوم وارد کرد. دردم گرفت؛ ول یفشار 

 با من سرد حرف نزن. -

 و با اخم گفتم: دمیکش رونیشدم، بازوم رو از دستش ب یعصب

دوست  دیها رو باقربون صدقه نیا ،ینه جناب اشتباه برداشت کرد زم؟یبهت بگم عز  ینکنه انتظار دار  ؟یچته تو؟ سالم -

 دخترات بگن نه من.

 و گفت: دیلبش کش یزد، انگشتش رو گوشه یپوزخند

 .برمیلذت م کردنتتیاز اذ شتریمن ب ار،یدر ب ی. حاال تو جسورباز ادیخوشم م شتریجسور ب یمن از دخترها-

 گفتم: تیبم و با عصبان یصدا با

 !یضیتو مر -



                 
 

 

 pariya***75 | باتالق عشق رمان

 

        www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

82 

 

 رفتم.. الیمعطل نکردم و به سمت ساختمون و نیاز ا شتریب

 گفت: عیمن سر  دنیبا د نازی. آزدندیبودند و با هم حرف م ستادهیا منیوسط نش همه

 پوپک هم اومد. ایب -

 ادامه داد: نازینگاهش کردم. آ متعجب

 ها جنگ و دعواست.که سر اتاق ایپوپک ب-

 و گفتم: دمیخند

 آخه چرا؟-

 .میموند فی. حاال همه بالتکلایرو به در  گهیم یکی خوام،یاتاق رو به جنگل رو م گهیم یکی: اوشیس

 زدنم شد.مانع حرف ییباز کردم حرف بزنم که صدا لب

 کردم. میها رو تقسمن اتاق -

 داده بود. به من نگاه کرد و گفت: الیکنار در و واریرو به د اشهیهومن بود. به سمتش برگشتم. تک یصدا

 هیاتاق، دخترا هم  هی. پسرا ستین ادیچون اتاق ز  ان؛یهم با هم کنار ب هیاتاق بهشون دادم. بق هیکنار اتاق خودم  نازیپوپک و آ -

 ها.هم مال بابا و عمو یکیها و مال مامان و خاله یکیهم  ینییاتاق. دوتا اتاق پا

 رو به من گفت: نازیبه ناچار قبول کردند. آ همه

 تو اتاقمون. میپوپک ما بر  -

پنجره بزرگ  هیبا دوتا تخت خواب جداگانه و  یاتاق دوازده متر  هی. می. وارد اتاق شدمیگفتم و به سمت اتاقمون راه افتاد یاباشه

بود و با  میمال یبه رنگ صورت هاشیوار ید. کاغذ دبو یاتاق قشنگ یلیخ ؛یوار یمجهز و کمد د یبهداشت سیو با سرو ایرو به در 

 تخت گذاشت و با لبخند گفت: یتخت نشست و دستاش رو رو یرو نازی. آزیر  یهاوفهها و شکاز گل ییهاطرح

 ؟یپسندیطوره، مچه الیو نیزاید -

 زدم گفتم: یتختم نشستم و مثل خودش لبخند یرو

 .ایسمتش به در  کیبه جنگل راه داره و  الیسمت و هیکه  نیقشنگه! مخصوصا ا یلیآره، خ -

خوب ازش ساخت. هومن  یالیو هی شهیم گفتیهومن م یول خوره؛یبه درد نم گفتیم شهیبود. بابا هم یارث پدر  نیزم نیا -

. کنهیم یزندگ کایهومن بود که اآلن آمر  یاز دوستا یکیساخته شد. مهندسش هم  الیو نیتا ا دیدوسال زحمت کش بایتقر 

 هومنه. یقهیسل الیو دمانیتموم چ

 تعجب گفتم: با
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 ه؟یاقهیآدم با سل قدرنیهومن ا یعنی-

 داره. یخاص یلیخ یهاهومن اخالق ؟یفکر کرد یاهوم، پس چ -

 لب زمزمه کردم: ریز 

 موجود ناشناخته و مرموزه. هیهومن فقط  -

 ؟یگفت یز یچ -

 لبم نشوندم و گفتم: یرو یبه خودم اومدم و لبخند مصنوع عیسر  نازیآ یصدا با

 نه.-

 رهیخ رنگیآب یایرو داخل کمد جابه جا کنه و من هم به در  لشینگفت و بلند شد تا وسا یز یچ گهیتکون داد و د یسر  نازیآ

 من کجا بود؟ یزندگ یانتها یعنینداشت.  ییمن بود؛ انتها یدرست مثل زندگ ایشدم. در 

*** 

 :هومن

 ینداشتن توان مال لیبه دل پلم،ید یلیساله، مدرک تحص۲۶راجع به طناز فرستاده بود نگاه کردم. طناز،  مانیکه پ ییآمارها به

فوت کرده  ادیشهر بود. مادر پدرش هر دو بر اثر اعت نییپا یهااز منطقه یکی یهم تو شیدرس رو زده بود. محل زندگ دیق

 یشخص هیکرده بود که با کمک  یزنغیهم ت یبازداشت شده بود. اهل خالف بود، چندبار  ربودند. دوبار به جرم حمل مواد مخد

 یزدم و با بدجنس یشدم. پوزخند رهیخ ایچرخ دارم رو سمت پنجره گرفتم و به در  یفرار کرده بود. لپ تاپ رو بستم. صندل

 گفتم:

 .کنمیم کسرهیکه دارم کارت رو  ییهامنم با نقشه ،یمن شد یخب طناز خانوم، حاال که با نقشه وارد زندگ-

 :دیچیپ یگوش یتو اشینسبتا عصب یبلند شد. اردالن بود؛ تماس رو وصل کردم. صدا لمیموبا یصدا

 ؟یرفت یتو کدوم گور  -

 ام گرفت، گفتم:ارالدن خنده تیعصبان نیا از

 آروم باش! من شمالم.-

 ؟یکنیم یشوخ -

 .کشمینه، من بهت گفتم که دست از هدفم نم-

 شمال. امیو م فتمیمن االن راه م-

 باشه، منتظرم. -
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فقط کوتاه اومدم. بلند شدم و به سمت بالکن  شهیمن مثل هم یرو قطع کردم. اردالن انتظار مخالفت از من داشت؛ ول تماس

 ایامواج در  یشدم. صدا رهیخ ایبالکن گذاشتم و به در  ینرده یبود، باز کردم. دستام رو رو ییرو که کشو یاشهیاتاقم رفتم. در ش

ام رو جلب کرد. نگاهم بالکن توجه نییاز پا یغیج یکردن بود. صدادر حال غروب دی. خورشدادندیبخش محس آرامش هیبهم 

 قدرنیبود، چرا همه ا یدختر ک نی. ادندیدویدنبال هم م دند،یکشیم غیکه ج یدر حال نازیبالکن دادم. پوپک و آ نییرو به پا

. دندیوارد اتاق شد. ابروهام باال پر  ماهیسرم نگاه کردم. پر  شتشدن در اتاق برگشتم و به پباز و بسته یدوستش داشتند. با صدا

 زدم و گفتم: یاومدم و وارد اتاق شدم. با نگاه پر از غرورش بهم زل زده بود. پوزخند رونیاز بالکن ب

 ؟یراه گم کرد زم،یعز  یبه به دختر خاله-

 دم به سمتم برداشت و گفت:ق هی

 ه؟یدختر چ نیتو با ا ینه راه رو بلد بودم. هومن رابطه-

 سر دادم و گفتم: یاام گرفت. قهقهکه زد خنده یحرف از

 ؟یکنیمن حسادت م یها! تو هنوزم به داشتهماهیپر  یوا-

 رو چنگ زد و گفت: راهنمیپ یقهیرو پر کرد،  نمونیب یفاصله

 توام. یاز گذشته یهنوزم جزئآره حسودم. من  -

 تمام بهش گفتم: تیجدا کردم و با جد راهنمیپ یقهیرو از  هاشدست

شوهرت  یفردا شرمنده خوامینم رون،ینمونده. االن هم از اتاقم برو ب یباق یز یمن خاکستر شد و جز خاکستر چ یگذشته-

 بشم.

 زد و گفت: یپوزخند

 .خوامیمن اون رو نم یدونیم یخودت بهتر از هر کس-

 .یخوایم یاز هر کس شتریاتفاقا تو اون رو ب ،یکنیاشتباه م-

 هومن!-

 کم باال بردم و گفتم: هیشدم، صدام رو  ینداشتم اسمم رو صدا کنه؛ عصب دوست

 .رونیگورت رو گم کن و از اتاقم برو ب ومدهیسگم باال ن یاآلنم تا اون رو ماه،یمرد، هومن مرده پر  -

 زد و گفت: یپوزخند

 .ترسمیتو بترسن من نم ییزورگو نیاز ا ایاگه تموم دن-

 آرامش خودم رو حفظ کنم. گفت: کردمیم یهم فشردم؛ سع ی. چشمام رو روکردیتنش داشت حالم رو بد م عطر

 اد؟یبدت م یکه روز تولدم برام گرفت یاز عطر  ه،یچ-
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 رو باز کردم با حرص گفتم: هامچشم

 .ماهیپر  یکنیشروع م یرو دار  یبد ینفرت دارم. باز  شهیکه به تو مربوط م یز یم، از هرچآره متنفر -

 رو رو دوست دارم. یباز  نیمن ا-

 گفتم: یبم یصدا با

 نداره. یعاقبت خوش یباز  نیمطمئن باش ا-

 جا خورد و با ترس گفت: اولش

 ؟یچ یعنی -

 زدم و گفتم: یبدجنس یاز رو یلبخند

 .ینش تیکه تو هم اذ زمیعز  رمیبه نوبت، پله به پله جلو م زیهمه چ-

 و گفت: دیهام خندازش متنفر باشم. از شوک حرف قدرنیا کردیرو نم فکرش

 .یاوونهیتو د -

 شلوارم فرو بردم و گفتم: یهابیج یرو تو هامدست

 کن. یدور  وونهیآدم د هیاز  یتونیآره، پس تا م -

 چشم و ابرو به در اتاق اشاره کردم و گفتم: با

 .رونیاآلنم ب -

 رفت. رونیبهم انداخت و از اتاق ب یعصب نگاه

 یها تورفتم. مامان و خاله رونیبرداشتم و از اتاق ب زیم یرو همراه با فندکم از رو گارمیدادم. پاکت س رونیرو صدادار ب نفسم

به  ال،یو داریزدم و به سمت اسطبل رفتم. مراد، سرا رونیب الیاز ساختمون وپهن بود.  بتینشسته بودند و بساط غ منینش

 سمتم اومد و گفت:

 حالش خوبه. د،ی. نگران نباشدیآقا خوش اومد -

 من مهمه اسبمه. گفتم: یکه برا یز یتنها چ دونستی. مدمیبه سر اسبم کش یدست

 طوره؟ خانومت خوبه؟حال روز خودت چه-

 خدا رو شکر آقا، به لطف شما خوبه. -

شدم؛ بند بند نگاهش من رو به گذشته  رهیاسب خ رنگیمشک یها"خوبه" تکون دادم. مراد رفت. به چشم یبه نشونه یسر 

 .بردیم
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 ؟یشیم رهیهنوزم فقط به نگاهش خ -

 شدم و گفتم: رهیهام خکردم و به کفش یدوختم. دهن کج نیی. نگاهم رو پاکردیعقب برگشتم. اردالن نگاهم م به

 بشم. ترکیکه به هدفم نزد دهیجرئت م شتریآره، بهم ب -

من و  نیرو که ب یاشد و فاصله کمی. نگاهم رو باال آوردم. نزدشدیم ترکیکه هر لحظه بهم نزد دمیشنیهاش رو مقدم یصدا

 برد. گفتم: نیشده بود، از ب جادیاون ا

 !یاومد عیقدر سر چه -

 کرد و گفت: یاخنده تک

 شمال. یاومد دونستمیم ،یهنوز اردالن رو نشناخت-

 و گفتم: دندیباال پر  ابروهام

 ؟یکرد بیاردالن باز تو من رو تعق-

 و گفت: دیخند

 آره. -

 اش رو قورت داد و گفت:تاسف تکون دادم. خنده یاز رو یسر 

 ؟یشروع کن یخوایم یاز ک ،یکه همه رو جمع کرد نمیببیخب، ترش نکن حاال. م یلیخ-

 اسطبل توجهم رو جلب کرد. رونیاز ب ییصدا

 تو رو خدا بسه. اد،یپوپک من که نفسم باال نم-

و به پشت سرش نگاه کرد. دوباره به سمت من برگشت،  دیبود. اردالن رد نگاهم رو گرفت، چرخ ستادهیاسطبل ا یجلو پوپک

 زد و گفت: یپوزخند

 ؟یشروع کن دتیاز خواهر جد یخوایو منگ-

 زدم و گفتم: یخودش پوزخند مثل

 .یتموم آمار من رو دار  ومدهیهنوز ن نمیببیم-

 شو. الیخیدختر رو ب نیا ،یکنیبد شروع م ینداشته باش. دار  یکار  هانیتو به ا-

پوپک نقطه ضعف بود و من هم بلد بودم  یعنیود؛ . پوپک بهانه بشدندیها برمال متموم راز دیور شده بود. بادلم شعله انتقام

 دست بذارم. گرانینقطه ضعف د یطور روچه

 هومن! -
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 و گفتم: دمیاردالن دست از افکارم کش یعصب یصدا با

 بره. شیپ خوامیکه من م یطور اردالن بذار اون-

 بهم انداخت و گفت: یعصب نگاه

 زن استفاده نکن. هیانتقام از  یمرد باش و برا ،یبخون ینرسوندمت که برام کر کر  جانیبه ا-

 به اسم زن متنفرم. یمن از موجودات -

 آورده و بزرگت کرده. ایکه اسمش زنه تو رو به دن یموجود نیهم یول ؟یجد-

 و ادامه داد: دیکوب امنهیتخت س یرو

 هومن خان؟ یدیفهم -

که  ینگم؛ چون دوست نداشتم احترام و دوست یز یکه به اردالن چ کردمیداشتم خودم رو کنترل م یلیاردالن رو گرفتم. خ دست

 بره. نیمن و اردالن بود از ب نیب

 و گفت: دیکش رونیدستم ب نینگاهش کردم. دستش رو از ب فقط

فقط  شم،یپ ایب یرو اجاره کردم. کارم داشت یبغل یالیمنم که باد هوا. من و یهاحرف کنم،یکه من کارم رو م نیا یعنینگاه  نیا -

 .ینر  یگرفت شیرو که در پ یاخدا کنه اشتباه جاده

 هام رو باز کردم.. چشمدمیکش یقیهم فشردم و نفس عم یهام رو روبهم انداخت و رفت. چشم ینگاه مین

و  جمع شده بودند دیو سهراب و وح اوشیرو پر کرده بود. س الیو یکباب فضا یشده بود. بو کیزدم. هوا تار  رونیاسطبل ب از

جواب پسرها رو  یبا حاضرجواب نایو سار  نازیآ یول زد؛ی. پوپک فقط لبخند مذاشتندیم نازیو پوپک و آ نایسربه سر سار 

 گفت: یبا لودگ اوشی. سدادندیم

 از پسراست. شتریدخترا ب یدگیقبول کن که ترش ا،یکوتاه ب نازیآ-

 هاش رو به کمر زد و گفت:دست نازیآ

 ها رو ندارند.ما پرنسس اقتیکه پسرا ل نیچون ا کنن؟یچرا دخترا ازدواج نم یدون یم-

 زد و گفت: یاقهقه دیوح

 و بس. نیپرنسس کجا بود؟ شما دخترا فقط اسمتون کوزته، هم ناز،یآ الیخ یب-

 و گفت: دیکش یغیج نازیآ

 جونته. لدایکوزت اون -

 گفت: دیقهقه زد. سهراب رو به وح شتریب دیوح
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 ؟یار یرو در ب نیا غیج یصدا ادیت مخوش-

 گفت: د،یخندیکه م یدر حال دیوح

 باحاله. یلیدادن خدخترا رو حرص-

ها نشسته بود. ماسه یافتاد که رو یچرت و پرتشون رو نداشتم؛ به سمت ساحل رفتم. نگاهم سمت شخص یهاحرف یحوصله

 بود. نیشدم، فرز  ترکینزد

خورد؛ مشخص بود از  یاش گذاشتم. تکونشونه یراحت بهش اعتماد کرد. دستم رو رو شدیبود که م یتنها شخص نیفرز 

 . سرش رو به سمتم برگردوند و گفت:دهیمن ترس یحرکت ناگهان

 هومن؟ ییتو -

 ؟ییاهوم، چرا تنها-

 زد گفت: یتلخ لبخند

 .میتنها باش یهر از گاه میدار  ازیما آدما ن-

 شدم. رهیخ ایو به در نشستم، زانوهام رو بغل کردم  کنارش

 ؟یمن شد ییتنها نیو همنش یشده که اومد یچ-

 .خوامیم یچ یاز خودم و از زندگ دونمیوقته که نم یلیمن خ نیدونم. فرز  ینم-

 .یداستان فقط خودت نیا یمقصر اصل-

 ؟یدونیهنوزم من رو مقصر م-

 .یآره؛ چون اشتباه انتخاب کرد -

 کردم و گفتم: رخشمیبه ن ینگاه

 .یکردینم حتینص وقتچیتو ه نیفرز -

 .ینر  راههیوقت به ب چیکه ه کردمیم حتتیکاش نص-

 به انتخابم نداره. یرفتن من ربطراهه یب-

 ره؟یهاش دلگغروب قدرنیچرا ا ایدر  یدونیم -

 رو به سمتم برگردوند، زمزمه کردم: سرش

 نه، چرا؟-
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 گفت: زدند،یهاش دودو مکه چشم یدرحال

 ناگفته. یهاقتیچون پره از راز، پر از حق-

 مثل من؟ -

 درست مثل تو هومن.-

 راز چندساله رو فاش کنم؟ یقصد دار -

 .ینه قصد دارم امشب تمومش کن-

 باهوش بود. خودم رو به اون راه زدم و گفتم: یادیز  نیفرز 

 ؟یگیم یدار  یچ-

 هام زل زده بود، گفت:به چشم فقط

 .تایگ آز مر  ،یدونیخودت بهتر م-

 به سرم آوار شد، زمان به عقب برگشت. ادامه داد: ایدن

 ؟یکه نبش قبر کن ی. همه رو جمع کردشهیکه اصال باورم نم جانیا یاومد حیتفر  ینگو که برا-

 و گفتم: دمیخند

 .ببرمیلذت م دیمن رو بشناس دیتونیکه نم نیمنم از ا د،یها من رو حدس بزنشما-

 تمام گفت: تیبا قاطع نیشدم. فرز ها بلند ماسه یرو از

 تو هم. رهیکالهمون بدطور م یانجام بد کنمیرو که من بهش فکر م یز یاون چ ییاگه بخوا یعل یهومن تمومش کن، به وال-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 .رهیاش نمکله یتو دیهومن ابتکار تهد-

 بلند گفت: یبا صدا نیسمت ساختمون رفتم. فرز  به

 هومن؟-

 که به سمتش برگردم گفت: نی. بدون استادمیا

 .میشینکن، همه غرق م-

 وقته راه افتاده. یلیخ کیتانیتا یکشت یجان؛ ول نیام فرز شرمنده-
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از  یالحظه به گوشه کی یکردن شام بودند. نگاهم براآماده یراه افتادم. همه در تکاپو الینکردم و به سمت ساختمون و معطل

شده بود. ابروهام متعجب باال  رهیخ لشیلبش بود، به موبا یکه رو ینشسته بود و با لبخند نهیمسالن افتاد. پوپک کنار شو

نداشتم. با  دید لشینگاه کنم؛ به موبا لشیبه موبا تونستمیحضور من نشده بود. نم یجه. به سمتش رفتم، هنوزم متودندیپر 

 گفتم: هیکنا

 تا بناگوش بازه؟ شتیبهت پسره که ن گهیم یچ-

 ابروهاش نشست و گفت: نیب یبه سمتم برگشت. اخم عیو سر  دیترس

 به خودم مربوطه. گهیکه م یهرچ-

 ؟یکنیم یچه غلط یدار  دونهیو من خبر ندارم؟ بابا م یپسر دار تا حاال دوست ینه بابا. از ک-

 معلوم بود بدطور از دستم شکاره. گفت: د؛یکش یقیعم نفس

منم  ینکنه فکر کرد ؟یکنیم لیخودت رو به من تحم ی، ها؟ چرا کارهابگم یبه تو چمتشخص! آخه من  یمحترم، آقا یآقا-

 پسر دارم؟مثل توام، صدتا دوست

 . سر تا پاش رو برانداز کردم و گفتم:ستادیبلند شد و مقابلم ا نیزم یرو از

 تا حاال هر... دیکنترلت کنن. شا ینباشه ننه بابا که ندار  ی. آخه هر چیهم داشته باش دیشا ست،ین دیازت بع -

دستم  عیزدم. سر  یپوستم حس کردم. پوزخند یرو رو یو سوزش دیچرخ گهید یحرفم رو کامل نگفتم که صورتم به سمت هنوز

وارد  یبود. به دستم فشار محکم نیهوا گرفته شد. به صاحب دست نگاه کردم، فرز  یگوشش بزنم که دستم تو ریرو باال بردم ز 

از  ییهاشهیکه ر  ییغرورم رو بشکنم. با صدا تونستمینم ی. دردم گرفت؛ ولچوندیمن و پوپک قرار گرفت و دستم رو پ نیکرد. ب

 داشت گفت: تیعصبان

و  یشیو به موقع سگ م ییهات آقانوچه ی. اگه براهیدست ک ایکنم دن یپوپک بلند کن تا بهت حال یدستت رو رو-

 .کنمیرو به کامت زهرمار م ایدستت روش بلند بشه دن گهیبار د کی. فقط یستین زیچچیمن ه یبرا ،یر یگیهاشون رو مپاچه

غرورم رو بشکنه. غرورم که بشکنه، با  یکس دادمی. من هومن بودم، اجازه نمدمیکش رونیاز دستش ب یرو به سخت دستم

به سمت اتاقم رفتم.  عیمن بود. سر  یصبور  یباز  نی. فقط نگاهش کردم. شرط بردن ازنمیرو م هایلیخ یهاش شاهرگ زندگتکه

 جواب داد: دهیرو گرفتم. به دو بوق نرس مانیپ یتلفن رو برداشتم و شماره

 جانم آقا؟-

 رأس ساعت ده منتظرتم. م،یکنی. امشب شروع مگمیبهت م یچ نیگوش بده بب مانیپ-

 آقا؟ گهیساعت د کی یعنی-

 آره. -
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 هیهام گذاشتم و با فندک روشنش کردم و لب نیجدا کردم، ب گارمینخ از پاکت س هیتخت نشستم.  یرو قطع کردم. رو تماس

 زدم. گاریپک محکم به س

 ی. با صداگرفتندیاز هم سبقت م هاهی. ثاناومدینم ییساعت صدا کیت کیت یاتاق رو پر کرده بود. جز صدا یفضا گاریس دود

ها رو زدم و پله رونیرفتند. از اتاق ب الیو یپشت اطیصرف شام به ح یهمه برا دونستمیاومده. م مانیکه پ دمیفهم الیزنگ و

 رفتم. نییپا

 سر خم کرد و گفت: دنمیبا د مانیرو باز کردم. پ در

 .یاز امانت نمیا دییسالم آقا، بفرما-

 رو از دستش گرفتم و گفتم: ساک

 کارش دارم. ار،یب ریخوبه. طناز رو برام گ-

 چشم قربان.-

 که؟ تهیحال فته،یخط هم ب هیبهش  خوامیتا اومدن من نم-

 بله قربان.-

 .یبر  یتونیم-

 تازه بود. یانداختم. فردا شروع یرفت. در رو بستم. به ساک داخل دستم نگاه مانیپ

*** 

 :پوپک

االن  خواستیهاش دلم م. با تموم زخم زبونگرفتیهم سراغش رو نم ی. کسدمشیند گهیکه با هومن داشتم، د ییاز دعوا بعد

دستم به سمت گردبندم رفت و لمسش  ارادهی. بکردیهام رو نوازش مگونه شیآت ی. گرمایرو به در  شیآت نیبود؛ کنار ا جانیا

 اشهیدبرعکس، ه یگردبند به شدت از من متنفر بود؛ ول نیکه صاحب ا نی. با ادادیحس خوب م هیگردبند بهم  نیکردم. ا

موند، من  یباق شیکه کنار آت یها کم کم عزم رفتن کردند و خواب رو بهونه کردند. تنها کس. بچهدادیبهم آرامش و قوت قلب م

هم از سکوت  اوشی. ساومدینم ییصدا ایامواج در  یو جز صدا می. هرچهار نفر غرق سکوت بودمیبود نازیو آ نیو فرز  اوشیو س

که  یلبم نشست. حس یرو یهاش گرفت. لبخندرو داخل دست نیآروم دست فرز  نازیخسته شد و بلند شد و رفت. آ نمونیب

 زشونکم ا هینگاه کرد. من  نازینگاهش رو باال آورد و به آ نیبه اسم عشق. فرز  یحس هیروزا داشت آشکار بود،  نیخواهرم ا

 گفت: نازیرو به آ یبم یبا صدا نیفاصله داشتم. فرز 

 ام نکن.آشفته نیتر از ابد ،یختیروزا به هم ر  نیطور نگاهم نکن وروجک، تموم محاسباتم رو ا نیا-

 گذاشت و گفت: نیفرز  یشونه یسرش رو رو نازیآ

 .رهیگیهاست که با هر نگاهت ضربان قلبم باال ممدت نیفرز -
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موهاش بـ  یحلقه کرد و رو نازیهاش رو دور آدست نیمن نبودند. فرز  خودشون بودند که متوجه یغرق حال و هوا قدرنیا

هام رو و چشم دمیتخت خز  یتو یرفتم. با خستگ الیکاشت. آروم بلند شدم. بهتر بود که تنهاشون بذارم. به سمت و یاــوسه

 بستم.

گاه کردم. هوا داشت ن رونیخواب بود. از پنجره به ب نازیاز خواب بلند شدم. آ یساعت چند بود که با احساس تشنگ دونمینم

کم  هیجا . اونمیها رفتبار اردو به اسطبل اسب هیپروشگاه بودم،  یکنم. وقت یسوار اسب خواستی. دلم مشدیکم کم روشن م

 هیام زده بود. آروم بلند شدم. بودم، بد طور هــ ـو*س سوار شدنش به کله دهیرو د رنگیاون اسب مشک یگرفته بودم. از وقت ادی

رو  یکه کس دمییزدم. اطراف رو پا رونیهام رو برداشتم و آروم از اتاق ب. دستکشدمیپوش یمشک کیتون هیو  دیجذب سفشلوار 

بود سرم کردم.  یسوار رو که مخصوص اسب ی. کالهتمبه سمت اسطبل رف عیهم متوجه من نشد. سر  ی. خداروشکر کسنمینب

شکمش زدم و به راه افتادم. آروم به سمت جنگل به راه افتادم. با تموم  ریز  یاسب رو مرتب کردم. سوار اسب شدم، لگد آروم

کردم. به  گشت. قصد بر گشتمیجنگل م یبود که داشتم با اسب تو یساعت می. نفرستادمیم هامهیآزاد رو وارد ر  یوجودم هوا

 کرنگی دهیکشسر به فلک یهاتکه از کدوم طرف اومدم. درخ دونستمینکردم. نم دایراه بازگشت رو پ یعقب برگشتم؛ ول

 یههی. اسب شدندیها پرکشدرخت یها از رو. پرندهدیچیداخل جنگل پ یاگلوله کیکرده بود. شل جیبودند. جنگل من رو گ

افتادم.  نیزم ی. اسب من رو به عقب پرت کرد و با شکم محکم رودمیکش یبلند غی. جکردهاش رو بلند و دست دیکش یبلند

بهم غلبه کرده بود. مشتم  یبلند بشم. ترس نیزم یاز رو تونستمیو نم کردیکرد. تموم بدنم درد م دنیشروع به دو عیاسب سر 

 گفتم: هیو با گر  دمیکوب نیزم یرو رو

 ؟یکار کن یچ یخوایگندت بزنن پوپک، حاال م-

که بود، خودم رو به  یبا هزار مفاکات یبه سختبلند بشم.  تونستمیو نم کردیگلوم خارج شد. تموم بدنم درد م یهقم از پهنا هق

 یاز ال به ال دینور خورش ی. اشعهکردمیرو به درخت دادم. با ترس به دور و اطرافم نگاه م امهیرسوندم و تک یدرخت یتنه

بودم  دهی. شندادمی. آب دهنم رو از ترس پشت سر هم قورت ماومدیپرندگان نم یجز صدا ییصدا چی. هدیتابیها مدرخت

فکرش هم وحشناک بود.  یگرگ. حت هی یحت ایکار کنم،  یچ دیمن با اد،یخرس ب هیخطرناکه. اگه االن  واناتیجنگل پر از ح

 .انیو دنبالم م شنیمتوجه نبود من م رهزانوهام گذاشتم و بغض کردم. باألخ یزانوهام رو بغل کردم و سرم رو رو

*** 

 :هومن

به بدنم دادم و از حالت درازکش  یهام رو باز کردم. کش و قوسآروم پلک اومد،یم نییپا یطبقهکه از  ییسر و صداها یصدا با

انداختم؛ ده  وارید ی. نگاهم رو به ساعت رودمیکش یاازهیکردم. خم زونیتخت نشستم و پاهام رو از تخت آو یاومدم و رو رونیب

 یاومدم. لباس مناسب رونیزدم و ب یرفتم. به دست و صورتم آب یبهداشت سیو به سمت سرو ماومد نییصبح بود. از تخت پا

 ی. به سمت طبقهدیرسیتر به بدنم مواد مهر چه زود دیبا کرد،یکم بدنم احساس کسالت م هیاومدم.  رونیو از اتاق ب دمیپوش

رفتم و  نازی. به سمت آکردیمتر م هاش سالن روبا قدم یگرانسالن جمع شده بودند. تعجب کردم. بابا با ن یرفتم. همه تو نییپا

 گفتم:

 شده؟ یچ-
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 رو به من گفت: یبا نگران نازیآ

 .ستیپوپک ن -

 و دلهره گفت: یو به سمت من برگشت و با نگران ستادیحضور من شد. ا یمتوجه بابا

 ؟یدیهومن پسرم تو خواهرت رو ند-

 به بابا گفتم: رو

 د؟یانها نگر . حاال چرا شمااطالعمینه، من ازش ب-

 اومد و گفت: کیکم نزد هی اوشیس

 هم خاموشه. لشیموبا یحت ستش،ین یول م؛یرو گشت الیتموم و-

 گفت: کردیم هیکه گر  یدر حال مامان

 .دونهیحاال کجاست خدا م خوره،یآب هم نم یمن و باباش حت یدختر بدون اجازه نیا-

 گفت: دادیم یکه مامان رو دلدار  یدر حال میمر  خاله

 .یروادهیهزار ماشالله. حتما رفته پ هیخودش خانوم یبرا ست،یخواهر من بچه که ن-

 اوج گرفت و گفت: اشهیگر  مامان

 ؟ی. اگه غرق شده باشه چدهیبد م یدلم گواه میمر -

 و گفت: دیبه مامان توپ بابا

 خانوم!-

 به جمع گفتم: رو

 .گردهیهر کجا که رفته باشه برم ست،یبچه که ن-

 گه برنگشت؟: انیفرز 

 گفتم: یجد یگرفتم و با لحن نیرو سمت فرز  نگاهم

 نگران نباش. گرده،یبرم-

 گرفت و به سمت من اومد و گفت: واریرو از د اشهیتک نیفرز 

 نه؟ یخوشحال-

 ابروهام نشست و گفتم: نیب ی. اخمومدیخوشم ن نیحرف فرز  از
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 شروع نکن. نیفرز -

 گفت: یعصب یلحن با

 یی. از کجا معلوم که تو بالیکرد رشیقدر با حرفات تحقچه ،یدختر زخم زبون زد نیقدر به اها؟ چه ،شهیم یاگه شروع کنم چ-

 الت،یست که هومن ابتکار بره تعطهفتگانه بیاش باشه؟ جزء عجاهومن ابتکار کنار خانواده یدید یک ؟یباش اوردهیسرش ن

 اش!اونم باخانواده

 . صدام رو باال بردم و گفتم:نیچرت فرز  یهاطرف حرف هیاز  م،یطرف خمار  هیشدم. از  یعصب

 .دییشماها شیمقصر اصل ستم،یشده مقصرش من ن دیو پا ناپد سری! اگه اون دختر بنیخفه شو فرز -

 هم مثل من صداش رو باال برد و گفت: نیفرز 

اون مغزت  یبهشون بگو تو ،یجمعشون کرد جانیبهشون بگو چرا ا ؟یکنیطور نگاهم م نیچرا ا ه؟یچ م؟یباز ما مقصر شد-

 !ی. د بهشون بگو لعنتگذرهیم یچ

 و گفتم: دمیکش عربده

ام رو جمع رو زنده کنم تا غرور رفته شیمن همه رو جمع کردم تا چندسال پ ؟یست، راحت شدنقشه هی هانیا یآره، همه -

 چرا رفت، چرا مرد. تایبه همه ثابت کنم. تا بفهمم آز  دمیرو که د یانتیکنم. تا خ

 تاسف برام تکون داد و گفت: یاز رو یسر  نیفرز 

 نیا یات. نبش قبر کن؛ ولخانواده نمیتو و ا نی. ایکنیم یبودن دار که تظاهر به خوب نیبرات متاسفم! متاسفم برات هومن از ا-

 از اولش هم نبودم. ستم،یمن ن ی. ولیدیرو از دست م هایلیرو بهت بگم خ

 بهم زل زده بود. انگار مجبورم کرده بودند که سکوت کنم. نیرو در بر گرفته بود. فرز  الیو یمرگبار  سکوت

*** 

 :اردالن

 ی. اون دختر مهرهکردمیم داشیپ دی. پوپک نبودش. بادمیشنیها رو مگذاشته بودم تموم حرف الیو یکه تو یکروفنیم قیطر  از

 گفتم: یبا خوشحال دمیکوب زیم یرو فعال کردم. مشتم رو رو هاابیرد عیداستان بود. سر  نیا یاصل

 آره، خودشه. -

که نفس نفس  ی. در حالدمیدویبلندم به سمت جنگل م یهازدم. با قدم رونیب الیکناپه برداشتم و از و یگرمکنم رو از رو عیسر 

 رفتم. دادینشون م ابیکه نقشه ینگاه کردم. به سمت لمیو موبا ستادمیا زدم،یم

 شدم. ترکیاوضاع نشه. نزد یکه پوپک متوجه کردمیم ینقش باز  دی. بااومدیم یفیهق هق ضع یصدا

 گفتم: یرفتم و به آروم کیپشت سرش بودم. آروم نزد درست
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 خانوم حالتون خوبه؟-

لرزونش  یبا صدا قورت داد و ی. آب دهنش رو به سختزدندیهاش از ترس دودو مسرش رو به سمتم برگردوند. چشم عیسر 

 گفت:

 نه! یعنیبله.... -

که فقط از تو محافظت کنم، از تموم  جامنیمن ا ی: "دختر خوب اگه بدوندمیدلم نال یام گرفته بود. توهمه ترسش خنده نیا از

 ."یدیترسینم قدرنیا الیو یتو یهااون آدم

 هوا رفت. گفتم: غشیکم فشار دادم که ج هیزانوهاش گذاشتم و  یزانو زدم. دستم رو رو کنارش

 کنه؟یدرد م یلیخ-

 رو با بغض تکان داد. ادامه دادم: سرش

 برات افتاده؟ یبدونم چه اتفاق شهینگران نباش. م-

 که اسب رم کرد و من هم افتادم. کردمیم یسوار داشتم اسب-

راه  یتونی. حاال مشهیکه اونم خوب م دندیه دکم ضرب هی. به خاطر افتادنت از اسب زانوهات ستین یمهم زیخب، پس چ-

 ؟یبر 

 از قبل بغض کرد و گفت: شتریب

 فکر نکنم.-

بود. برعکس تموم  ییبایپر از اشک شده بودند. دختر ز  خورد،یم یتونیسبزرنگش که به ز  یهابهش انداختم. چشم ینگاه

 نگاه به دلم نشسته بود. به ناچار گفتم: نیا بیحاال عج اومد،یخوشم م اهیسچشم یعمرم که از دخترها

 .دیکمکتون کنم که بلند بش تونمیمن م د،یندار  یپافشار  یادیراوبط نامحرم و محرم ز  یاگه رو-

 نفر از راه برسه و قصد کمک داشته باشه؟ هی هوایبهم زل زد؛ نگران بود. حق هم داشت، ب یو دودل دیترد با

 تم:رو به پوپک گف میلبخند مال هی با

 نگران نباش، من فقط قصدم کمک کردنه دختر خوب.-

بازوش رو گرفتم و  ریدستم گذاشت. ز  یدستش رو تو دیو ترد یبهم زل زده بود. دستم رو به سمتش دراز کردم. با دودل فقط

 کمکش کردم که بلند بشه.

 کنار گوشش گفتم: آروم

 کن. هیبه من تک-
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 دوخته بود. نیهاش رو به زمه شمارش افتاده بودند. چشمهاش از ترس و دلهره بداد. نفس هیتک بهم

پوپک االن در  خواستمیبود. نم کینزد المیرفتم که به و یاگهیمن و پوپک رد و بدل نشد. از راه د نیب یحرف چیراه ه نیدرب

 .میها عبور کرددرخت نیبره. از ب الیبه اون و یطیشرا نیچن

 واکنش از جانب پوپک رو داشتم. هیاالن تعجب کرده. هر لحظه انتظار  دونستمی. ممیخودم شد یالیو یمحوطه وارد

 پر از ترسش گفت: یصدا با

 .ستیما ن یالیو جانیا د،یفکر کنم راه رو اشتباه اومد-

 گفتم: م،یشدیم ترکینزد الیکه به ساختمون و یحال در

 خودتون. یالیو ببرمیچشم؛ شما رو هم م د،یبش نهیعام دیبدنتون گرمه. اول اجازه بد ست،یشما االن حالتون مساعد ن-

 گفت: یلجباز  با

 خوبه. اگه حالم بد شد پدر و مادرم هستند. یلیپدر و مادرم. حالم هم خ شیپ دیمن رو ببر -

 هاش نکردم. صداش باال رفت و گفت:به حرف یاتوجه

 با شما هستم.-

 پر از ترسش زل زدم و گفتم: یها. به چشمستادمیا

 پوپک. شهینم -

 کردن افتاد و گفت:خورد. به تپه تپه جا

 د؟یدونیشما اسم من رو از کجا م-

 آزاد کردم و گفتم: امنهیام رو از سهم فشردم و باز و بسته کردم. نفس حبس شده یرو هامچشم

تم که از تو مراقبت کنم، هس جانیرو بهت بگم که من ا نی. فقط اادهیگفتن ز  یاز من نپرس؛ چون حرف برا زیچ چیلطفا ه-

 .نیهم

 گفت: یجیگ با

فقط ازتون خواهش  د،یشناسیو من رو از کجا م دیهست یشما ک دونمیمحترم من نم یآقا نیبب ؟یچ یعنی فهمم؛یمن نم-

 ام.خانواده شیپ دیمن رو ببر  کنمیم

 ."تونمیاالن نم یعنیتونم پوپک؛  ی: "نمدمیدلم نال یتو

 و داد گفت: غیزد و با ج امنهیکه با مشت به س میبازوش رو گرفتم و حرکت کرد ریز  دوباره

 .جانیا زنیکه همه بر  کشمیم غیج قدرنیام، اخانواده شیپ یبا توام، اگه من رو االن نبر -
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ه به ک ییها. مشتشهیو لجباز م کدندهیاز حد  شیاوقات ب یکه گاه گفتی. مددکارش راست مدمیلجبازبودنش خند به

 کردن رو داشتند.انگار حکم نوازش زد،یم امنهیس

بهم رفت و  یابود. چشم غره چوندهینشسته بود و پتو رو دور خودش پ نهیداغ رو به سمتش گرفتم. کنار شوم ریش وانیل

 در حال خاکسترشدن دوخت. یهازمینگاهش رو به ه

 در خطره. یاگهیاز هر کس د شتریاون ب ی. که زندگفهموندمیرو م ییهازیچ هیبهش  دیناچار کنارش زانو زدم. با به

 کردم آروم باشم. گفتم: یسع

 .ستمین یکنیکه تو فکر م یدختر خوب، من اون نیبب-

 که نگاهم کنه گفت: نیا بدون

 داره. ییربا. من فکر کردم واقعا قصدتون کمک کردنه، نگو آقا قصد آدمدیآورد جانیمن رو به اجبار ا یول-

 قدر بانمک بود!دختر چه نیکردم نخندم. ا یسع

 به خاطر خودته. ییجانی. اگه تو ایکنیاشتباه م-

 نثارم کرد و گفت: یرو به سمتم برگردوند. نگاه عصب سرش

 ؟یهست یام چرا به خاطر خودمه؟ اصال توکجداکردن من از خانواده دییبفرما شهی. مبهیعج یلیخ-

 .اومدیها کوتاه نمحاال حاال نیا نه،

هستم به  جانیبهتون بگم که من اگه ا تونمیحد م نیبدم، فقط در ا حیبهتون توض یلیخ تونمیپوپک خانوم، من نم نیبب-

 ،ینیبب یبیکه نذارم تو آس جامنی. من ایشیم ییماجرا هیناخواسته وارد  یلیخ یکه بهم سپرده شده. تو دار  هیافهیخاطر وظ

 نپرس.سوال  قدرنیا گهیپس لطفا د

 من منتظرش بودم. یباعث تعجب پوپک شد؛ ول الیزنگ و یصدا

 و گفتم: دمیاش رو بهم دوخت. خندشدم و به سمت در رفتم و در رو باز کردم. نگاه خسته بلند

 داخل. ایمنتظرت بودم، ب قیرف-

به سمت  یبدون حرف نیشده بود. فرز  رهیخ نیبه فرز  زدهرتیشد. نگاهش رو به سمت پوپک گرفت. پوپک متعجب و ح وارد

 پوپک رفت.

 گفت: نیو رو به فرز  اوردیطاقت ن پوپک

 ؟یکنیکار م یچ جانیتو ا نیفرز -

 به سمتش رفت، مقابلش زانو زد و گفت: نیفرز 
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 برات، فقط بگو حالت خوبه؟ دمیم حیجانم؟ توض-

 رو تکون داد و گفت: سرش

 آره خوبم. مامان بابا نگرانمن، درسته؟ -

 زد و گفت: یمیلبخند مال نیفرز 

 دوباره از دستت بدم. دمیقدر خوشحال شدم. ترسکرده چه دایاردالن بهم گفت تو رو پ یوقت یدونی. نمیلیآره، خ -

 شده بود. زمزمه کرد: جیهمه راز گ نیا نیپوپک ب چارهیب

 د؟یشد بیعج قدرنیها امروز اچرا شما-

 به من انداخت و من سکوت کردم. ینگاه نیفرز 

*** 

 :هومن

 الیو یحاضر تو یاسلحه گذاشتم. نگاهم رو به اعضا یرو تو ریبود. ت زیم یرو ریت هیشدم. فقط  رهیخ زیم یرو یاسلحه به

 انداختم.

 و پوپک. نی. همه بودند، اال فرز ختیر یهاش گرفته بود، مامان هم مدام اشک مدست نیسرش رو ب بابا

 رو به بابا گفتم: یشک و جدخ یلیخ

 ابتکار بزرگ؟ یشروع کن یخواینم-

 قرمز شده بودند. ادیز  تیهاش از فشار عصبانهاش آزاد کرد. چشمحصار دست نیسرش رو از ب بابا

 دارش رو به بابا گفت:بغض یبا صدا مامان

 بهش بگو تمومش کن، بذار راحت شه.-

 حاضر انداخت و گفت: یاعضا یهمه نیب یتکون داد و بلند شد. نگاه یسر  بابا

. خودت یشروع کرد کیکارگاه کوچ هی. از یهنوز اول راه بود دونمیم یول ق؛یبود دق یچه زمان دونمینم ش،یدرست پنج سال پ-

 درسته؟ ادته،یخوب 

 کردم. بابا ادامه داد: سکوت

جوابت  دنیمنتظر شن دونمی. میهم بود ماهیپر  یته. عاشق و دلباخیآشنا شد تایبا آز  یرفتیکه م یهایاون همه پارت نیب -

 تای. آز یداستان فقط خود خودت نیا یمقصر اصل یبرات بازگو کنم که بفهم گهیبار د کیتموم داستان رو  خوامیم یول ؛یهست

نداشت. تا  شتریسال سن ب ستیدختر شدم. حدود ب هی یروز که از سرکار اومده بودم، متوجه هینه.  ماهیپر  یعاشقت بود؛ ول
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پس زده. ازم  شیرحمیپسرم اون رو با تموم ب یپاهام زانو زد و التماس کرد. گفت عاشق تک پسرم شده؛ ول یجلو د،یمن رو د

 دنمیتماس گرفتم و ازش خواستم به د ماهیپر  اباور نکرد. ب یول ؛یهست ماهیدرخواست کمک کرد. گفتم بهش که تو عاشق پر 

 کردم. فیتعر  ماهیپر  یرو برا تایآز  یاومد، ماجرا ی. وقتادیب

 . آب دهنش رو از ترس قورت داد و گفت:دیترسیگرفتم. منتظر نگاهش کردم. م ماهیسکوت کرد. نگاهم رو سمت پر  بابا

به  انـتیتو حق خــ ـ د؛یکش ریرو بهم گفت. قلبم ت تایآز  انیسر قرار رفتم، عمو جر  ی. وقتمینیرو بب گهیعمو ازم خواست همد-

مثل قبل بهت اعتماد کنم. عمو ازم کمک خواست تا اون دختر  تونستمینم گهیور شد. دام شعله. حسادت زنانهیمن رو نداشت

تو بشه.  الیخی. قرار شد باهاش حرف بزنم تا بدمشیرو از عمو گرفتم و رفتم از دور د تاینشه. آدرس آز  تیاذ نیاز ا شتریب

شدم. اون  مونیپش یبارش کنم؛ ول ادیاز دهنم در م یشهر بود. اول خواستم برم و هرچ نییپا یهااز محله یکی یشون توخونه

 هی. دادیتو عذابم م انـتی. نتونستم تحمل کنم، فکر خــ ـشدمیم تیموضوع به شدت اذ نیو من از ا یکردیم یروزا تو ازم دور 

دختر جواب داد.  هیدر کمال تعجب  یب بهت زنگ زدم؛ ول. آخرشیرو بهانه کرد یتو خستگ یول رون؛یب میشب قرار بود بر 

 نتونستم تحمل کنم. ؛یهست تایشک نداشتم کنار آز 

 ادامه داد: کردنشهیگر  نیکرد. ب کردنهیهقش بلند شد و شروع به گر  هق

 کردمیم یرانندگ هاونهی. مثل درونیبابا رو برداشتم و از خونه زدم ب ینتونستم حسادت کردم. جنون گرفته بودم. فقط اسلحه-

که تو  دمیازش نپرس ی. من لعنتدمیکه در رو باز کرد. ازش نپرس دینکش یرفتم. زنگ در رو زدم. طول تای.به سمت خونه آز 

نرفته. التماسم  ادمی. با نرس بهم زل زده بود. هنوز نگاهش ییعشق من هست تو کنارکه  یاون دختر  دمی. نپرسییجااون

گوشم هست.  یگلوله حرومش کردم. هنوزم صداش تو هیهاش من در جواب تموم التماس یداشته باشم؛ ولن شیکه کار  کردیم

 عمو رو گرفتم و ازش کمک خواستم. یفقط شماره

کالم رو به دست  یتر بود. بابا رشتهکه از برگ گل هم پاک ییتای. آز تایـناه مثل آز  گـیآدم ب هیاونم  ت،یجنا کی. شدینم باورم

 گرفت و ادامه داد:

 یچ دمی. نفهمدمیترس دمیکه داد رفتم. جنازه رو که د یبه اون آدرس عی. منم سر کردیم هیباهام تماس گرفت و فقط گر  ماهیپر -

دم پول دادم از افرا یکی. به رونیب میاز خونه زد ماهیکردم و اسلحه رو برداشتم و با پر  یمحل حادثه رو پاکساز  عی. سر کنمیکار م

رو کشته و  تایکنه و بگه آز  سیپل میکه بره و خودش رو تسل یکنم به شرط نیرو تا آخر عمر تام اشادهو بهش قول دادم که خانو

 تموم داستان بود. نی. ادهیدزد نایا ماهیسرقت از خونه پر  هی یاسلحه رو هم ط

 ادامه داد: بارنیا ماهیشدم. همه سکوت کرده بودند. پر  بلند

کشتم،  یسوال چیـناه رو بدون ه گـیآدم ب هی دمیفهم یور بود. وقتدلم شعله ینتونستم تحمل کنم، هنوزم حس انتقام تو-

 .یرو تو کشت تایرفتم و شهادت دادم که آز  سیپل شی. پرمیگرفتم از تو هم انتقام بگ میتصم

 یزندان. مقصر اصل یتو یهازدن با اون همه آدمکله هام جون گرفت. زندان، سر ورو بستم. تموم گذشته مقابل چشم هامچشم

 بابا؟ ای ماهیبود؟ پر  یداستان ک نیا

 . مامان به سمتم اومد و با التماس گفت:دندیکش غیها جرو به سمت بابا گرفتم. مامان و خاله اسلحه
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 .فتمیهومن تو رو خدا به خاطر من بگذر. به دست و پات م-

 یدرسته پر از خطا بود؛ ول تایبود که هنوزم دوستش داشتم؛ چون پاک بود. سرنوشت آز  یا دختر تنه تایبگذرم. آز  تونستمینم

 بگذرم. تونستمیـناه کشته شده بود. من پر از حس انتقام بودم، نم گـیب

 نه هومن.-

من و بابا  نیبه سمتم اومد و ب زدیکه نفس نفس م یبود. درحال ستادهیچهارچوب در ا یرو به عقب برگردوندم. پوپک تو سرم

 . با خواهش و تمنا بهم زل زد وگفت:ستادیا

 نه هومن.-

از همه از پوپک متنفر بودم. از نگاهش، از اون همه  شتری. بزدیقدم به سمتش برداشتم. هنوزم نفس نفس م هیزدم.  یپوزخند

 نگاهش متنفر بودم. تیمعصوم

 ؟یگیم یتو چ-

 .ستیپدرت ن یو، نکن هومن. مقصر اصلتموم داستان ر  دمینکن. شن-

 !ستیمقصر ن یمقصره و ک یک یتو به من بگ ستین یاز ین-

 .یکنیاشتباه م ینکن، به خدا دار  ی. ولیتو بگ یباشه، هر چ-

 رسه؟یبه تو م یچه ضرر  شه؟یم یکنه چ کیاسلحه شل نیاگه ا-

 بغضدار گفت: یکرد و با صدا بغض

 .کنمیالتماست م فتم،ی. به دست و پات مشمیم میتی شم،یپدر م یب-

 غرورش رو خرد کنم. با تمسخر ابروهام رو باال دادم و گفتم: اومدینم بدم

 .یکنیچه طور التماس م نمیبب خوامیم فت،یواقعا؟ خب به دست و پام ب-

 رو شکسته بود. الیسکوت و نازیهق هق مامان و آ یصدا

 نیو فرز  تفاوتیبودند. اردالن ب ستادهیکنار هم ا نیرو به پشت سرم دوخت. سرم رو به عقب برگردوندم. اردالن و فرز  نگاهش

 .یعصب

 یشدن بودند که بابا بازوش رو گرفت و مانع زانوزدنش شد و با ناراحترو به سمت پوپک برگردوندم. زانوهاش درحال خم سرم

 گفت:

 بهت. دمیاجازه رو نم نینه پوپک، ا-

 پر از اشکش رو به بابا دوخت و گفت: یهاچشم پوپک
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 .دینیبب یبینذارم شما آس یول رم؛یحاضرم بم-

. نقطه ضعف بابا پوپک کردندیاز دل من دوا نم یدرد ماهی. کشتن بابا و پر ختیر یدختر تموم معادالتم رو داشت به هم م نیا

 .کردمیم اهیپوپک رو هم س یشده بود، پس زندگ اهیمن س ی. زندگرمیفقط انتقام بگ خواستمیبود و منم م

 . رو به جمع گفتم:کردندیرها کردم. همه با تعجب نگاهم م زیم یرو رو اسلحه

 ...یول گذرم؛یم ماهیبرم. از بابا و پر  یبار دوم به اون زندان لعنت یخر نشدم که برا قدرنیهنوز ا-

 کردم و دوباره گفتم: یمکث

 دارم. شرط هی یول-

 به سمتم اومد و گفت: مامان

 .دمیبهت م ییبخوا یهرچ ؟یچ-

 .کردمینگاه شرم م نیمادرم زل نزده بودم؛ چون از ا یهاها بود به چشمقدر دلت پاک بود! مدتمادر من تو چه آخ

 دوختم و گفتم: نیرو به زم نگاهم

 .ییاونم تنها گم،یشرطم رو فقط به پوپک م-

 :دیکش ادیبلند فر  یشد و با صدا یکه تا اون لحظه سکوت کرده بود، عصب نیفرز 

 .یلحظه با پوپک تنها بمون کیکه اجازه بدم  رمیعمرا، مگه من بم-

 گفتم: یجد یلیدادم سکوت کنم. نگاهم رو باال آوردم و به پوپک زل زدم و خ حیترج

 اتاقم منتظرتم. یتو-

در حال  یمی. در اتاق رو باز گذاشتم و به سمت بالکن رفتم. در بالکن رو باز کردم. باد مالها رفتم. وارد اتاقم شدمسمت پله به

 داشتم. ازیبود. امروز حالم اصال خوب نبود. خمار بودم و به مواد ن دنیوز 

 که به سمتش برگردم گفتم: نی. آروم وارد اتاق شد. بدون ادمیهاش رو شنقدم یصدا

 تو باارزش باشه. یبرا قدرنیجون پدرم ا کردمیفکر نم-

 .یکنیبرعکس فکر م شهیتو هم-

 قدم به سمتش برداشتم و گفتم: هیبود.  روحیسمتش برگشتم. نگاهش سرد و ب به

 ؟یکار کن یپدرم چ یبرا یحاضر -

 هام زل زد و گفت:چشم به
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 حاضرم جونم رو بدم.-

 چرا؟-

 اونم. ونیرو مد میچون زندگ-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 ؟یدونستیرو م نیا ،ینیر یخود ش یلیخ-

 داشته باشه. تونهینم یکه هرکس هیژگیو هی نمیخب ا-

 و با حرص گفتم: دمیهم ساب یرو رو فکم

 .ادیخوشم نم یاصال از حاضرجواب-

 باال انداخت و گفت: یدیقیبا ب یاشونه

 .ادیخوشت نم هازیچ یلیتو متاسفانه از خ-

گردنش بردم که با ترس  یگود کیبردم. سرم رو خم کردم و نزد نیرو از ب نمونیب یاصلهبه سمتش برداشتم و ف گهیقدم د هی

. دمیهم فشرد. خودم رو عقب کش یهاش رو روگردنش فوت کردم که چشم یگود ی. نفسم رو تودیخودش رو عقب کش

 خوب بود. یلیبا پوپک خ کردنیباز 

 چشمات رو باز کن خانوم جسور.-

 هام رو بغل کردم و گفتم:رو باز کرد. دست هاشچشم

 .یکه با من ازدواج کن نهیشرط دارم، اونم ا هیپدرم  دنیبخش یمن برا-

 بلند گفت: یرو گرد کرد و با صدا هاشچشم

 ؟یچ-

 بهش رفتم و گفتم: یاغره چشم

 !نییپا اریصدات رو ب-

 آورد و گفت: نییکم صداش رو پا هیدهنش رو قورت داد.  آب

 درسته؟ ،یکنیم یشوخ یدار -

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 نکردم و نخواهم کرد. یشوخ وقتچیمن ه-
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 و گفت: دیخند

 فکرکردن هم بهش محاله. یفرض کن من با تو ازدواج کنم، حت-

 .یهم دلت بخواد که با من ازدواج کن یلیخ-

 .خوادیفعال که دلم نم-

 .کنمیتمومم رو تموم م مهیباشه، پس منم کار ن-

 سمت در اتاق رفتم که صداش متوقفم کرد: به

 یباشه باعث نشه که زندگ یمن هر چ یسرانجام داستان زندگ دوارمیام یول ه؛یچ شنهادیپ نیقصدت از ا دونمیصبرکن. نم-

 مثل من تباه بشه. ندهیام در آبچه

 به سر تا پاش انداختم و گفتم: ی. نگاهدمیکفش چرخ یپاشنه یرو

 بهشت. شهیجهنم، اگه هم نخواهم م شهیم تیاگه بخواهم زندگ یعنی شه؛یمن خالصه م یهادست یتو فقط تو یزندگ-

 در حق تو کردم؟ یآخه چرا من هومن؟ مگه من چه بد-

 نفرت بهش زل زدم و گفتم: با

 متنفرم! دهیکه تو رو خوب جلوه م یز ینگاهت، از اون طرز برخوردت، از هر چ تیمن از معصوم-

 زد و گفت: یندپوزخ

 ؟یازدواج داد شنهادیچرا پ یاگه متنفر -

 سمتش رفتم و با تموم نفرتم گفتم: به

نگاهت رو از  تیمعصوم نیا خوامیات بخوره. مشناسنامه یمهره طالق تو خوامیاونم فقط م کماهه،یازدواج من با تو فقط -

 ببرم. نیب

 و گفت: دیاش از شدت بغض لرز نگاهم کرد. چونه یناراحت با

 براش سخته؟ کردنیزن مطلقه زندگ هیکه  یدونیم ؟یرو تباه کن امندهیآ یکه حاضر  یاز من متنفر  قدرنیا-

 نگاهش کردم و گفتم: تفاوتیب

منصرف  یتونیم ست،ین ری. هنوزم دیکرد یخودت رو قربان یپدر من زندگ ی. تو در مقابل زندگستیبرامم مهم ن دونم،یآره م -

 .یش

 رو قورت داد و با جسارت تمام گفت: بغضش

 بده. رییرو تغ زهایچ یلیخ تونهیزن م هیکه  کنمیبهت ثابت م شم،ینم میمن تسل-
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 ابروم باال دادم و گفتم: یتا هی

 مثال؟-

 .یشیمتوجه م-

 رفت. رونیکنارم گذشت و از اتاق ب از

*** 

 :پوپک

 هفته بعد دو

ام سرگرم بودم. در اتاق به خوندن مجله یالیخیکل خونه رو برداشته بود. با ب دنشیکشعربده یزدن مجله بودم. صداورق سرگرم

هاش از بود. دست ستادهیچهارچوب در ا یبرخورد کرد. سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم. تو واریبه شدت باز شد و در اتاق به د

 گفتم: خونسرد یلی. خزدیم یصورتش به قرمز  یدیسفمشت شده بودند و  تیعصبان

 ؟یخوایم یز یچ-

 :دیغر 

 ؟یدست به بار من زد یبه چه حق-

 دمیاجازه نم کنمیم یخونه زندگ نیا یکه تو یبه عرضت برسونم که من تا زمان دیاگه منظورت اون بساط پر از گـ ـناه بود، با-

 .رهیصورت بگ یگناه گونهچیه

 !یر یمخ من راه م یرو یادیز  یدار -

 راه برم تا دو بزنم. دمیم حیترج-

 :دیکش ادیبلند فر  یهم فشرد و با صدا یرو رو هاشچشم

 پوپک خفه شو!-

 قیاتاقش بره و مواد تزر  یخونه رو بشکنه و بعد تو لیبود که داد بزنه و وسا نیهاش عادت کرده بودم. کار هر روزش ازدنداد به

 کنه تا كه بلکه حالش خوب بشه.

هومن شده  ریبا تموم عطر خوشش حال من رو که اس یبهار  یاتاقم زل زدم. هوا یرفت. به پنجره نروینکرد و از اتاق ب معطل

 .کردیبودم، خوب نم

منصرف  ممیافاقه نکردند که من از تصم کدومچیه نازیو آ نیفرز  یهامامان و نه التماس یهابابا و نه التماس یهاالتماس نه

نمونده بود. اسارت  یماه باق کی نیا انیبه پا یز یماه. چ کی یمحضر ساده عقد کردم؛ برا هی یتو یعروس گونهچیبشم. بدون ه

 ها بود.حرف نیتر از اسخت یلیهومن ابتکار خ
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 .شدندیم لیتبد کهیخونه به هزار ت لیوسا شد،یم یکه از دستم عصب یادیزدن نبود. اهل خشونت نبود. ز اهل کتک هومن

 مامان تنگ شده بود. یهاکیک یاتاق رو به رقـــص در آورد. دلم برا یود؛ پردهب دنیدرحال وز  یمیمال باد

 بودند. ادیز  هامیقدر من دلتنگبابا تنگ شده بود. چه یهامحبت ناز،یآ یهاکلکل یدلم برا    

. هومن پر از ستیتو امن ن یالتماسم کرد و گفت: "نرو پوپک، اون خونه برا نی. فرز کردمیاون روز رو فراموش نم وقتچیه    

 ."ستبهیغر  یهااش پره از آدمداره، خونه یگناهه، هر شب پارت

ها که تو تموم سال یخودم رو دست خدا سپردم؛ چون تنها کس شهیسکوت کردم و مثل هم یول دم؛یاون لحظه واقعا ترس    

بلکه به مشاور دستش  چ،یکه نگرفت ه یمهمون گونهچیاش باز شد، برخالف تصورم هپام به خونه یمواظبم بود خدا بود. وقت

 رو نداد. الیورود به و یراستش هم اجازه

ها در رفتم. به سمت آشپزخونه رفتم. مستخدم رونیبلند شدم و از اتاق ب یتنگ شده بود. بدون معطل کردنیآشپز  یدلم برا    

 گفتم: . با لبخنددندیمن دست از کار کش دنیغذا بودند. با د هیحال ته

 شام امشب رو من درست کنم. خوامیفقط م د،یراحت باش-    

 گفت: عیمهربان خانوم سر     

 .کنندیخانوم آقا هومن اگه بفهمن من رو بازخواست م یول-    

 ام.خونه نیخانوم ا یسالمتهومن با من. منم نا-    

 :پا داره، به ناچار گفت هیمهربان خانوم که متوجه شد مرغ من     

 چشم.-    

شروع به  اقی. با اشتخواستیم یآوردم. دلم قرمه سبز  رونیرفتم و مواد الزم رو ب خچالیبهش زدم و به سمت  یچشمک    

به سمت مهربان خانوم برگشتم که با  ی. سر قابلمه رو گذاشتم و با خوشحالکردیم اموونهیغذا داشت د یپختن غذا کردم. بو

 لبخند گفت:

 .دیکنیم یخانوم شما ماشاءهللا بهتر از من آشپز -    

 .ادیگرفتم. حاال خدا کنه خوب از آب در ب ادی یمدت از مامان آشپز  نیا یمهربان خانوم. منم ط رسهیتو نم یبه پا کسچیه-    

 پختت حرف نداره.من که شک ندارم دست د،ینگران نباش-    

. رمیدوش کوتاه بگ هیگرفتم  میغذا گرفته بودم. تصم ی. مثل اسمش واقعا مهربون بود. بوزدم هاشیبه تموم مهربون یلبخند    

 به سمت اتاقم رفتم.

. در کمد رو باز دیچکیبودند و ازشون آب م سیرفتم. موهام هنوز خ رونیام رو تنم کردم. از حمام بآب رو بستم و حوله ریش    

 رو برداشتم. اردالن بود. تماس رو وصل کردم. لیتم رفتم و موبابلند شد. به سمت تخ لمیموبا یکردم که صدا
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 سالم خانوم خانوما.-    

 سالم آقا اردالن، چه عجب!-    

 .یمونیم هارزنیپ نیگفتن و غر غرکردن؟ درست مثل ابه متلک یکنیتو شروع م زنمیزنگ م یچرا من وقت-    

 و گفتم: دمیخند    

 زن؟ ریحاال من شدم پ-    

 خوبه؟ ،ییبایز  ینه شما ملکه-    

 ؟یامان از دست تو اردالن. جانم کارم داشت-    

 .امیکار که نه، فقط خواستم بهت اطالع بگم شب من م-    

 باشه منتظرم.-    

 پس، فعال.-    

 فعال.-    

 کمد رفتم.تخت پرت کردم و بلند شدم و دوباره به سمت  یرو رو لیتماس رو قطع کردم. موبا    

نگاه کردم. هوف! از بس از دست هومن حرص خورده بودم صورتم الغر شده  نهیآ یسشوار رو خاموش کردم و به خودم تو    

 بود.

هات کردن به چشملحنت برعکس گرمه. آدم با نگاه یسرده؛ ول یلی: "پوپک نگاهت خگفتیم شهیزهرا افتادم که هم ادی    

 ."کنهیاحساس سرما م

 .خوردیم یتونیهم به سبز ز  یهام بود؛ سبز که گاههم به خاطر رنگ چشم دیاش    

هومن از  ادیفر  یرفتم. صدا رونیسرم انداختم و از اتاق ب یسرم بستم. شالم رو رو یبلند شدم. موهام رو باال یصندل یاز رو    

بلد نبود. نگاهش سرد و پر از  دنیبود. انگار خند یبود؛ چون کل روز عصب یهومن عاد بودنی. عصباومدیم ییاتاق روبه رو

 .دیدینم همرو  یغرور بود، به جز خودش کس

 به سرتاپام انداخت و گفت: یدر اتاق باز شد. جا خوردم. به حالت مشکوکانه نگاه    

 جا خشکت زده؟چرا اون-    

 ابروهام نشست. گفتم: نیب یبه خودم اومدم و اخم    

 هم به تو جواب پس بدم؟ ستادنمیا یبرا دیبا-    
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. عطرش هم مثل خودش سرد بود. کنار گوشم دیچیدماغم پ ریعطرش ز  یبرد. بو نیاش رو با من از ببه سمتم اومد. فاصله    

 :دیغر  د،یکشیکه نفس م یدر حال

 .رمیگیت مکار رو از  نیهستم. بعدا جواب ا یاز دستت عصب یمخ من راه نرو، به حدکاف یرو ادیپوپک ز -    

 هاش زل زدم و گفتم:بودم که بخوام از هومن بترسم. به چشم یتر از اونسرتق    

 جواب کدوم کار؟ دیببخش-    

 کرد گفت: زیهاش رو ر چشم    

 کنند؟ یبار من رو خال یتو یهاشهیش یمن گفت یچرا بدون اجازه-    

 ارزه؟یم اتگهید یایکردن دنبه خراب ایجا پر از گـ ـناه بود. لذت دنچون اون-    

 گفت: تیسرش انداخت و با عصبان یصداش رو رو    

نداره. تو که پوشه  یاز خودم ربط ریهم غ کسچیاعمالم خرابه، به ه یمن از گـ ـناه حرف نزن. من پوشه ی. براارزهیآره، م -    

جهنم  یبه حد کاف امیدن نیو جوابت رو بده؟ من ا یصداش کن قدر هوات رو داره؟ بگو اصال شدهاعمالت درسته بگو خدا چه

 هم جهنم بشه. امگهید یایهست، پس به درک که دن

 گفتم: میمال یبرعکس خودش با لحن    

خدا؟  یو نگه جانم؟ تا حاال بهش گفت یصداش کن شهی. طرز فکرت رو راجع به خدا عوض کن. مگه میکنیاشتباه م یدار -    

چون  ؛یجهنمه مقصرش خودت اتیدن نیهاش رو دوست داره. اگه االن اخدا بنده ؟یکدوم کارت اسمش رو صدا زد یتا حاال برا

 .یرو اشتباه رفت تیزندگ ریتو مس

 زد و گفت: یپوزخند    

 تموم شد؟-    

 آره. -    

 .یخسته نباش-    

 مقابل صورتم تکون داد و گفت: دیانگشتش رو به حالت تهد    

به پر و  یادیز  یروزا دار  نی. اشتباه رفتم که رفتم، به تو چه؟ ایدیمن نظر م یبد زندگ ایبار آخرت باشه که راجع به خوب -    

 .یچیپیمن م یپا

صدات  دنیهر لحظه شن ی. هومن چرا برادمیکش یقیهم فشردم و نفس عم یهام رو روانگشتش رو انداخت و رفت. چشم    

 دوست دارم؟ یز یاز هرچ شتریروزا عطرت رو ب نیچرا ا قرارم؟یروزا ب نیا

 .کنندیعادت م طیها و خود اون محبه آدم شن،یم یطیوارد مح یها وقتهم عادت کردم. به قول زهرا آدم دیشا    
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 پله رو پشت سر گذاشتم. نیرفتم. آخر  نییپا یبه سمت طبقه    

 شادش گفت: یکرد. اردالن وارد شد. با لبخند به استقبالش رفتم. با صدا زنگ در خونه بلند شد. مستخدم در رو باز یصدا    

 .ییبایز  یسالم بر ملکه-    

 و گفتم: دمیخند

 .رهیسالم، آرومتر حرف بزن پادشاه عذاب حالت رو نگ-

 آورد و گفت: نییرو پا صداش

 ست؟مگه خونه-

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 .کنهیم لینشسته و داره قهوه م منینش یتر اومده خونه. اآلن هم توآره، امروز زود -

 شکمش. یکارد بخوره تو-

بدون  خورد،یاش رو آروم آروم مپاش انداخته بود و قهوه یکه پاش رو رو ی. هومن در حالمیراه افتاد منی. به سمت نشدمیخند

 گفت: ارهیکه نگاهش رو از تبلتش باال ب نیا

 .جانیا یایم یادیز  دایاردالن توام جد-

 و گفت: دیرو گرفت و به اجبار خند اشهیاردالن کنا یول دم؛یبه من انداخت. من منظور حرفش رو نفهم ینگاه اردالن

 ؟یناراحت جانیاوال سالم، دوما تو از اومدن من به ا-

 سرد رو به اردالن گفت: یلیرو باال آورد و خ نگاهش

 نه!-

 ؟یزنیچرا م گهیپس د-

 سکوت کرد. هومن

 یبه من انداخت و پوزخند یهومن نشست، من هم کنار اردالن نشستم، البته با فاصله. هومن نگاه یمبل روبه رو یرو اردالن

 زد.

 ها عادت کرده بودم.نوع پوزخند نیبه ا گهی. دزدیپوزخند م شدم،یم یمیوقت من با اردالن صم هر

 . اردالن سکوت رو شکست و به هومن گفت:میتامون سکوت کرده بودسه هر

 .دیجمع دوستانه قراره برگزار بشه، تو و پوپک هم از طرف من دعوت هیهومن چهارشنبه شب -
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 به من انداخت و نگاهش رو سمت اردالن گرفت و گفت: ینگاهمین هومن

 .ادیب تونهیپوپک نم-

 با تعجب گفت: اردالن

 چرا؟!-

 تمام گفت: یبا خودخواه منهو

 .خوامیچون من م-

 ابروهاش نشست و گفت: نیب یاخم اردالن

 ؟یکنیم ییزورگو یادیز  یدار  یکنیفکر نم-

 من دخالت نکن. یمسائل زندگ ینه. لطفا تو-

 از لحن هومن جا خورد و گفت: اردالن

 ؟یزنیبا من حرف م یهومن حواست هست که دار -

 من عمل کنه. یهاطبق خواسته دیبا کنهیم یمن زندگ یکه تو خونه ی. تا زمانکنمیآره. من خوب و بد پوپک رو انتخاب م -

 سر اومد و گفتم: صبرم

 .ستمیتو که ن یانسانم، برده هیمن -

 خارج شد. منیاز نش یمبل بلند شد و بدون حرف یهام زل زد، از روچشم به

 تکون داد و گفت: یو سر  دیکش یقینفس عم اردالن

 .ستیآدم بشو ن نیا -

 ؟یکنیکل متو چرا باهاش کل-

 رو به سمتم چرخوند و گفت: سرش

 ؟یهومن بد یهاتن به خواسته یواقعا پوپک تو حاضر -

 مگه هست؟ نیجز ا یاچاره-

 .یزد دنیتو خودت رو به نشن یآدم دور کنم. گفتم؛ ول نیبهت گفتم نکن، بهت گفتم بذار من تو رو از ا الیو یاون روز تو-

 .فتهیتنم به رعشه م فتمیاون روز م ادی یاردالن. وقت هیکاف-

 زد و گفت: یپوزخند
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خودت  یدار  یک ی. برایدیعذاب م جانیخودت رو ا یتو دار  ست،ین ری. پوپک هنوز دفتهیآره خب، منم باشم تنم به رعشه م -

 اونم با هومن. ؟یکنیرو مجازات م

 هم فشرد و کالفه گفتم: یرو رو هامچشم

 باشم. جانیا دیبار گفتم من با هیاردالن -

 شد و گفت: نیرو باز کردم. اردالن نگاهش غمگ هامچشم

 .یبد رییاون رو تغ یتونیهومن غرق گناهه، تو نم-

 لب گفتم: ریز 

 .تونمیم-

باتالق گـ  نیرو داخل ا هیبق خوادیکه هومن غرق گـ ـناه شده و م میبهت گفت نیمن و فرز  یپوپک. اون روز وقت یلجباز  یلیخ-

 یکاراش برنداره به زود نیپوپک؟ اگه هومن دست از ا یتا ک یول ؛یکنیکه بهش کمک م یـناه غرق کنه، خودت رو داوطلب کرد

 .شهیم ریدستگ

 گفتم: عیشد. سر  شیجمله دلم ر  نیا با

 فقط بهم زمان بده. دم،یم لیو بهت تحو نمکیم دایهرگز، محاله. من مدارک رو پ-

 ؟یزنیم شیکه ازت متنفره خودت رو به آب و آت یهومن یبرا یچرا دار -

 شیهومن به آب و آت یبدم. واقعا چرا من داشتم خودم رو برا یجوابش رو چ دیبا دونستمیشدم. نم رهیهاش خچشم به

 زدم؟یم

 شام رو آماده کردم. زیفرار از دست اردالن به آشپزخونه پناه بردم. به کمک مهربان خانوم م یجام بلند شدم و برا از

 کنار هومن نشستم. شهی. مثل هممینشست زیو هومن رو صدا کردم. پشت م اردالن

 روبه روم نشست. شام در سکوت صرف شد. اردالن

*** 

 :هومن

 اردالن گفتم: کاناپه نشست. رو به ینشستم، اردالن هم رو زمیم پشت

 که محموله رو از مرز خارج کنم. یخوام کمکم کن یم-

 گفت: کردیرو مزه مزه م شیکه داشت چا یرو روشن کردم. اردالن درحال گارمیس

 برداره. نهیهز  ه،یکار سخت-
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 .یکار بود نیهم ینباشه تو هم قبال تو یدارم. هر چ مانیبهت ا ،یتونیتو م-

 هست حاال؟ لویچند ک-

 من قاچاق انسانه. یهمحمول-

 رو گرد کرد و متعجب گفت: هاشچشم

 ؟یکنیم یچه غلط یدار  یاانسان؟ هومن متوجه ؟یچ-

 دخترش هم همراهشه. ران،یا ادیداره م یام. بازرگانآره، متوجه -

 :دیپرس یکرد و با کنجکاو زیرو ر  هاشچشم

 ؟یعقد کرد ینگو که پوپک رو به خاطر دختر بازرگان-

زده بود که پدرت نقطه ضعف  لیمیهم ا شیماه پ کیاز بابا نداره،  یدل خوش یبازرگان یدونیهم آره هم نه. خودت خوب م-

 داره. یخوب

 ..یعنی-

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 .کردمیجونش رو حفظ م دیبا یکه ازش متنفرم؛ ول نیآره مجبور شدم. با ا -

 م؟یکار کن یچ دیاالن با-

دوهفته حکم زن من رو  نیا ی. پوپک هم تورانهیفقط دو هفته ا ی. بازرگانزیمحموله رو از مرز خارج کن پاک و تمنگران نباش، -

 بابا. یخونه فرستمشیبابت پوپک راحت شد، م المیکه خ نیداره. بعد از ا

 نداره؟ نازیبه آ یچرا پوپک؟ چرا کار -

 .ستین زیپوپک عز  یبه اندازه نازیآ دونهیچون م-

 ده؟یحاال از کجا فهم-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 آدم هم باخبره؟ ییغذا یهااز وعده یرفته بازرگان ادتی-

 .یآدم انداخت نیدام ا یتو یدست یخودت رو دست-

 ابروهام نشست و گفتم: نیب یبارم دوباره مقابل چشمام جون گرفت. اخمنکبت یگذشته

 آورد؟ رونیندان ببودکه من رو از ز  یبازرگان نیرفته هم ادتی-
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 .دهیکارش تو رو خر  نیبا ا-

 گذاشتم و گفتم: یگار یجاس یرو تو گارمیس ته

پوپک رو  ینگفت ی. راستینش یآفتاب جانیکن ا یسع یدادم. تا رفتن بازرگان یبازرگان یهامن در مقابل جون تو تن به خواسته-

 اون روز؟ یکرد دایطور پچه

 و گفت: دیخند

 .ابیرد-

 :دمیپرس یکردم و با کنجکاو زیرو ر  هامچشم

 ؟یکرد یطور جاساز اون وقت چه-

 .دمیکه براشون خر  ییاز گردبندها-

بدم، گفت سال  هیهد نازیرو به پوپک و آ هانیاون روز افتادم که اردالن به اصرار دو تا جعبه بهم داد و گفت که حتما ا ادی

 برم. نیسهفت یسر سفره یزشته دست خال لیتحو

 .کردیکار خودش رو م شهیداد؛ هم رشییتغ شدیبود، نم النارد

 .یرو داشته باش تیهنوزم زرنگ باز  کردمیفکر نم-

 .یگفتم که تو هنوز من رو نشناخت-

گذاشت  زیم یرو رو شیکرد، فنجان چا یلبم گذاشتم و روشنش کردم. اردالن اخم یبرداشتم و رو گارمیاز پاکت س گهینخ د هی

 و گفت:

 !گهیبسه د ،یخودت رو خفه کرد-

 گفتم: یحوصلگیب با

 اردالن باز شروع نکن.-

 تکون داد و گفت: یسر 

 .یستیتو آدم بشو ن-

 !؟یدیبعد از چندسال رفاقت االن فهم-

 .یشیدرست م کردمیفکر م یبودم؛ ول دهینه قبال هم فهم-

 و پوپک؟ نازیآ یبرا یکار گذاشت ابیبدتر هم شدم. چرا رد چ،یکه درست که نشدم ه یدید-

 پاش انداخت و گفت: یکیاون  یرو رو پاش
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 روزا. نیا ینیبشیپ یبرا-

 گفتم: یدادم و با کنجکاو رونیزدم و دود رو به حالت حلقه ب گارمیبه س یمحمک پک

 ران؟یا ادیداره م یبازرگان یدونستیتو م یعنی-

 زد و گفت: یپوزخند

 باشه. خبریب یز یاز چ یفرض کن اردالن جهانشاه-

 همه رو تونستم بشناسم، اال تو.-

 چند پله از تو جلوترم. قایهستم که دق یچون من تنها کس-

 .یشد دهیچه طور از حکم قصاص بخش یبه من نگفت وقتچیه ،یشیمجهول م یاوقات معما یتو گاه یدونیاردالن م-

 گفت: زدند،یهاش دودو مکه چشم یحال در

 .یبهتره ندون-

 د. از جاش بلند شد و گفت:فرار کر  باز

 ران؟یا ادیم یک یبازرگان-

رو دور  زیطور که م نی. از جام بلند شدم. همکردندیهام درد مگذاشتم. حالم بد بود؛ استخون یگار یجاس یرو تو گارمیس ته

 گفتم: زدمیم

 .گهیسه روز د یعنیجمعه، -

 کار بذارم؟ نیو دورب کروفنیم جانیا تونمیپس م-

 باال انداختم و گفتم: یدیقیبا ب یاشونه

 .ستین یمشکل-

 .کنمیفردا شروع م-

 که از اتاق خارج بشه، به سمتم برگشت و گفت: نیسمت در اتاق رفت. قبل از ا به

 شییتنها یتو یول ست؛یکل ندرسته اهل کل کنه،یدختر درسته سکوت م نیدختر بذار. ا نیرفت.کمتر سر به سر ا ادمیها، آ-

 .زهیر یاشک م صدایب

 زدم و گفتم: یپوزخند

 .یشناسیاز من اون رو م شتریانگار تو ب-
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 فکرت هنوزم منحرفه؟-

اردالن رو نداشتم. از کنارش گذشتم و بهش تنه زدم به سمت اتاق  یها. تحمل حرفشدمیم تابیشد. کم کم داشتم ب سردم

 روبه رو رفتم.

 .زنمیدارم باهات حرف م ؟یر یکجا م یهومن دار -

 گاز گذاشتم تا داغ بشه. ینشستم و قاشق رو رو عیاتاق رو باز کردم. به سمت بساطم رفتم و سر  در

 رو از تنم درآوردم. راهنمیپ

 :دیبهم توپ یعصب یبا لحن اردالن

 هومن؟ یکنیم یچه غلط یدار -

که بهش توجه کنم  نی. بدون ا. روبه روم نشستدمیهاش رو شنقدم یبهش انداختم دوباره مشغول کار شدم. صدا ینگاه مین

 سرنگ رو آماده کردم و کش رو دور بازوم بستم.

 کردم خونسرد باشم. گفتم: یشد. نگاهم رو باال آوردم. سع دهیاز دستم کش سرنگ

 .ستیاردالن حالم خوب ن-

 :دیکش ادیفر  یعصب

 تو هومن؟ یغرق شد یچه کثافت ی! توستیبه درک که حالت خوب ن-

 :دمیو هوار کش رو باال بردم صدام

 ست؟یحالم خوش ن ینیببیرو به من بده، نم ینداره. اون سرنگ لعنت یکه غرق شدم به تو ارتباط یتو هر کثافت-

 .دمینم-

 .رونیمن ب یگورت رو گم کن برو از خونه ؟ییجانیهنوزم ا یچ ی. اصال برایکه ند یکنیتو غلط م-

 و مبهوت نگاهم کرد و گفت: مات

 هومن؟-

دستم فرو کردم. سرم رو به  یسرنگ رو تو یکردم. بدون معطل دایدستم زدم و رگ دستم رو پ ی. رودمیرو از دستش کش سرنگ

 چسبوندم. آروم شدم. وارید

 ؟یکار کرد یچ تیتو با خودت زندگ یلعنت-

 هم فشردم. یرو رو هامچشم

 شده؟ یاردالن چ-
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 یهام رو به سخت. پلککردیبه من و بساط نگاه م یبود. با نگران ستادهیهام رو باز کردم. پوپک داخل چهارچوب در اپلک آروم

 هام بسته شدند.باز نگه داشته بودم. چرتم گرفته بود. باألخره پلک

 

*** 

 :اردالن

 یها. سرم رو برگردوندم و به پوپک نگاه کردم. با چشمسوختیم یرو هضم کنم. درونم از ناراحت یاصحنه نیچن تونستمینم

کردم از اون جا دورش کنم. دستم رو پس  یشده بود. بلند شدم، به سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم و سع رهیبه هومن خ یاشک

 زد.

 پوپک؟-

 گفت: یکدندگیبا  شهیهم مثل

 ولم کن اردالن.-

 .میپوپک بر  -

 رو باال برد و گفت: صداش

 . نگاهش کن، حالش بده، کمکش کن.رمینم-

که خودش  یبه هومن کمک کنم وقت تونستمیطور مجنازه وسط اتاق افتاده بود. من چه هیاه کردم. مثل و به هومن نگ برگشتم

من رو به مواد  یوقت کنه؟یم رونیاش بمن رو از خونه یکمکش کنم وقت تونستمیطور مرو انتخاب کرده بود؟ چه شیراه زندگ

 ی. سعدیکوبیم امنهیس یجا دور کردم. با مشت روک رو از اونپوپ یکنم؟ به سخت کشکم تونمیطور مچه دهیم حیمخدر ترج

 کردم آرومش کنم. گفتم:

 پوپک آروم با.ش-

 هق هق گفت: با

 .شهیطور آروم باشم؟ داره نابود مچه-

 آروم گفتم: یصورتش خم شدم و با لحن یاوج گرفت. بازوهاش رو گرفتم و تو اشهیگر 

پوپک هومن خودش  ینباشه االن حکم شوهرت رو داره؛ ول یهر چ ،ینگرانش دونمی. مشهیدرست نم یز یداد چ غیو ج هیبا گر -

 .ادیبر نم ی. از دست من و تو هم کار خوادیرو م طیشرا نیا

 من رو از بازوهاش جدا کرد و گفت: یهاهاش دستدست با

 .سوزهیمن دلم به حالش م-
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 لبم نشست. گفتم: یرو یلبخند

 ؟یسوزنیباز براش دل م یکه در حقت کرده دار  یبا اون همه بد ؟یخوب قدرنیتو آخه چرا ا-

 تر شده بود. گفت:رو پاک کرد. آروم هاشاشک

 ؟یدی. مگه ندهیاون مواد کوفت ریاش تاثهمه ست،یدست خودش ن هاشکردنیبد-

 .میایهومن کنار ب ادیبا اعت دیپوپک با یول دم؛یچرا د-

 م؟یایکنار ب دیچرا با-

 پوپک کالفه شدم. گفتم: یپافشار  از

 دانشگاه. یبر  دیاتاقت و در رو قفل کن. فردا با یبه وقتش. االن برو تو زیهمه چ ست،یحرفا ن نیپوپک، االن وقت ا هیکاف-

موهام زدم.  نیب یچنگ یو با کالفگ دمیکش یقیو با اخم به سمت اتاقش رفت. نفس عم ومدیمن خوشش ن یلحن دستور  از

 .کردمیم دایپ یاراه چاره دیبا

 رو به حرکت در آوردم. نیشدم و ماش نیزدم. سوار ماش رونیخونه ب از

 .زدمیدور م نیبا ماش هدفیبودند. ب ختهیبودم. افکارم به شدت به هم ر  کالفه

ضبط رو بلند کردم. طبق عادت  ی. صداکردمیدورش م یباز  نیاز ا دیبود. با فیح یادیز  یباز  نیا یکرده بودم، پوپک برا اشتباه

 .بردیم نیرو از ب هامیو نگران کار تموم استرس نیانگشتم رو گاز گرفتم. انگار ا امیشگیهم

 پدال گاز فشردم. ی. دور زدم و پام رو روکردمیباهاش مشورت م دیشد، با دهیسمت سرهنگ کش فکرم

 رو زدم. نیماش موتیشدم و ر  ادهیرو خاموش کردم و پ نینگه داشتم. ماش نیسرهنگ ماش یخونه مقابل

 زنگ فشردم. یو انگشتم رو رو دمیکش یقی. نفس عمادیاشتباه از آب در ب ممیتصم دمیترسیبودم؛ م دودل

 هم نداشته باشم بهش سر بزنم. میاگه تصم یبود که منتظر من بمونه، حت نیا شهیباز شد. عادت سرهنگ هم کیت هیبا  در

قرمزرنگ آروم  یهایشد. ماه دهیکش رنگیگل و درخت. نگاهم سمت حوض آب ینسبتا بزرگ با کل اطیح هیشدم.  اطیح وارد

هام رو درآوردم و باز بود. آروم در رو به عقب هل دادم و وارد خونه شدم و در رو پشت سرم بستم. کفش مهی. در نکردندیم یباز 

 .دمیرو پوش یروفرش یهاکفش

. به سمت اومدیاز آشپزخونه م ییمن بود. صداها یهایبچگ یتموم روزا ادآوریخونه  نیکردم. ا دایش پآرام شهیهم مثل

رفت و داخل  شیمیبود. به سمت سماور قد ییکردن چالبم نشست. سرهنگ در حال آماده یرو یآشپزخونه رفتم. لبخند محو

 .ختیر  ییها چااستکان

 زد و گفت: یحضور من شد. لبخند یرو گرفت و به سمت من برگشت. تازه متوجه ینیس

 سالم، متوجه اومدنت نشدم.-
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 کنم. رتیآروم وارد خونه شدم تا غافلگ شهیسالم، مثل هم-

 زد. یلبخند

روش نفره رو به مبل تک یکناپه نشست، منم رو یرفت. پشت سرش راه افتادم. رو منیکنارم گذشت و به سمت نش از

بو بود. سکوت رو شکست رنگ و خوشخوش شیچا شهیرو برداشتم. مثل هم میرو برداشت. منم چا شینشستم. استکان چا

 و گفت:

خونه رو سرک  یو آروم گوشه کنارها یشدیآروم وارد خونه م یاومدیمادرت زنده بود، از مدرسه که م یوقت یبچه که بود-

 نی. بعد از چند سال ایکردیو فقط نگاهش م یستادیایم یاگوشه یحرف چیدون هب ،یدیدیمادرت رو م یو وقت یدیکشیم

 من. ودبار با وج نیا یصحنه دوباره تکرار شده؛ ول

 و گفتم: دمیکش یگرفت. نبود مادرم واقعا دردناک بود. آه دلم

 داشتم تنهام گذاشت. ازیبه وجودش ن شهیاز هم شتریکه ب یمن سخت بود. درست زمان یبرا شترینبود مامان از همه ب-

 گفت: یناراحت با

 دست خداست. یپسرم عمر هر آدم-

 مامان من نباشه بابا؟ دیهمه آدم با نیا نیچرا ب یدرسته؛ ول -

 . گفت:دیهاش لغز رو باال آورد و بهم زل زد. اشک داخل چشم نگاهش

 بابا؟ یچندسال بود که بهم نگفته بود-

 گفتم: یناراحتش کردم. با شرمندگ شهینبودم، هم یبابا فرزند خوب یوقت برا چیخودم شرمم شد. من ه از

 نیبه ا دیبود که ازتون دلخور بودم که گذاشت نیهمه مدت نگفتم بابا، فقط به خاطر ا نی. اگه ادیمن بود یبابا شهیشما هم-

 کردم. هیبابا تنب یمدت خودم رو با نگفتن کلمه نیقاتل مادرم بره. تموم ا یراحت

 از قاتل مادرت نگذشتم. وقتچیپسرم من ه-

 گفتم: یدلخور  با

 شیادآور یکه هربار با  مونهیزخم م هیدلم درست مثل  یدرد رو ست،ین ی. نه کافیهم گذشت یبابا، به راحت یازش گذشت یول-

 . چرا من اون روز....فرستمیبه خودم لعنت م

 و گفت: دیحرفم پر  نیب

 جز صبر مگه دارم؟ یاچه کنم؟ چاره یمن حالم بهتره از توئه؟ نه، منم حالم بده؛ ول یرداردالن! فکر ک هیکاف-

 !دیصبور نبود قدرنیکاش ا یول د؛ینه ندار -

 ؟یپاشینمک م یمیقد یهازخم یرو یامشب از کجا دلت پره که دار -
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 گذاشتم. سرد شده بود. زیم یرو رو میچا استکان

 .زشدنهیوقته پر شده و در حال لبر  یلیدل من خ-

 اردالن!-

 سرنوشت و روزگار رو سرزنش کنم. نیبار هم که شده ا کیبابا لطفا از حرفام نرنج، منم حق دارم -

 نه سرنوشتت رو. یکنیمن رو سرزنش م یتو دار  -

 پر از اشک بابا دوختم گفتم: یهارو به چشم نمیغمگ نگاه

 که شما رو سرزنش کنم. دمیخودم نماجازه رو به  نیا وقتچیمن ه-

شده بودند.  دیوقت بود که سف یلیخ رنگشیمشک یرو زد. موها شیچا دیگذاشت. اون هم مثل من ق ینیس یرو تو استکانش

 من قهرمان بود. یهنوزم برا یداشتند؛ ول یفیخف یهالرزش یوقت بود که هر از گاه یلیخ رومندشین یهادست

که پدر و مادرم به خاطر قاچاق مواد کشته شدند، سرهنگ  یمن بود. وقت یبچگ یهارمان تموم قصههمون بابا، قه ای سرهنگ

 اش آورد.دستم رو گرفت و من رو به خونه

ها شدم، در برخورد اول زن سرهنگ من رو "پسرم" اون یوارد خونه یوقت یول دم؛یترسیزن سرهنگ م یهیاز برخورد اول اولش

 ریگ. بعد از مرگ مامان گوشهختندیمن ر  یشون رو پاخطاب کرد. من رو مثل پسر خودشون بزرگ کردند و تموم عشق و عالقه

 بودکه من رو از ته وجودش دوست داشت. یتنها کس اماناز شغلم استعفا دادم؛ چون م یشدم، حت

ام نشست، دست از مرورکردن گذشته برداشتم. آروم سرم رو بلند کردم و به سرهنگ نگاه کردم. لبخند شونه یکه رو یدست با

 زد و گفت: یتلخ

 که کردم. یبابت گذشت کنمیمنم که خودم رو سرزنش م نیا ،یاگه تو من و سرزنش نکن-

به نظر  گهیجور د هی زیامشب همه چ .گذاشتیتنهام م شد،یهام دلخور ماز حرف یوقت شهیسمت اتاقش رفت. هم به

 .دیرسیم

 سال بود. کیبه اندازه  گذشت،یکه م هی. هر ثانکردمیبودم و به هومن فکر م داریشب رو ب تموم

 وارید یگرفته بودم هر طور شده امروز باهاش حرف بزنم. به ساعت رو مینتونستم با بابا راجع به هومن حرف بزنم. تصم شبید

زدم و به سمت آشپزخونه رفتم.  یصبح بود. پتو رو کنار زدم و بلند شدم. به دست و صورتم آب مینگاه کردم؛ ساعت هشت و ن

 صبحانه رو آماده کردم. زیسماور رو روشن کردم و م

 .ستادمیخونه رو شکست. منتظر ا بارنیسکوت سنگ ویراد یشاد مجر  یبابا رو روشن کردم. صدا یویراد شهیهم مثل

 زد و گفت: یکه وارد آشپزخونه شد. لبخند دینکش یطول

 .یکه سنگ تموم گذاشت نمیبیم -



                 
 

 

 pariya***75 | باتالق عشق رمان

 

        www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

119 

 

 و گفتم: دمیاشاره کرد. خند زیم به

 .میپسر و پدر با هم صبحانه بخور  مایمثل قد خواستیدلم م-

 پسرم. یکرد یکار خوب-

 .ختمیر  ییو نشست. من هم نشستم و براش چا دیرو عقب کش یصندل

 طور که مشغول خوردن صبحانه بود، گفتم: نیدن صبحانه شد. همخور  مشغول

 ران؟یا ادیداره م یبازرگان دیدونست یم-

 تکون داد و گفت: یسر 

 .دونمیآره م -

 د؟یخب چرا به من اطالع نداد-

 .یاز هومن بفهم خواستمیچون م-

 د؟یکن ریرو دستگ یکه بازرگان دهی. وقتش نرسدمیکه هومن بهم بگه خودم فهم نیمن قبل از ا یول-

 هومن ابتکار داره. یبه مهمون یبستگ زیهمه چ ده،یچرا وقتش رس-

 ..یعنی-

 و گفت: دیحرفم پر  نیب

 .میکنیم رشونیو دستگ میرسیما سر م کنند،یکه دارند معامله م یکه درست زمان نیا یعنی-

همه سال بهش دروغ گفتم، حتما ازم  نیا دیفهمی. اگه مدمیترسیالعمل هومن مبسته شده بود. از عکس یبه کل اشتهام

تمام  یچشم ری. بابا ز ختیر یاز قبل به هم م شتریب د،یفهمیداشت؛ اگه موضوع رو م یحساس هی. هومن روحشدیدلخور م

 من بود. نگاهش رو باال آورد و گفت: یحواسش پ

 ؟یچرا ساکت شد-

 و گفتم: دمیکش یآه

 نگرانم. سمیپل هیبفهمه من  یهومن وقتام! از برخورد کالفه-

 .میگفت نیکه به فرز  میکرد سکیهم ر  جانیبفهمه. ما تا ا دیزود با ای رید-

 دوستمه بابا. نیفرز -

 .یهست یاردالن، تو مامور مخف یستیدوستت باشه. چرا متوجه ن-
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 .شهیها پحرف سال نیمن و فرز  ی. دوستستین روزمید ایدوست امروز  نیبحث کار من نکن. فرز  یرو قاط نیلطفا فرز -

 .نیبگم مواظب خودت باش، هم تونمی. فقط میدیتو که گوش نم گمیم یمن هرچ-

 رنگم چشم دوختم.خوش یکردم و به چا اریداد سکوت کنه، من هم سکوت اخت حیترج بابا

*** 

 :پوپک

 کردم. یکیها رو دوتا زدم. پله رونیجله از اتاق بآخر چادرم رو برداشتم و با ع یتو لحظه شدم،یکه با عجله آماده م یحال در

 لب آروم گفتم: ریبرداشتم و ز  واشیهام رو خوردن بود. قدمشدم. هومن مشغول صبحانه منینش وارد

 سالم.-

 که نگاهم کنه گفت: نیا بدون

 کجا؟-

 سرد گفتم: یلیخ

 دانشگاه.-

 .رسونمتیم -

شده بود. هومن با  رمینگذاشت. منتظر نگاهش کردم. د یمن باق یبرا یاعتراض یبود که جا یلحنش کوبنده و دستور  قدراون

 قورت دادم و گفتم: یو آب دهنم رو به سخت اوردمیاش بود. طاقت نتمام مشغول خوردن صبحانه یخونسرد

 من برم؟ من عجله دارم. شهیم-

 یکرد و با لحن ی. اخمدمیبار ازش ترس نیاول یبرا نگاهش ترسناک بود که قدرنیانداخت. ا یرو باال گرفت و به من نگاه سرش

 خشک و سرد گفت:

 .رسونمتیم یعنی رسونمت؛یبار گفتم م هی-

 شده. رمیآخه من د-

که به من توجه کنه  نیبرداشت و بدون ا یصندل یبلند شد و کتش رو از رو یدر کامل ناباور  یبودم؛ ول ادشیلحظه منتظر فر  هر

 لبم گفتم و پشت سرش راه افتادم. ریز  یا. بسم هللادمیکش یقیرفت. نفس عم رونیاز خونه ب

 یکنم. بو اریبه دانشگاه سکوت اخت دنیکردم تا رس یجلو جا گرفتم. سع یصندل ینشسته بود. آروم رو نشیماش یتو منتظر

باهاش حرف  ای ستادمیایکنارش م یعطرش شده بودم. وقت یها بود که عاشق بورو پر کرده بود. مدت نیماش یعطرش فضا

 .کردیم دنیقلبم شروع به تپ زدم،یم
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 هومن به خودم اومدم: یصدا با

 .یایهفته به اتاقم ب هی یبرا خوامیازت م-

هومن  دم،یدیزد. درست م یبه من انداخت و لبخند ینگاه میگفت؟ ن یاالن چ نیسرم رو به طرفش برگردوندم. ا متعجب

 لبش بود، گفت: یکه لبخند رو رطونیلبخند زد؟ هم

 تو رو آزار بدم. تونمیبه تو ندارم، به خاطر مادرم نم یشد؟ نترس من کار  طورنیا اتافهیچرا ق-

 آروم گفتم: یلی. خدادیهاش من رو آزار مبود که هر روز با حرف یک نیانداختم. پس ا نییرو پا سرم

 .یدیآزارم م یول-

 .ستیدست خودم ن-

 گفتم: یباناراحت

 ه؟یپس دست ک-

 تحت فشارم. یرومه. از هر جهت که فکرش رو کن یدونم پوپک، من فشار عصب ینم-

 ؟یکن یرو سرش خال تتیتموم عصبان یتونیهستم که م یو منم تنها کس-

 یول کردم؛یمن اشتباه فکر م دیشده بود. شا بیغر  بیعج یلیوارد کرد. امروز خ نیبه فرمون ماش یرو باال آوردم. فشار  سرم

 مهمون آسمان شهر تهران شده بود. هوایشده بود که ب یز ییبارون پا هیهومن امروز درست مثل 

 متاسفم!-

آدما  شهیتنها نقطه ضعف من بود که هم نیا دی. شادمیبخشیزود م شهیبلد نبودم خودخواه باشم، هم وقتچیکردم. ه بغض

 .دمیبخشیرو زود م

 لرزونم گفتم: یرو قورت دادم و با صدا بغضم

 .کنمیدرکت م-

 یها وقتکردن دارند. ما زنبه درک ازیها ناز ما زن شتریمواقع مردا ب یمرد گفت. گاه هیبه  دیبود که با یاتنها کلمه نیا دیشا

 یهاکردنهیو شروع به گر  میکنیپنهان م ایدن یو خودمون رو از همه میشیوارد اتاقمون م عیسر  م،یشیناراحت م ای یعصب

 شیچند لحظه پ یهایلبمون تموم ناراحت یکردن رژ لب روو با پررنگ میر یگیقرار م نهیمقابل آ هم. آخر سر میکنیم یواشکی

و تمام  میافتیم فیکث یهابه جون لباس میکه باش ی. عصبمیببر یبه آشپزخونه پناه م م،یکه باش حوصلهی. بمیببر یم ادیرو از 

 نیاز دست ا یلیتموم بشه. خ تمونیتا بلکه عصبان میزنیرو چنگ م اهلباس ی. همیکنیم یها خاللباس یرو رو تمونیعصبان

 یها. از لباسمیکنیزنونه مشغول م یدهایو خودمون رو با خر  میزنیم رونیو از خونه ب میکنیشال و کاله م م،یباش یعصب ایدن

که چند  یو انگار نه انگار اون شخص میخر یم میو دوست داشته باش مینیرو که بب یرنگارنگ، هر چ یهارنگارنگ گرفته تا الک
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 شنیشهر م نیا یهاکوچهپس یمردا ناراحت که باشند، آواره یزن خسته بوده؛ ول هی کردیم هیو زمان گال نیبه زم شیپ قهیدق

 رند.دا ازیکردن نبه درک ی. مردا گاهدنیهاشون رو پشت سر هم قورت مبغض یو ه

 .ارهیرو به اتاق من ب لتیهفته وسا هی یبرا گمیبه مهربان خانوم م-

 اش رو اجابت کرد.محترمانه خواسته یلی. خدینکش ادیآروم بود. دستور نداد، فر  گهید یبرعکس تموم روزا لحنش

 :دمیپرس یکنجکاو با

 بپرسم؟ شهیکارا رو م نیا لیدل-

مثل تموم  کنمیمتوجه بشه. ازت خواهش م یز یچ میاز مشکالتم زندگ خوامیدارم بهش گفتم ازدواج کردم، نم ژهیمهمون و هی-

 کن. یروزا صبور  نیا

که  ییبودن رو هم بلد بود؟ برعکس تموم مردا. هومن خوبرفتیهمه متانتش ضعف م نیا یصورتش زل زدم. دلم برا رخمین به

نه خودش رو غرق باشگاه  کرد،یم دیامروز تقل یهاداشت. خودش بود؛ نه از مدل جداگانه یتیبودم، هومن شخص دهید

 .افتهیلمرد تکام کیبود،  یعیکرده بود. طب یساز اندام

 سر نزده بود. ییبار هم ازش خطا کی یمدت هومن حت نیا یزن در مواقع الزم برخورد کنه. ط هیطور با بلد بود چه هومن

 زدم و گفتم: یلبخند

 .ستین یمشکل-

 گفت: دیبهم انداخت و با ترد یسرعت قبول کنم. نگاه نینداشت به ا انتظار

 .یسرعت قبول کن نیبه ا کردمیفکر نم-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یبود که با متانت دو ساعت با من حرف زد نیبه خاطر هم-

 و گفت: دیداد. خند رونیرو صدادار ب نفسش

 .یشیکنترل م رقابلیغ یشیباز ملج یراحت شدم. آره؛ چون وقت شیآخ-

 ام رو قورت دادم و گفتم:خنده یام گرفته بود. به سخت. خندهشمیقابل کنترل م ریغ یمن گاه دونستیهومن هم م پس

 .یکنیکل مبا من کل یادیکه تو ز  نهیلجبازبودن من به خاطر ا-

 ؟یگیم یو تموم نقاط بد من رو دار  یکنیسوء استفاده م یبودن من دار امروز از خوب-

 نفر ازشون انتقاد کنه. هیدارند که  ازین یآدما هر از گاه-

 نکنه اون روز هم امروزه؟-
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 گفتم: یو حاضرجواب ییتکون دادم و با پررو یسر 

 ست بدم.اومد امروز رو از د فمیو منم ح یفتیبار اتفاق م کی یهر چند سال ؛یمونیم یگرفتگآره؛ چون تو مثل ماه -

 ابروهاش نشست و گفت: نیب یفیظر  اخم

 .یانتقاد نکن وقتچیکن از من ه یسع-

و آسمان رو  نیرعد برقش زم یو صدا شدیم یابر  یبود؛ گاه یابر  مهین یهمون هومن بداخالق شد. درست مثل هوا بازم

 رو مقابل دانشگاه متوقف کرد و گفت: نیکرد. ماش تیهدا ابونیرو به کنار خ نی. ماششدیم یهم آفتاب یو گاه لرزوندیم

 .زنمیشب فرصت شد باهات حرف م-

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 باشه.-

 نیگفتن ا یهاش زل زدم. برابشم، به سمتش برگشتم. منتظر نگاهم کرد. به چشم ادهیکه پ نیرو باز کردم. قبل از ا نیماش در

 وار گفتم:مهحرف رو نزنم. زمز  نیاومد ا فمیح یحرف دودل بودم؛ ول

 بخند.      شهیهم اد،یبهت م یلیلبخند خ-

شدم و به سمت دانشگاه رفتم. هنوز نرفته بود. نگاه  ادهیپ نیاز ماش عیبشه، سر  جادیا یر ییکه در نگاهش تغ نیبدون ا    

رو گرفت  نیو برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. گاز ماش ستادمیلحظه ا کی. وارد دانشگاه شدم. کردمیرو احساس م اشرهیخ

کرده  ادیخودش رو غرق باتالق اعت یکنه؛ ول یخوشبخت زندگ تونستیکه م یهومن یبرا لمدادم. د واریرو به د امهیو رفت. تک

جا زهرا اون شهیکه هم ی. چادرم رو مرتب کردم و وارد دانشگاه شدم. به سمت پاتوقدمیکش یبود، گرفت. آه پر از حسرت

 اش بود.ها نشسته بود و مشغول مرورکردن جزوهچمن یرو شهیرفتم. مثل هم نشست،یم

 گفت: یمقابلش نشستم. سرش رو باال آورد و با مهربون    

 سالم خانوم خانوما.-    

 ام رو درست کردم و گفتم:هام انداختم، مقعنهسر شونه یچادرم رو رو    

 .بایز  یسالم بر بانو-    

 .یکرد رید-    

 شد. رمیکم د هی نیآره، هومن خواست من رو برسونه، به خاطر هم -    

 هاش رو گرد کرد و گفت:چشم    

 هومن؟ ،یچ-    

 شده بود! بیغر  بیعج یلیاهوم. امروز خ-    



                 
 

 

 pariya***75 | باتالق عشق رمان

 

        www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

124 

 

 گفت: یبا کنجکاو    

 طور؟چه-    

 گفتم: جانیبا ه    

زهرا، اجازه داد ازش انتقاد کنم، بعدش بابت رفتارهاش گفت متاسفم. فکرش رو بکن، هومن مغرور بگه  شهیباورت نم-    

 متاسفم.

 ابروش رو باال داد و با تعجب گفت: یتا هیزهرا     

 هومن؟ بهت گفت متاسفم؟-    

 آره به خدا. -    

 سالم بود؟ ی. مطمئنشهیمن که باورم نم-    

باهام  یقشنگ کنارم نشسته بود و به آروم یلیحاال خ کرد،یسالم باهام بحث م گفتمیکه بهش م یهومن شهیمنم باورم نم-    

 قبل بود. ی. آره سالم بود، حالش بهتر از روزازدیحرف م

 مراقب باش. یلی! پوپک خشهیم شیز یچ هیپسر  نیا-    

 .کنهیو داره بهش کمک م دهیخدا صدام رو شن دیزهرا شا-    

 سرم زد و گفت: یتو یرا با مشتش به آرومزه    

 ؟یدعا کرد نیا یبود که برا یخاک بر سرت! آدم قحط-    

 کردم و گفتم: زونیام رو آولب و لوچه    

 خداست. یبنده نمیخب گـ ـناه داره! ا-    

 ام کرد و گفت:زهرا مسخره    

داره، مواظب  ییهانقشه هی اروی نیپوپک، ا گمیبهت م یدارم ک نیبکرده؟ ب تتیقدر اذرفته چه ادتیگـ ـناه داره و کوفت. -    

 باش.

 ؟ینیبیم یسیرو از جهت پل زیچرا تو همه چ-    

 خطره. ریچون هومن آژ -    

 هوف! به خدا خودمم موندم.-    

 یبلند شدم و راه یحالی. با بشهیشروع م یشو. پاشو که االن کالس استاد حقان الیخیرو ب هاتدنیکشهوف نیحاال ا-    

 شدم. یکالس درس استاد حقان
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 یتاکس نیاول یزدم. برا رونیرو نداشتم. از دانشگاه ب ستادنیواقعا توان سرپاا گهیکالس داشتم؛ د کسرهیاز صبح تا عصر     

ه پرت کردم و کناپ یخودم رو رو رونیب یهابودم، با لباس حالیخونه شدم. از بس ب یدست بلند کردم و سوار شدم و راه

 رفتم. وفر  یقیهام رو بستم و به خواب عمچشم

    *** 

 هومن:    

 به سمتم اومد و گفت: دیتا من رو د مانیبا عجله وارد خونه شدم. پ    

 سالم قربان.-    

 گفتم: رفتم،یم نیزم ریطور که به سمت ز  نیهم    

 سالم. کجاست؟-    

 .می. منتظر شما بودنهییپا-    

 د؟یبهش که صدمه نزد-    

 راحت. التونینه قربان، خ-    

من شروع به تقالکردن  دنیبسته بودنش و دور دهنش رو با دستمال بسته بودند. با د یها به صندلرفتم. بچه نییها پااز پله    

 خوردم و گفتم: یزدم و به سمتش رفتم. دورش دور  یکرد. پوزخند

 من. یبرا حداقل ،ینبود یخوب گریباز -    

کرد؛  دنیادکشیشد و شروع به فر  دهی. سرش به عقب کشچوندمیبلندش رو دور مچ دستم پ یبه موهاش زدم و موها یچنگ    

 :دمیکنار گوشش غر  یو عصب یحرص یچون با دستمال دهنش بسته بود، صداش خفه بود. با لحن یول

بهت نگفته بودند هومن ابتکار  ها؟خوره؟یرودست نم وقتچیه هبهت نگفته بودند که هومن ابتکار از اون دسته آدماست ک-    

 .یمن شد ریحتما بهت نگفته بودند که اس تره؟یزخم یببر زخم هیاز 

دستمال رو برداشت و کنار  عیسر  مانیاشاره کردم که دستمال دور دهنش رو باز کنه. پ مانیرو رها کردم. به پ موهاش    

 با التماس گفت: کرد،یم هیکه گر  یبه طناز نگاه کردم. درحال یچشم ریز  دادم،یکه ماساژ م ی. مچ دستم رو در حالستادیا

 .گناهمیوسط ب نینداشته باش! من ا یتو رو خدا با من کار -    

 ابروهام نشست و گفتم: نیب ینگاهم رو باال آوردم. اخم    

 من باز شد؟ یخصوص میکه پات به حر  یـناه بود گـیب-    

 :دیکش ادیو داد فر  غیبا ج    

 .نیرابط بودم، هم هیمن فقط  ؟یفهمیچرا نم-    
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 گفتم: تیصدام رو باال بردم و با عصبان    

 ؟یبازرگان ؟یکنیکار م یک یبرا ؟یمدارک من رو بدزد یخواستیکه م یرابط بود-    

 سکوت کرد. ادامه دادم:    

 ارمت؟یخودم به حرف ب ای یکنیدهنت رو وا م-    

 با ضجه گفت: کرد،یم هیکه گر  یدرحال    

 .گناهمیوسط ب نیمن ا دونم،ینم یز یبه خدا من چ-    

 رونیدر بره ب نیچون پات که از ا ؛یرو بگ زی. بهتره همه چدارمیمن دست از سرت بر نم ،یگناهیب یتا فردا هم که بگ نیبب-    

 .یشیکشته م

 زدم. رونیب نیزم ریبه فرصت داره. از ز  ازیزدن نحرف یبرا دونستمی. سکوت کرد. مهدیجا خورد؛ معلوم بود که ترس    

 بود. صداش کردم: ستادهیپشت سرم ا مانیپ    

 مان؟یپ-    

 تر اومد و گفت:جلو    

 جانم قربان؟-    

 گم؟یبهت م یکه چ یدونیها باشه، مدرعوضش بترسونش. حواست هم به بچه یول ؛یبد خوادیشکنجه نم-    

 راحت. التونیبله قربان، خ-    

 .رسمیبشه من حساب تو رو م جادیا یاگه مشکل مان؛یسفارش نکنم پ گهید-    

 چشم.-    

 به سمت خونه رفتم.    

 یکردم. نگاهم رو دور تا دور سالن چرخوندم. نگاهم رو زونیکنار در آو زیآو. کتم رو به رختشدیهوا کم کم داشت گرم م    

 کاناپه خوابش برده بود. یرفتم. پوپک رو ترکیکاناپه قفل شد. نزد

 .دیرسیخواب معصوم به نظر م یقدر تودختر نماد صبر و استقامت بود. چه نیا    

 .دیآقا خوش اومد-    

 لبم گذاشتم و گفتم: یبه سمتش برگشتم و انگشتم رو رو عیمهربان خانوم سر  یبا صدا    

 .تر! آرومسیه-    
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 گفت: یآروم و با شرمندگ یمهربان خانوم نگاهش رو سمت پوپک گرفت و با لحن    

 شام رو آماده کنم؟ زیخانوم خوابن. شام آماده هستش، م دونستمیشرمنده آقا، نم-    

کرده بود، به حضورش عادت کرده بودم. به حضور به  یکه پوپک کنارم زندگ یمدت نیا یبه پوپک انداختم. ط ینگاهمین    

 عادت کرده بودم. زشیبه همه چ د،یکشیخونه م نیا یکه تو ییهاشام، به نفس زیموقعش سر م

 خسته گفتم: یبا لحن    

 ندارم. لیم ،ینه مرس-    

 چشم.-    

 خارج بشه گفتم: منیکه از نش نیمهربان خانوم رفت. قبل از ا    

 بان خانوم؟مهر-    

 و به سمتم برگشت و گفت: ستادیا    

 د؟ییبفرما-    

 .دیار یپتو ب هیپوپک خانوم  یبرا-    

 چشم.-    

تخت ولو کردم. ساعد دستم رو  یکردم و خودم رو رو ضیهام رو تعووارد اتاق شدم. لباس یبه سمت اتاقم رفتم. با خستگ    

 شدم. رهیگذاشتم و به سقف اتاق خ امیشونیپ یرو

از حد اردالن و پوپک. درسته که از پوپک  شیب شدنیمیمشکوک اردالن، صم یبود. رفتارها ختهیبه هم ر  زیروزا همه چ نیا    

بودکه مثل قبل حس نفرتم به پوپک کم  ینداشتم. گفتم متنفر؟ مدت یبا اردالن حس خوب شدنشیمیاز صم یمتنفر بودم؛ ول

 شده بود.

رو بلد نبود. روحش  ی. حاضرجواب نبود. لوندکردیمن فقط سکوت م یهاییبود؛ در جواب تمام زورگو یپوپک دختر آروم    

که به  یواشکی یهارو از نگاه نی. اخوندیو قرآن م نشستیاش مسجاده یدادن به آهنگ روگوش یها به جاپاک بود. شب

وقت لمسش  چیهکه من یاتاقش پر از آرامش بود. آرامشداشت.  یعطر خاص یبومتوجه شده بودم. اتاقش  انداختمیاتاقش م

من چرا از پوپک متنفر  یدوستش داشتند؛ ول قدرنیبود که بابا و مامان ا نیبه خاطر هم دیبود. شا یانکرده بودم. دختر ساده

از دست افکارم  ؟کردمیپوپک فکر م بهنگفت. اصال چرا من داشتم  یز یبار هم چ کی یماه تموم عذابش دادم؛ ول کیبودم؟ 

 کردم بخوابم. یهم فشردم و سع یهام رو روکردم افکارم رو پس بزنم. چشم یشدم. به پهلو شدم. سع یعصب

 نیی. از باال به پااومدیم نییپا یاز طبقه یاخنده یاومدم. صدا رونیشده بودم. از اتاق ب داریبود که از خواب ب یساعت مین    

مهمون  نمی. کنجکاو شدم که ببدمشیدیسرحال م قدرنیبار بود که ا نی. اولدیخندیبلند م ی. پوپک با صدادمیکش یسرک

 .هیپوپک ک
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که داشت با پوپک حرف  یحضور من نشده بود. اون شخص یشدم. پوپک هنوز متوجه منیرفتم. وارد نش نییها پااز پله    

 پشتش به من بود. زدیم

 شه؛یم یاول عصب شناسم؛یکن. من برادرم رو م یهاش نقاشلباس یکرد برو رو تتیتو اصال نگران نباش، هر وقت هومن اذ-    

 .ادیبعد کوتاه م یول

 ابروم رو باال دادم و گفتم: یتا هی    

 .یهم دار  یبدآموز  دونستمیبه خواهر دلسوز من! نم کالیبار -    

 زد و گفت: یینمامن جا خورده بود، لبخند دندون موقعیکه از حضور ب نازیهر دوتاشون باترس به سمتم برگشتند. آ    

 ؟یاومد یتو ک یاوا داداش-    

 ابروهام نشست و گفتم: نیب یاخم    

 االن. نیهم-    

 .نیما بش شیپ ایب ،یستادیجا اچرا اون-    

 :دمیپرس ینگاه کردم و با کنجکاو نازیبه آ نهیناپه نشستم. دست به سکا یرفتم و رو ترکینزد    

 جا؟نیا یشده که اومد یز یچ-    

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم    

 برادرم سر بزنم؟ یخونه امیمن اجازه ندارم ب یعنی-    

 ابروهام رو باال دادم و گفتم:    

 به اسم هومن ندارم. یمن برادر  یشمال بهم گفت یتو یروز آخر  ادمهیآخه  یول ؛یچرا اجازه دار -    

 گفت: یاش رو درهم کرد و با ناراحتچهره    

شرط رو قبول  نی. هم از تو دلخور بودم هم از پوپک که ایپوپک بذار  یشرط رو برا نیا یهنوزم ازت دلخورم، تو حق نداشت-    

تر شده، بابا هم خودش حرف. مامان کمستندیاول ن یمثل روزا گهیمامان بابا با هم قهرند. د م،یکه از شمال برگشت یکرد. از وقت

 رو غرق کار کرده.

 و گفتم: دمیکش یآه    

 .زیهمه چ شهیدرست م-    

 با بغض گفت:    

 رفت. نیخوب ما از ب ی. روزاشهیدرست نم-    
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 بغضش رو قورت داد و گفت: به خواهر دل نازکم؟ گفتمیم دیبا یسکوت کردم. چ    

. شهیتنها خواهرت داره عروس م یکه بدون یحرف بزنم. به عنوان برادرم حق دار  یشگیکه از مشکالت هم ومدمین جانیا -    

 .نیفرز  یمن هم برا یهم برا ؛یکن یبرام برادر  خوامیازت م ،ینکرد یدر حقم برادر  وقتچیه

تنها خواهرم با پسر  کردمیفکرش رو نم وقتچیبه گلوم چنگ انداخت. ه یقدر بزرگ شده بود! بغضدلم گرفت. خواهرم چه    

 نازیاز آ یبهم زل زده بود. پوپک هم دست کم یبا نگران نازیام دور بودم. بلند شدم. آقدر من از خانوادهازدواج کنه. چه امییدا

 رو نوازش کردم. باشیز  ی. موهادمشیرو گرفتم، بلندش کردم و در آغوشم کش شنداشت. به طرفش رفتم. دست

 کنار گوشش آروم نجوا کردم:    

که  ییبابت تموم روزا خوامینکردم، معذرت م تیو حما کردمیم تیازت حما دیکه با ییبه خاطر تموم روزا خوامیمعذرت م-    

 .یبه خاطر من ناراحت شد

 دارش گفت:بغض یتر از قبل دور کمرم حلقه کرد و با صداهاش رو محکمدست    

 نکردم. یدر حقت خواهر  وقتچیو من ه یکه تنها بود ییبابت تموم روزا خوامیمن معذرت م-    

 زدم و گفتم: اشینیجدا کردم. با انگشتم به ب امنهیس یکاشتم. سرش رو از رو یارنگش بـ ــوسهخوش یموها یرو    

 .یز یعز  یلیکه برام خ یعنی نیکردم؛ ا یباشه من تنها از تو معذرت خواه ادتیوروجک خانوم -    

. از کردمیاز خودم دورش م شهیشدم که هم یبار غرق در محبت خواهر  نیاول ی. برادیام رو بوسگونه هوایب یزدگبا ذوق    

 .کردینگاه م نازیبه من و آ کرد،یم ییلبش خودنما یلبخند محو که رو هیبه پوپک انداختم. با  یچشمم نگاه یگوشه

 نشده بودم؟ باشیلبخند ز  یداشت. چرا تا االن متوجه ییبایلبخند ز     

 گفتم: میمال ی. با لحنکردمیم یآشت نیبا فرز  دیگرفتم. با نازینگاهم رو سمت آ    

 که مثل کوه پشتته. یبرادر دار  هیبفهمه که تو  دینباشه با یهر چ جا،نیا ادیشام ب یبرا نیزنگ بزن به فرز -    

 و گفت: دیهاش رو به هم کوبدست یبا خوشحال نازیآ    

 .یعاشقتم داداش-    

 مبل بلند شد و با لبخند گفت: ی. پوپک که تا اون لحظه ساکت بود، از رودمیاش خندبچگانه یبه رفتارها    

 آماده کنند. یبگم شام مفصلها پس من به مستخدم-    

 تکون دادم و به رفتنش نگاه کردم. یسر     

 ؟یدوستش دار -    

نگاهش کردم و  زدهرونیاز حدقه ب یهابرگردوندم. احساس کردم گردنم رگ به رگ شد. با چشم نازیسرم رو به طرف آ عیسر     

 گفتم:
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 ؟یچ-    

 و گفت: دیخند    

 ؟یدستپاچه شد چرا دم،یپرس یاسوال ساده-    

 یازش متنفر بودم؛ ول لیبود. اوا یداشتن فکر نکرده بودم. پوپک دختر خوببه دوست وقتچیمن پوپک رو دوست داشتم؟ ه    

 االن....

 گفتم: یپرتمقابل چشمام از افکارم فاصله گرفتم. با حواس نازیدادن دست آبا تکون    

 ؟یگفت یز یچ-    

 و گفت: دیخند زیر     

 !ینه، واقعا از دست رفت-    

 بهش رفتم و گفتم: یاشدم. چشم غره اشهیکنا یمتوجه    

 به پوپک ندارم. یاعالقه چیکار خودت باشه، من ه یسرت تو-    

 .یگیبله بله، تو راست م-    

 .ادیب نیکل نکن، زنگ بزن به فرز با من کل نازیآ-    

تخت  ی. روکردمیمهم رو آماده م یهاطرح دیداشتم، با یمهم ی. از کنارش گذشتم و به سمت اتاقم رفتم. فردا جلسهدیخند

 نشستم. لپ تاپ رو روشن کردم و شروع به کارکردن کردم.

 یام گوشههام خسته شده بودند. با دو انگشت اشارهبود که به لپ تاپ زل زده بودم. سرم رو باال آوردم. چشم یچندساعت

 هام کاسته بشه.چشم یهام رو فشار دادم تا بلکه از خستگچشم

. به سمت حمام رفتم. دوش چند کردیم یگرفتم تنم رو به آب بسپارم. بدنم احساس خستگ میاومدم. تصم نییتخت پا از

 اومدم. رونیب عیگرفتم و سر  یاقهیدق

 باز شد. پوپک وارد اتاق شد و گفت: هوایدر اتاق ب بستم،یرو م راهنمیپ یهاکه دکمه یدرحال

 هومن مهربان خانوم گفت...-

 و با تته پته گفت: دیدهنش ماس یکه باز بود افتاد، حرف تو راهنمیپ یبه دکمه نگاهش

 که تو... دونستمی.... من... من... نمزِ یچ-

 و گفتم: دمیحرفش پر  نیب

 کارت رو بگو. ست،یمهم ن-
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 رو بستم. راهنمیدکمه پ نیآخر 

 .جانیمن رو آورده ا یهامهربان خانوم گفت که لباس-

 گفت: دیتکون دادم. با ترد یشده بود. سر  دهیمن چ یهاهاش به طور منظم کنار لباسبه کمد انداختم. لباس ینگاه

 داخل؟ امیاجازه هست ب-

 سرد گفتم: یلیخ

 داخل. ایآره، ب -

باهام نداشت. خم  یادیز  ی. فاصلهدمیرو از حرکاتش فهم نیمن معذب بود؛ ااتاق شد و در رو پشت سرش بست. کنار  وارد

لحظه نگاهش تو  هی. ستادیرو برداشت. کمرش رو راست کرد و روبه روم ا یکمد رو باز کرد و شال سبز لجن یاول یشد و کشو

هاش رو نفس یبرد. گرم نیا من از باش رو بقدم به سمتم برداشت. فاصله کیدوخت و  راهنمینگاهم گره خورد. نگاهش رو به پ

ام سرشونه ی. دستش رو باال آورد و روکردیصورتم رو نوازش م میباد مال کیدرست مثل  قشیعم یها. نفسکردمیحس م

 گفت: یبودند. به سخت ههاش قرمز شدهاش زل زده بودم. گونهنگاه از نگاهش بردارم؛ به چشم تونستمی. نمدیکش

 رو عوض کن. درست شسته نشده، لک گرفته. راهنتیپ-

حد بهش توجه داشته باشه. سکوت  نیزن تا ا کیمهمه که  یلیمرد خ کی یدلم احساس کردم. برا یتو فیلرزش خف هی

 .گرفتیسرش رو باال م دیکه نگاهم کنه با نیا یتر بود؛ براکردم. آروم نگاهش رو به نگاهم دوخت. قدش از من کوتاه

 و به طرفم گرفت و گفت: دیکش رونیاز داخل کمد ب رنگیآب راهنیپ هیم گرفت و به سمت کمد رفت. رو از  نگاهش

 رو بپوش. نیا-

رو از دستش  راهنیرو به من ثابت کنه؟ هنوزم مات نگاهش بودم. پ یبود؟ قصد داشت چ یکارا چ نیدختر قصدش از ا نیا

سرش انداخت و آروم  یشال رو رو اره،یرو از سرش در ب شیکه روسر  نیرفت. بدون ا نهیزد و به سمت آ یگرفتم. لبخند محو

طور مات و مبهوت  نیبهم نگاه کرد. هنوز هم نهیآ یمرتب کرد. از تو سرش ی. شال رو رودیکش رونیشال ب ریرو از ز  یروسر 

 . به سمتم برگشت و گفت:کردمیبودم و به پوپک نگاه م ستادهیوسط اتاق ا

 .یراحت لباست رو عوض کنگردم تا تو  یمن برم-

 سرد گفتم: یلیرو عوض کردم و خ راهنمیپ عیبود که انجام داده بود. سر  یکار  ری. هنوز فکرم درگبرگشت

 برگرد.-

 زد و گفت: یسمتم برگشت. لبخند به

 .ادیبهت م یرنگ آب-

 کردم: زمزمه
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 .یمرس-

 کنه. یخواه. از هومن ابتکار بود که معذرتکردمیتشکر م یادیروزا ز  نیا

ام رو چونه ریرو انتخاب کرد و به سمتم اومد و آروم ز  یکی. باألخره دیکشیها رو بو مادکلن یکی یکیرفت.  شیآرا زیسمت م به

 ادکلن زد.

دستش رو پس زدم. از رفتارم جا  عی. سر کردیکارا من رو بد عادت م نیهمه توجه عادت نداشتم. پوپک داشت با ا نیبه ا من

 گفت: یندگخورد و با شرم

 .ادیکه انتخاب کردم خوشت نم یاز عطر  دونستمینم د،یببخش-

 گفتم: بستمیرو م هامنیکه سر آست یو در حال دمیرو ازش دزد نگاهم

 .رونیاز اتاق برو ب یندار  یاگه کار -

 .کردیخودم ساخته بودم، خراب م یها برارو که سال ییداخل اتاق داشت تموم باورها وجودش

 نهیرفت. به سمت آ رونیاز اتاق ب یسرد من ناراحت شده. بعد از مکث کوتاه ی. مشخص بود که از رفتارهادیکش یقیعم نفس

 رفتم. رونیبه خودم زدم و از اتاق ب یبرانداز کردم. پوزخند نهیرفتم. خودم رو داخل آ

نشسته بود و پوپک داشت از  نازیکنار آ نیپله رو پشت سر گذاشتم. فرز  نیکل خونه رو برداشته بود. آخر  نازیآ یخنده یصدا

حضورم شد. سرش رو رو باال گرفت و نگاهم کرد. دستم رو جلو بردم. با  یرفتم. متوجه نی. به سمت فرز کردیم ییرایها پذاون

 درست مثل اردالن بود؛ طاقت نداشتم که باهاش قهر باشم. نیبه دستم نگاه کرد. فرز  یو دودل دیترد

 .میدیرو در آغوش کش گهیدستم گذاشت و بلند شد و هم د نیستش رو بکه د دینکش یطول

 نازیبود. آ نیهنوز باهام سرسنگ نیباهاش داشتم. فرز  یکم ی. فاصلهنشستمیبود که کنارش م یبار  نیپوپک نشستم. اول کنار

 گفت: نیکه سکوت جمع رو بشکنه، با خنده رو به فرز  نیا یبرا

 بلده؟ یپوپک بافتن یدونستیم نیفرز -

 زل زد گفت: نازیکه داخل چشماش بود به آ یبرق خاص هیبا  نیفرز 

 .دونستمینه، نم-

 کرد و گفت: زونیاش رو آولب و لوچه نازیآ

 .رمیبگ ادیدوست دارم  یلیخ-

 با لبخند گفت: پوپک

 .زمیعز  دمیم ادتی-

 گفت: یبا خوشحال نازیآ
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 واقعا؟-

 تکون داد و گفت: یسر  پوپک

 .میایو ب میار یرو ب لیباال وسا مینه، بر آره چرا که  -

 .اهیرو تنها بذارند، رفتند دنبال نخود س نیکه من و فرز  نیا یبرا دونستمیباال رفتند. م یدو بلند شدند و به سمت طبقه هر

 باألخره سکوت رو شکست و گفت: نیشده بود، آزاردهنده بود. فرز  جادیا نیمن و فرز  نیکه ب یسکوت

 م؟یقدم بزن اطیداخل ح میبر  یموافق-

 موافقت تکون دادم. یبه نشانه یجوابش فقط سر  در

شلوارم  یهابیهام رو داخل ج. دستمیزدیهم قدم م یرو شکسته بود. آروم شونه به شونه اطیسکوت ح هارکیرجیج یصدا

 رو شکست و گفت: نمونیسکوت ب نیفرو بردم. فرز 

 ؟یراحت شد-

 تم:حرفش رو متوجه نشدم گف منظور

 ؟یاز چ-

 زد و گفت: یصدادار  پوزخند

 .یکرد اهیدختر ساده رو س هی یکه شناسنامه نیا-

 کار رو کردم. نیبه خاطر خودش ا-

 .میهم قرار گرفت ی. رو به روستادیا

 تمسخر گفت: با

 ؟یکار رو کرد نیبپرسم چرا ا شهیبه خاطر خودش؟ م-

 .ستمین یراض ادیاوضاع به وجود اومده ز  نیآره، به خاطر خودش بود. منم از ا -

 پس تمومش کن.-

 .نیفرز  تونمینم-

 رو باال برد و گفت: صداش

 چرا؟-

 شدم و گفتم: یعصب
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 چون که جونش در خطره، بفهم.-

 گفت: یجیخورد. مات و مبهوت نگاهم کرد و با گ جا

 ؟یچ یعنیفهمم،  ینم-

 شدم و گفتم: کالفه

به  دیگردنبند با نیخانواده اعتراض کردند چرا ا یکه همه د؟یجعبه بود از پدربزرگ به مادرم رسگردنبند که به شکل  هی ادتهی-

 ادته؟یبرسه؟  نایم

 رو پشت سر هم تکون داد و گفت: سرش

 به پوپک داره؟ یچه ربط یول ادمه؛یآره  -

 بگم مادرم اون گردنبند رو به پوپک داده. دیمتاسفانه با-

 گردنبند جونش در خطر باشه؟ هیبه خاطر  دیاصال چرا با ه؟یخب داده باشه، مشکلش چ-

 کمش حرصم گرفت. گفتم: ییرایگ از

 هاست دنبال اون رمزه.سال یرمزه که بازرگان هیاون حروف  ه،یحروف چهار رقم هیاون جعبه  یکه تو نهیربطش ا-

 ه؟یمگه اون رمز چ-

تاج  نی. اشهیسال پ نیحرف چند ست،یتاج مال االن ن نیداخلشه. اتاج  هیکه  شهیاون رمز مربوط به گاو صندوق بابابزرگ م-

 دست مامان. دهیهم نسل به نسل گشته و رس

 بلند گفت: یصدا با

 ؟یچ-

 لبم گذاشتم و گفتم: یرو رو انگشتم

 .نییپا اریصدات رو ب س،یه-

 از قبل گفت: ترآروم

 ؟یتو مطمئن-

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 آره. -

 به پوپک بدن؟ دیرو با یارث نیچرا همچ یول-
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 موندم، آخه چرا پوپک؟ نشیهم یمنم تو-

 رو لگد کرد. به سمتم برگشت و گفت: رپاشیز  یهازهیسنگ ر  تیهاش زد و با عصبانبه مو یچنگ

 م؟یکار کن یچ دیاالن با-

 بردارم. یمقدم برنداشته، قد هی یهنوز بازرگان یوقت تونمی. من نممیباش یمنتظر اومدن بازرگان دیبا-

 آخه چرا عمه اون گردنبند رو به پوپک داده؟ فهمم،یمن نم-

 تره.پوپک جاش امن شیفکر کرده پ دیشا-

 مسئله شده؟ نیا یچه طور متوجه یبازرگان-

و به راز ر  نیا هوایو رفاقت ب یکه بابا در عالم دوست نیبودند. مثل ا یمیقد یهاو بابا با هم دوست یاش مفصله. بازرگانقصه-

رمز  دهیفهم یطور که چه نیا یکل ماجرا بود؛ ول نی. اکنهیهم طمع م یپول اون تاجه و بازرگان اردیلیم نیکه چند گهیم یبازرگان

 خدا عالمه. که،اون گاوصندوق دست پوپ

 .کنمیدور م جانیامشب پوپک رو از ا نیهم دم،یشوم. من اجازه نم ریتقد نیلعنت به ا-

 کردم آرومش کنم. با آرامش گفتم: یسع

 تره.من امن شیپوپک جاش پ ن،یآروم باش فرز -

 دل خطره. یتو که تو شیپ-

روشن کردم تا بلکه کمتر از دست  گارینخ س هی شهی. مثل همرفتیاش فرو نمکله یاز اون دسته آدما بود که حرف تو نیفرز 

 هام برداشت و پرتش کرد. گفت:لب یرو از رو گارینخ س کرد و به سمتم اومد و یاخم نیحرص بخورم. فرز  نیفرز 

 !یخودت رو خفه کرد گه،یبسه د-

 کردم و گفتم: یادار بود. تک خندهواقعا خنده خوردنشحرص

 ؟یکنیم یبدبخت من حرصت رو خال گاریچرا سر س یهست یعصب گهید یاز جا-

 بهم رفت و گفت: یاغره چشم

 فقط ساکت شو! ؟یدیساکت شو، فهم-

کم  هیدادم سکوت کنم تا بلکه  حی. ترجکردیحتما باهام بد برخورد م دادم،یادامه م شتریداره. اگه ب یاالن چه حال دونستمیم

 تر بشه.آروم

*** 

 :پوپک
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 شده بود. تر از قبلکه با هومن حرف زده بود، گرفته یاز وقت نی. فرز مینشسته بود منینش یاز صرف شام همه دور هم تو بعد

 گفت: نیرو به فرز  هومن

 د؟یقراره عقد کن یک-

 گفت: یحوصلگیبا ب نیفرز 

 .مینکرد نیمع یمشخص خیتار -

 .دیتر عقد کنبهتره زود-

 رو ندارم. طشیفعال شرا-

 و گفت: دیوسط حرفشون پر  نازیآ

 .میکنیشاءهللا تموم بشه عقد هم ممنم چند ترم از دانشگاهم مونده. ان ،یهنوز زوده داداش-

 اشاره کرد و گفت: نازیبه آ نیهمه ساکت شدند. فرز  باز

 ام.خسته یلیمن خ م؟یبر  زمیعز -

 بلند شد. منم بلند شدم و گفتم: عیسر  نازیآ

 کجا؟ هنوز که سرشبه؟-

 زد و گفت: یلبخند یبه سخت نیفرز 

 بعد. یشاءهللا سر ان اره،یوقت بس-

 و گفت: کرد یمانتوش رو تنش کرد. باهام روبوس نازیآ

 زحمتت دادم پوپک.-

 ها.زحمت نیتا باشه از ا زم،یعز  هیچه حرف نیا-

 گفت: میآروم که فقط خودم و خودش بشنو یبه سمتم اومد و با لحن نیکرد. فرز  یسمت هومن رفت و باهاش روبوس به

هر وقت بهم  ؛یبا پروانه، خواهرم، ندار  یفرق چیطاقت قهرکردن باهات رو نداشتم. تو ه یکه ازت دلخور بودم؛ ول نیپوپک با ا-

 من هستم، فقط تو رو خدا مراقب خودت باش! یداشت اجیاحت

 زدم و گفتم: یقیاش ضعف رفت. لبخند عمبرادرانه یهامحبت یبرا دلم

 .نیفرز  یکه هست نیاز ا یمرس-

 بهم زد و گفت: یچشمک
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 هستم. شهیمن هم-

رو که برادرانه باشه حس نکرده  ییهابود که تا حاال من محبت نیبه خاطر ا دنمیکشاز خجالت گل انداختند. خجالت هامگونه

 رفتند. نیو فرز  نازیآ ،یشگیهم یهاو تعارف یبودم. بعد از خداحافظ

 سرد گفت: یلیبهم انداخت و خ ینگاه میسمت هومن برگشتم. ن به

 .ریشب به خ-

شام  زیم یآور شروع به جمع گهیبودم. مهربان خانوم و چند تا مستخدم د ستادهیا منیوسط نش هدفیاتاقش شد. منم ب یراه

 کردند.

 و گفتم: دمیکوب امیشونیپ یداخل اتاق هومن باشم، کف دستم رو محکم رو یکه من قراره مدت نیا یادآور یبا     

 رو کم داشتم. یکی نی! همیوا یا-    

 باال شدم. یطبقه یو راه دمیهام رو برچلب    

 .دمیدستم رو پس کش عیدر بردم و سر  یرهیبودم. دستم رو سمت دستگ ستادهیدر اتاق ا یجلو    

. آب دهنم دندیلرز یهام از استرس و ترس مبرام سخت بود که شب رو کنار هومن صبح کنم. اصال من چرا قبول کردم؟ دست    

 بردم و آروم در اتاق رو باز کردم. در یرهی. آروم دستم رو به سمت دستگدادمیرو پشت سر هم قورت م

رو  شیزندگ یهاتموم عقده گارشیداشت با دود س شهیبود. پشتش به من بود. مثل هم ستادهیداخل بالکن اتاقش ا    

بهم انداخت و دوباره به روبه رو  ینگاه میدر اتاق به سمتم برگشت. ن ی. در اتاق رو پشت سرم بستم. با صداکردیخاکستر م

مجهز داشت. تخت دونفره،  یبهداشت سیاتاق بزرگ که سرو کینگاه کردم.  تاقشبه ا شتریبار با دقت ب نیاول یشد. برا رهیخ

اتاقش  یرنگ بود. پرده یاتاقش هم شکالت یوار یداشت. کاغذ د ییطال یهاکه رگه یابزرگ به رنگ قهوه یوار یکمد د

 قرار داشت. از اتاقش یابود. کاناپه هم گوشه رنگیانسکافه

رو پاک کردم.  شمیآرا یشینشستم. با پد آرا یصندل یشده بودند. رو دهیمرتب چ لمیرفتم. تموم وسا شیآرا زیبه سمت م    

تموم  نهیآ یحساس شده بودم. از تو داشتیکه بر م ییهاروزا به قدم نی. ضربان قلبم باال گرفت. ادمیهاش رو شنقدم یصدا

رو به  ییزایچ هیقدر خوب بود که حداقل رفت. چه رونیبرداشت و از اتاق ب یلباس راحت دکم ینظر داشتم. از تو ریحرکاتش رو ز 

 کاناپه ولو کرد. یتخت انداخت و خودش رو رو یهاش رو روکه وارد اتاق شد و لباس دینکش ی. طولکردیم تیخاطر من رعا

 ریهاش رو برداشتم. ز به سمت تخت رفتم و لباس یبلند شدم. بدون حرفبود که شلخته باشه.  دیبع قهیسلاز هومن خوش    

 من بود. ینگاهش پ یچشم

 چرک انداختم. یهاهاش رو داخل سبد لباسبه سمت حمام رفتم و لباس یبدون حرف    

اونم از بودن  دونستمیچون م زدم؛یحرفم رو م دیبا یبزنم دودل بودم؛ ول خواستمیکه م یحرف یاومدم. برا رونیاز حمام ب    

 لب باز کردم و گفتم: یپا اون پا کردم و به سخت نیاتاق معذب بود. به قول معروف ا نیا یمن تو
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 .خوابمیهومن من امشب داخل اتاق خودم م-    

 برخالف انتظارم گفت: یانتظار داشتم قبول کنه؛ ول    

 .شهیتموم م زیهمه چ یبه زود ؛یای. بهتره تو هم کنار بمیعادت کن طیشرا نیبه ا یچند روز  دیبا ست،ین یاز ین-    

 از من گفت: ترعیتموم بشه؟ لب باز کردم اعتراض کنم که سر  یزود نیاسارت هومن ابتکار قرار بود به ا یعنیدلم گرفت.     

 ترم نکن.ام، تو آشفتهنگو، من خودم آشفته یز یلطفا پوپک چ-    

زمزمه  یبم یحرفش حرف بزنم. باصدا یرو تونستمیآروم بود نم قدرنیا ی. وقتختیگاهش ر ن یتموم خواهش و تمنا رو تو    

 کردم:

 باشه.-    

بلندش سکوت اتاق رو  یهانفس یکردم بخوابم. صدا یو سع دمیاز تخت دراز کش یابه سمت تخت رفتم و آروم گوشه    

 شکسته بود.

 آخر در اتاق بسته شد. قلبم مچاله شد. ی. تو لحظهدمیچرخ رفت. به سمتش رونیکه از اتاق ب دینکش یطول    

و به  دمی. واقعا چرا؟ چرخکردیم دنیو دوباره شروع به تپ ستادیایروزا با هر رفتارش قلبم م نیبودم که چرا ا دهیهنوز نفهم    

 شدند و به خواب فرو رفتم. نیهام کم کم سنگشب غرق شده بودم که پلک یاهیتو س قدرنیشب زل زدم. ا یاهیس

به بغل  یاومدم. نگاه رونیبه بدنم دادم و از حالت درازکش ب یهام رو آروم باز کردم. کش و قوسپلک میآالرم گوش یبا صدا    

 یتخس بود که وقت یهابود. مثل بچه دهیکاناپه خواب یدستم کردم. بالشت هومن نبود. نگاهم رو سمت کاناپه گرفتم. هومن رو

هام رو تخت برداشتم و آروم روش انداختم. آروم لباس یاومدم. پتو رو از رو نیی. از تخت پادیرسیاب بود معصوم به نظر مخو

 اومدم. رونیدوش مختصر از حمام ب هیبرداشتم و به سمت حمام رفتم. بعد از 

ب بود. به ساعت نگاه کردم؛ هشت صبح بود. به هومن انداختم؛ هنوز خوا یکه حوله رو دور موهام بسته بودم، نگاه یدر حال    

 بازوش گذاشتم و آروم تکونش دادم و گفتم: یآروم به سمتش رفتم. دستم رو رو

 شرکت. یبر  دیهومن بلند شو، با-    

 آلودش گفت:خواب یهاش رو باز کرد و باصداپلک یخورد. به سخت یتکون    

 ساعت چنده؟-    

 هشت صبح. -    

رفتم. سشوار رو روشن کردم و  شیآرا زیباال انداختم و به سمت م یدیقیبا ب یاشد و به سمت حمام رفت. شونهبلند  عیسر     

رو از کنارم برداشتم و سرم کردم.  میروسر  عیآب حمام هم بسته شد. سر  ریکردن سشوار شموهام رو خشک کردم. با خاموش

. کردیهاش نگاه مبه لباس فیاومد. به سمت کمد رفت و بالتکل رونیبود، از حمام ب تنش ییسرتاپا یکه حوله یهومن در حال

 ی! انگار برابندیغر  بیگرفته بودم که امروز داخل خونه بمونم. واقعا مردا عج میتصم نیامروز دانشگاه نداشتم. به خاطر هم
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 یقدم به عقب برداشت. کنارش حس خوب هیو  گردوندزن دارند. به سمتش رفتم. سرش رو به سمتم بر  هیبه  ازین یانجام هر کار 

 گفتم: ی. با آرامش خاصدمیکشیازش خجالت هم م یداشتم؛ ول

 کمکت کنم؟ شهیم-    

 یاکت تک بردم که به رنگ قهوه هیهاش نگاه کردم. دستم رو سمت کرد، به لباس تیاعالم رضا یسرش رو تکان داد. وقت    

فقط بهم  اشیشگیباهاش ست کردم. به سمتش برگشتم. با نگاه سرد هم یشلوار کتان مشک و یکرم راهنیپ هیسوخته بود. 

 گفتم: یزدم و به آروم یزل زده بود. لبخند

 باشه. لتیباب م امقهیسل دوارمیرو انتخاب کردم، ام هانیبرات ا-    

 آروم گفت: یلیخ    

 .یمرس-    

رفتم تا راحت بتونه آماده بشه. به سمت آشپزخونه رفتم. مهربان خانوم در حال  رونیها رو از دستم گرفت. از اتاق بلباس    

 زد و گفت: یلبخند دنمیصبحانه بود. با د زیکردن مآماده

 پوپک خانوم. ریصبح به خ-    

 زدم و گفتم: یدرجواب لبخند مهربونش لبخند    

 .ریصبح شما هم به خ-    

 .کنمیرو اآلن آماده م زیم-    

ام زد امروز صبحانه به سقف آسمون هم پرواز کنم. به کله یحت خواستیدلم خوب بود، شاد بودم. دلم م یامروز حال هوا    

 به مهربان خانوم گفتم: نیآزاد بخورم؛ به خاطر هم یرو داخل هوا

 د؟یحاضر کن اطیح یصبحانه رو تو زیمهربان خانوم م شهیم-    

 .کنمیچشم، اآلن آماده م-    

 باال رفتم. یاومدم. به سمت طبقه رونیزدم و از آشپزخونه ب یلبخند    

بود، با ورود من به اتاق سرش رو بلند کرد و نگاهم  ریدرگ هاشنیسر آست یکه با دکمه یدر اتاق رو باز کردم. هومن درحال    

 کرد.

 بلند شد: اشیعصب یبرداشتم که صدا لمیرفتم و موبا یبه سمت پاتخت    

 گندت بزنن، اآلن چه وقت افتادن دکمه بود؟-    

آوردم. به سمتش  رونیرفتم و نخ و سوزن رو ب شیآرا زیم یبه سمت کشو یحرف چی. بدون هدمیدلم به غرغرهاش خند یتو    

که  یکردم. در حال نشیسر آست یدستش رو گرفتم و شروع به دوختن دکمه یبرداشتم. بدون حرف زیم یرفتم. دکمه رو از رو
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کرد. التهاب  دنی. قلبم باز شروع به تپکردندیگرمش به صورتم برخورد م یهابودم، نفس نشیسرآست یمشغول دوختن دکمه

 و گفتم: دمیخند نیقلبم کار دستم بده. به خاطر هم یصدا دمیترسیوجودم دو برابر شده بود. م یگرما

 نکن. یبخودت رو عص شهیکه حل م یابه خاطر مسئله وقتچیه-    

رو  نشی. دکمه رو دوختم و سر آستشکستیبلندش سکوت اتاق رو م یهانفس ینگفت، فقط صدا یز یسکوت کرد و چ    

بهم زل زده بود. با  یحرف چیهام خشک شد. بدون هلب یروبه رو شدم. خنده رو اشرهیبستم. سرم رو بلند کردم که با نگاه خ

 ازم گرفت و گفت: عی. نگاهش رو سر دیکوبیم امنهیبه س واروانهیبند دلم پاره شد. قلبم د اشرهینگاه خ

 .یمرس-    

زدنم . خودم هم بابت زلکردیزمستون رو هم کم م یلبم نشست. سردبودن هومن داشت کم کم رو یگوشه یلبخند تلخ    

پسر زل زده بود.  هیبه  یوقار  چیبدون ه یشده بود و به راحت ایحیرو داشتم که ب یدختر  هی. احساس دمیبهش خجالت کش

 خارج بشه گفتم: تاقکه از ا نیتخت برداشت. قبل از ا یکتش رو از رو

 .دندیچ اطیصبحونه رو داخل ح زیم-    

 که به سمتم برگرده گفت: نیبدون ا    

 باشه.-    

 رفتم. رونیرفت، پشت سرش از اتاق ب رونیاز اتاق ب    

 نی. هومن همختمیر  یخودم چا یو نشستم. هومن سرگرم خوندن روزنامه بود. برا دمیرو عقب کش یبود. صندل یهوا عال    

اش ضعف رفت. دستم رو ژست مردونه یلحظه برا کی. دلم خوردیم شیطور که مشغول خوندن روزنامه بود، آروم آروم از چا

 اهش کنم.دوست داشتم فقط نگ نبود،ام گذاشتم و بهش زل زدم. دست خودم چونه ریز 

 گفت: ارهیکه سرش رو باال ب نیبدون ا    

 ؟یساعت بهم زل زد کیکه  یدیمن د یتو یچ یبگ شهیم-    

 گفتم: یپاچگبه خودم اومدم و خودم رو با نون تست مشغول کردم. با دست عیسر     

 .کردمیروزنامه رو نگاه م یهاداشتم نوشته زه،یچ-    

 زد و گفت: یرو باال داد، پوزخندابروش  یتا هینگاهش کردم.     

 ؟یمطمئن-    

 سرم رو تند تکون دادم و گفتم:    

 آره. -    

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:    
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 خب. یلیخ-    

 گفتم: عیروزنامه رو تا زد و بلند شد. سر     

 کجا؟-    

 بهم انداخت و گفت: ینگاه مشکوک    

 ؟یمعلومه شرکت، مگه تو دانشگاه ندار -    

 نه، امروز کالس ندارم.-    

 آهان.-    

 کالفه شد و گفت: امرهینگاهش کردم. از نگاه خ رهیخ    

 ؟یبگ یخوایم یز یچ-    

دستم رو فشار  یهااسترس داشتم، انگشت ای جانی. هر وقت هدادمیدستم رو فشار م یهاانگشت امیشگیطبق عادت هم    

 داشتم. کالفه شد و گفت: دی. بابت گفتن حرفم ترددادمیم

 برم. یگیاگه نم-    

 گفتم: عیسر     

 صبر کن. زه،یچ یعنینه.. -    

 قورت دادم و گفتم: یکردم. منتظر نگاهم کرد. آب دهنم رو به سخت یمکث کوتاه    

بهم که برم  ی. اگه اجازه بدشمیم تیموضوع هم به شدت اذ نیز ادانشگاه، ا رمیم یاش با تاکسکه من همه یدون یم-    

 .شهیخوب م یلیخ یکالس رانندگ

 ؟یحرف من رو دوساعت سرپا نگه داشت نیگفتن ا یبرا-    

 گفتم: یو با ناراحت دمیلب برچ    

 .خوامیمعذرت م-    

 گفت: ینگاهم کرد. بعد از مکث کوتاه    

 ثبت نامت کنه. فقط مدارکت رو آماده کن. گمیو بهش م زنمیداره حرف م یرانندگ میبا دوستم که تعل-    

 گفتم: جانیو با ه دمیهام رو به هم کوبزده شدم، دستذوق    

 !یمرس یوا-    



                 
 

 

 pariya***75 | باتالق عشق رمان

 

        www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

142 

 

 و با خجالت گفتم: دمیرفتارم شدم. خجالت کش یمتعجب نگاهم کرد. تازه متوجه    

 .خوامیمعذرت م-    

 یصبحانه نگاه زیکردم. به م یهام رو باد کردم و با شدت بادشون رو خالبهم انداخت و رفت. با رفتنش گونه یتفاوتیب نگاه

گذشت. از حرص خودم شروع به  تفاوتیب شهیخب مثل هم یامروز صبحانه رو با هومن بخورم؛ ول خواستیانداختم. دلم م

 یهاگل ی. بوزدمیقدم م اطیرو برداشتم. آروم داخل ح میم و گوشبلند شد امانهشدن صبحخوردن صبحانه کردم. بعد از تموم

و پاهام رو داخل  دمیشلوارم رو باال کش یاستخر نشستم. پاچه ی. به سمت استخر رفتم و لبهکردیآدم رو سرمست م یبهار 

 آب عادت کردند. یکم کم به دما یآب فرو کردم. اولش پاهام سردشون شد؛ ول

 با آب کردم. کردنیدادم. با پاهام شروع به باز  هیهام تکگذاشتم و به دست رو دو طرفم هامدست

قابل  ریبود؟ رفتارهاش غ ی. بعد از گذشت چند ماه هنوز هومن رو نشناخته بودم. واقعا هومن کدیبه سمت هومن پر کش فکرم

هم مثل طوفان به  یو گاه بردیم نیرو که ازش داشتم از ب یکه تموم تصورات شدیقدر آروم ماوقات اون یبودند. گاه ینیبشیپ

آدم  کردمیقدر هم که فکرش رو مکرده بود. هومن اون رییراجع به هومن تغ یبود که طرز فکرم به کل ی. چند روز ختیر یهم م

خته تا به مرد ثابت کنه مردا مغرورند. اصال خداوند زن رو سا ه،یعیاز حد مغرور و خودخواه بود. خب طب شینبود، فقط ب یبد

 یز یهرچ ی. برامیهست یبیغر  بیها موجودات عجزنه. ما زن هیاش رو حفظ کنه فقط غرور مردانه تونهیکه م یکه تنهاکس

ها با قلب و . زنمیکنیبغض م عیو سر  میز یر یاشک به هم م هی دنیشاخ گل. با د هی دنیبا د یحت م،یشیزده م جانیه

 ییااز روز  ترفیمرد ضع یول شه؛یاز روز قبل م تریقو یشکست عشق هیو مردا با نگاهشون. زن بعد از  شنیروحشون عاشق م

 یهاالک ای شیدردهاشون به لوازم آرا نیتسک ی. مردا براشنیم هاابونیخ یغصه بخورند، راه ی. مردا وقتشهیبوده م یکه قو

 نیا یهاو دور از آدم صدایب کنندیم یو سع برندیجهان پناه م ینقطه نیتر بلکه به خلوت برند،یها پناه نمرنگارنگ مثل ما زن

هاشون اول عاشق مادر ایدن نیتو ا یاز هر کس شتریکه مردا ب نهیتو گلوشون رو آزاد کنند. به خاطر هم هخفه شد یهابغض ایدن

جمله تموم  کیبا  تونندیم یاز هرکس شتریهستند که ب یدو تنها کسان نیهاشون؛ چون او بعد عاشق دختر شنیم

 مرد خسته و تنها رو رفع کنند. کی یهایخستگ

 ؟یشد ایکه غرق رو نمیبیم-

 بغلش انداختم و با بغض گفتم: یبلند شدم و خودم رو تو عی! سر شدیبه پشت سرم برگشتم. باورم نم عیسر 

 ؟ییبابا-

 گفت: یرو دورم حلقه کرد و با مهربون دستاش

 بودم. گفتنتییقدر دلتنگ باباچه یدونیدخترم؟ نمجان دلم -

 منم دلم براتون تنگ شده بود.-

 موهام کاشت. یرو یا. بـ ــوسهدیهاش گرفت و خودش رو به سمتم کشدست نیآغوشش فاصله گرفتم. سرم رو ب از

بودمش.  دهیماه بود که ند کیرفته بود.  نیقدر از ب. چههیگر  ریو زدم ز  رمیهام رو بگاشک یرو بلند کردم. نتونستم جلو سرم

 زد و گفت: یاشده بود. لبخند خسته دیاز قبل سف شتریموهاش ب
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 ؟یکنیم هیگر  طورنیاشکات حساسم و ا یرو یدون یم-

 .رمیخودم رو بگ یجلو تونمینم ییبابا -

 کرد. گفتم: تیذره اذ هیدستم رو  ششیته ر  ی. زبر دمیکش دشیسف شیرو به ته ر  دستم

 من باعثش بودم؟ ؟ییشدند بابا دیچرا سف-

 رو باال انداخت و گفت: سرش

 نه.-

 چرا، مقصر من بودم.-

 یاز موهام رو تو یابود. تکه ختهیاز سرم افتاده بود و موهام به هم ر  میاومد. روسر  ترکیاز قبل هق هق کردم. بابا نزد شتریب

 دستش گرفت و پشت گوشم انداخت و گفت:

 چرا پوپک بابا؟ اومدم ازت بپرسم چرا؟-

لرزونم  یبا بغض و صدا دمیدوختم و لب گز  نیام رو به زمحرف بزنم. بغض راه گلوم رو سد کرده بود. نگاه شرمنده نتونستم

 گفتم:

 .ییبه خاطر شما بابا-

 ؟یرداسارت هومن ک یچرا خودت رو قربان ستادم،یا زیهمه چ یبه خاطر من پوپک؟ من که گفتم پا-

 زل زدم و گفتم: نشیرو باال آوردم و به نگاه غمگ نگاهم

 .ستمیشما گذشتم ناراحت ن یبرا میکه از زندگ نیآره و اصال هم بابت ا -

 اش گفت:گرفته یصدا با

 که فقط ببرمت. جانیمن ناراحتم، اومدم ا یول-

 اشکام رو پاک کردم و گفتم: عیسر 

 نه بابا.-

 ابروهاش نشست و گفت: نیب یفیظر  اخم

تو  یمن رو دونستینحو انتقامش رو از من گرفت؛ چون م نیتموم شده. هومن هم به بهتر  یاسارت لعنت نیا گهیچرا؟ د-

 حاال اومدم ببرمت. م،یشد حسابیب گهیکار رو کرد. خب د نیحساسم ا

 برگردم. تونمینم د،یبابا لطفا من رو درک کن-

 :دیکش ادیفر 
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 آخه چرا؟-

 لرزونم گفتم: یصدا با

 برگردونم. یهومن رو به زندگ خوامیچون که م-

 کرد و گفت: یاتک خنده ادیبود که اول هاج و واج نگاهم کرد. از شوک ز  ادیقدر ز حرفم براش اون شوک

 کنمیو مفکرش ر  یوقت یفهمیقدر تو عذابم؟ ممن چه یفهمیم ؟یکنیکار م یچ تیبا زندگ یدار  یاپوپک متوجه ؟یچ یعنی-

 پوپک؟ یفهمیرو م هانیداغونم کنه؟ ا تونهیقدر مات بخوره چهشناسنامه یمهر به اسم طالق قراره تو هیکه قراره 

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 .فهممیآره م -

 ه؟یحرفا چ نیپس ا-

 برگردونم. یهومن رو به زندگ خواستمی. من از اولش هم مرکردنهییبابا هومن در حال تغ-

 ؟یبد رییچند ماه هومن رو تغ نیا یتو یخوایطور م. تو چهنهیهومن چندساله که اوضاعش ا-

 نیقدر من اکردم بابا رو قانع کنم. من به اردالن قول داده بودم که کمکش کنم. چه یبابا رو داخل دستام گرفتم. سع یهادست

 . گفتم:خوردی. از خودم حالم به هم مگفتمیروزا دروغ م

 باشه؟ دم،یبهتون قول م دم،یم رشییغمن ت-

 . به ناچار گفت:ستمین ایمتوجه شد که من کوتاه ب بابا

 .یبرگرد دینکرد با رییپوپک اگه هومن تغ یباشه؛ ول-

 اومدن بابا خوشحال شدم. گفتم:کوتاه از

 چشم. ،ییبابا یمرس-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 من برم.-

 .میبخور  یداخل حداقل با هم چا میبر  دیایکجا؟ ب-

 به عمارت انداخت و گفت: ینگاهمین

بذارم. دوباره به  یاخونه نیچن یپام رو تو تونمیبه اسم گـ ـناه. پوپک نم یور شعله شیداره، آت شیآت هیخونه برام حکم  نینه ا-

 .امیم دنتید

 زدم و گفتم: یلبخند
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 .دیسالم به مامان برسون د،یکنیخوشحالم م-

 باشه دخترم، مواظب خودت باش. خداحافظ.-

 به سالمت بابا جان.-

 هیاز خودش برام ما یپدر واقع هیمثل  یکه از گوشت و خونش نبودم؛ ول نیکردم. با ا ییرفت. با رفتن بابا احساس تنها بابا

به سمت خونه  د؟یدیدیـ ـناه مخونه رو پر از گ نیبزرگ هومن نگاه کردم. چرا بابا ا درنگی. برگشتم و به عمارت سفگذاشتیم

 قدم برداشتم.

رها کردم و بلند شدم.  کاناپه یرعشه به تنم انداخت. با ترس کتاب رو رو یازنونه غیج یخوندن رمانم بودم که صدا مشغول

 به سمتم اومد و گفت: یاومدند مهربان خانوم با نگران رونیها مثل من از آشپزخونه بمستخدم

 د؟یدیکش غیخانوم حالتون خوبه؟ چرا ج-

 گفتم: متعجب

 مهربان خانوم. دمینکش غیمن که ج-

 بود؟ یپس ک-

 باال انداختم و گفتم: یاشونه

 منم. دونمینم-

چه خبره. از  دمیفهمیم ترعیهر چه سر  دیبه مهربان خانوم انداختم. نتونستم تحمل کنم. با یبلند شد. نگاه غیج یصدا باز

رفتم. مهربان خانوم هم پشت سرم  یپشت اطیبلندم به سمت ح یها. با قدماومدیم یپشت اطیرفتم. صدا از ح ونر یخونه ب

 .اومدیم

 یعصب یبهشون رفتم و با لحن یاراهم رو سد کردند. چشم غره عیسر  دنمیها روبه رو شدم. با دبا محافظ دنمیمحض رس به

 گفتم:

 کنار. دیبر -

 ها گفت:از محافظ یکی

 لطفا. دیخانوم برگرد-

 :دمیکش ادیفر  سرش

 برخورد کنم؟ یاگهیباهات طور د ایکنار  یر یگفتم؟ م یچ یدینشن-

 خانوم... یول-
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 نیرزمیها رو کنار زدم و خودم رو به ز محافظ یبه دلم چنگ زد. به سخت یهومن حرفش رو خورد. ترس یعربده یصدا با

که روبه روم بود اصال قابل  یاشدند. صحنه نیپاهام قفل زم یآخر  یپله یاشتم. روپشت سر هم گذ یکیها رو دوتا رسوندم. پله

 شده گفتم:بم یکه سر و صورتش پر از خون بود نگاه کردم. با صدا یهضم نبود. مات و مبهوت به دختر 

 هومن؟-

 گفت: تیو با عصبان به سمتم اومد. بازوم رو گرفت و تکونم داد عیکه انتظار من رو نداشت، جا خورد و سر  هومن

 ؟یکنیکار م یچ جانیتو ا-

 گفتم: تیبه خودم اومدم. دستش رو پس زدم و با عصبان یسخت به

 چه خبره؟ جانیا-

 گفت: یدستور  یبا لحن شهیهم مثل

 برو باال پوپک.-

 لجباز و سرتق شدم و گفتم: شهیهم مثل

 ؟یکنیم یچه غلط یچه خبره هومن؟ دار  جانی. ارمینم-

صورتم زده بود که  یمحکم تو قدرنیپوستم احساس کردم. ا یرو رو یو سوزش دیچرخ گهید یجمله صورتم به سمت نیگفتن ا با

ام گذاشتم و سرم رو به سمتش چرخندم. ناباورانه نگاهش کردم. گونه ی. دستم رو روکردیپوستم به شدت احساس سوزش م

نتونستم تحمل  ؟یراحت نیقرمز شده بود. هومن من رو زد؟ به ا یادیز خشم ز سرم رو به حالت ناباورانه تکون دادم. صورتش ا

تخت انداختم و از ته دل  یزدم. با دو خودم رو به اتاقم رسوندم و در رو قفل کردم، خودم رو رو رونیب نیزم ریکنم. با عجله از ز 

 ضجه زدم.

هومن تموم  یعصب یبالشت باال آوردم. صدا یسرم رو از تو شد،یم دهیکه به در کوب یو عصب یدر پ یپ یهامشت یصدا با

 گفت: ادیخونه رو برداشته بود. با فر 

 در المصب رو باز کن تا خردش نکردم! نیپوپک ا-

 :دمیکش ادیفر  یخودش عصب مثل

 ازت متنفرم! ،یشنوی. ازت متنفرم، هومن مکنمیباز نم-

 در زد و گفت: یتو یلگد

برخورد  یاگهیوگرنه باهات طور د رون،یب یایمثل آدم از اون تو ب دمیبهت دو ساعت فرصت م. فقط یبه درک که متنفر -

 .کنمیم

 و گفت: دیکش ادیهام فر که سر مستخدم دمیکه از اتاق فاصله گرفته. صداش رو شن دمیهاش فهمقدم یدورشدن صدا با
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 تون رو اخراج نکردم.رد کارتون تا همه دیبر  د؟یکنیم یچه غلط جانیا-

اون همه نامحرم روم  یبالشت فرو کردم و از ته دل هق هق کردم. برام سخت بود، ابن که هومن جلو یرفتن هومن سرم رو تو با

 :دمیکش غیو از ته دل ج دمیتخت کوب یهام رو رودست بلند کنه برام سخت بود. حس حقارت بهم دست داده بود. مشت

 ن خدا ازت نگذره، خدا ازت نگذره.هوم-

 کردم. هیاز قبل گر  شتریو ب رمیخودم رو بگ یبود. نتونستم جلو دیهمه بغض از من بع نیا

*** 

 :اردالن

بود که  نیآپارتمان به ا یهام برداشتم و بلند شدم و به سمت پنجره اتاقم رفتم. پرده رو کنار زدم. خوبگوش یرو از رو هدفون

که داخل عمارت شنود کار گذاشته بودم، تموم  یشدم. از وقت رهی. به عمارت بزرگ هومن خینگاه کن زیه چبه هم یتونستیم

قصدش کمک به من بود؟  ایپوپک بود؛ واقعا قصدش کمک به هومن بود؟  ری. فکرم درگدادمیگوش م شدیرو که زده م ییحرفا

رو که داخل جنگل کمکش کرده بودم  یبار  نیاول وقتچیبود. ه بیغر  بیعج یلیاز هومن نداشت، خ یدختر هم دست کم نیا

پوپک  یادآور یکنه. با  ریتسخ تونستیرو م یداشت. با نگاهش دل هر مرد یدختر متفاوت بود. روح پاک هی. پوپک رهینم ادمی

هاش رو شمچ یهاش بشم. وقتو محو چشم نمیها روبه روش بشدوست داشتم ساعت یلیلبم نشست. خ یرو یلبخند محو

 شتریصورتش رو ب تیکه داشت، جذاب یو پهن دهیکش ی. ابروهاکردیهاش رو دوبرابر مچشم ییبایبلندش ز  یهامژه بست،یم

بودم. پوپک دختر  دهیبود که ازش د یز یچ نیتر بلندش. لبخندش دلبرانه یموها یبود، حت بایز  شیز ی. همه چدادیجلوه م

دائم هومن فقط سکوت  یهاتیکه در برابر اذ دمیفهم یرو وقت نیبودن رو بلد نبود؛ اداشت. بدجنس یبود، دل پاک یاساده

 شد. دهی.فکرم به سمت گذشته کشکردیم

*** 

 گفت: نیرو به فرز  پوپک

 ه؟یآقا ک نیا ؟یبد حیبه منم توض شهیچه خبره؟ م جانیا نیفرز -

 به پوپک نگاه کرد و گفت:به من انداخت و دوباره  ینگاه میبرگشت و ن نیفرز 

 پوپک. ترهدهیچیپ یکنیکه فکرش رو م ی. اوضاع از اونسهیپوپک اردالن دوست منه. اون پل-

 گفت: یبا سردرگم پوپک

 که منم متوجه بشم؟ یواضح بگ شهیم ن،یفرز  فهممینم-

 کم به خودش مسلط شد و گفت: هی. دیکش یقینفس عم نیفرز 
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هومن  یخونه یمدارک تو یسر  هی. ادیب رونیاز اون باند ب تونهیوجه نم چیباند قاچاق شده و به ه کیهومن ناخواسته وارد -

که به دست  نیاون مدارک رو قبل از ا میخوای. فقط هم به خاطر نجات هومن ممیکن دایپ یبه اونا دسترس دیوجود داره که ما با

 .میدب سیپل لیتحو فته،یب گهید یکس

 ه؟یهومن قاچاقچ یعنیمن!  ی! خداشهیباورم نم-

به  فته،یباند ب نیا یاصل سیمدارک به دست رئ نیکه ا نیقبل از ا دیباند. ما با نیا یست تومهره کینه پوپک. هومن فقط -

 رونیب یزندگ یهومن رو از صفحه یبه راحت فته،یچون اگه قبل از ما اون مدارک به دست اونا ب م؛یکن دایپ یاونا دسترس

 .شهیهومن کشته م یعنی اندازند؛یم

 خواستمیشده بود. به سمتش رفتم. نم رهیخ نیبه فرز  زدهرونیاز حدقه ب یهادهنش گذاشت. با چشم یرو محکم رو دستش

 بشه. گفتم: یباز  نیمجبورش کنم که وارد ا

 .یهم کمک نکن یتونیم یکمک کن یتونیم ست،ین یاجبار  میتصم نیا-

 دهنش برداشت و گفت: یرو از رو دستش

 د؟یفرستیخودتون رو نم یروهایاز ن یکیچرا  د،یخوایچرا از من کمک م-

 زدم و گفتم: یپوزخند

اش خونه یشب تو کیاز  شتریرو ب یدختر  چیمتاسفانه هومن ه یول م؛یهزار بار امتحان کرد یباال م؟یامتحان نکرد یفکر کرد-

 .دارهینگه نم

 رد و بدل کرد و گفت: نیمن و فرز  نیب ی. نگاهکنهیفکر مکرد؛ مشخص بود داره  سکوت

 .ترسمیمن م-

 کامل بهش گفتم: نانیاطم با

 فقط اون مدارک رو به من برسون. حداقل به خاطر حفظ جون خودش. کنم،یمن ازت مراقبت م-

 ده؟یها نمچرا هومن اون مدارک رو به شما-

 و گفتم: دمیکش یآه

و  یهرطور شده وارد اون خونه بش دیحرفا رو ول کن پوپک. االن وقت کمه، با نی. لطفا اسمیپلمن  دونهیچون که هومن نم-

 .تهیموقع نیاالنم بهتر 

 :دیپرس یبا کنجکاو پوپک

 طور؟چه-

 دستش رو گرفت، بلندش کرد و گفت: نیفرز 
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 .یشیخودت متوجه م ا،یبا من ب-

 هومن شد و منم پشت سرشون راه افتادم. یالیو یراه نیهمراه فرز  یسردرگم ایدن هیبا  پوپک

*** 

باباش  یخودش رو سپر بال د،یهومن رو اسلحه به دست د یوقت یقبول کنه؛ ول خواستیگذشته فاصله گرفتم. اول پوپک نم از

ن رو به نقشه بود تا پوپک رو از همه دور کنه و او کیپراز عذاب هومن فقط  یکه گذشته دونهیاز من نم ریبه غ کسچیکرد. ه

 لشیبود؟ به من گفت دل یکارش چ لیمحافظت کنه؟ دل خوادیهومن از پوپک م چرا جاستنیسوال ا یول اره؛یاش بخونه

 چرا؟ مگه هومن از پوپک متنفر نبود؟ یول ه؛یبازرگان

پازل نبود؛ به خاطر  نیاز ا کهیت هیپازل ناقص بود.  نیا ؟یچ یول د؛یلنگیوسط م نیا یز یچ هیبود.  ختهیبه هم ر  زیچ همه

باارزش که رمزش دست پوپکه،  راثیم هیهومن فقط به خاطر  گفتیم نیکار هومن رو بفهمم. فرز  نیا لیدل تونستمینم نیهم

 ...یتر کرده بود؛ ول. درسته کار ما رو آسونارهیخودش ب یپوپک رو به خونه دیباچرا  یاز اون محافظت کنه؛ ول خوادیم

خسته وارد  یابا چهره نی. به سمت در رفتم و در رو باز کردم. فرز دمیبه خودم اومدم و دست از افکارم کش زنگ خونه یصدا با

 کاناپه ولو کرد و گفت: یزدم. در رو بستم و به سمتش رفتم. خودش رو رو یخونه شد. لبخند

 ام اردالن.خسته یلیخ-

 کردم و گفتم: یااشاره بهش

 آره، مشخصه. -

 چه خبر؟-

 و قصد داشت که پوپک رو از اون جا ببره. الیهومن اومد و یفقط بابا ست،ین یخبر خاص-

 گفت: یکرد و با کنجکاو زیچشماش رو ر  نیفرز 

 خب؟-

 دختر رو گروگان گرفته؟ هیهومن  یدونستیپوپک نرفت. در ضمن م گه،ید یچیه-

 ابروش رو باال داد و گفت: یتا هی نیفرز 

 اون دختر؟ هیحاال ک ؟یگیم یجد-

 ونیگر  یهاچه خبره که با چشم نهیاومد. پوپک رفت بب غیج یصدا شیازش ندارم. چند ساعت پ یقیاطالعات دق دونم،ینم-

 بود. نیزم رینذاشتم، ز  نیرو که دورب ییبرگشت. من تنها جا

 با تمسخر گفت: نیفرز 

 !یخسته نباش-
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 رو نرفتم و گفتم: از

 .یسالمت باش-

 کوره در رفت و گفت: از

 ذاره؟ینم نیدورب ایرو شنود  یمهم نیبه ا یبهت بگم؟ آدم جاها یآخه من چ-

که  دمیها شناز مستخدم گم،یدخترِ رو هم که م نیو شنود کار گذاشتم. درضمن ا نیخونه رو دورب یخب وقت کم بود من تو-

 تم.کار گذاش نیدورب اطیخونه و ح ی. من توکردندیم فیداشتند تعر 

 گفت: یو با بدخلق دیکش یقیعم نفس

 .شمیهالک م یکه دارم از خستگ اریدوتا نسکافه ب هی. رهیانتظار نم نیاز ا شتریاز تو ب-

 ینشستم، پام رو رو نیفرز  کیکاناپه نزد یبرگشتم. رو منیرو روشن کردم و به سمت نش سازییسمت آشپزخونه رفتم، چا به

 پام انداختم و گفتم:

 .اشکهیت هیپازل درسته اال  یهمه ن،یفرز  یدونیم-

 اش؟کهیکدوم ت-

 ؟یکرده بود فیکه تو برام تعر  یز یهومن از پوپک متنفر بود؟ چ لیکه اوا یمتوجه شد-

 طور؟چه ادمه،یآره  -

 رو راه انداخت که پوپک رو ببره به اون عمارت؟ یباز  نیاگه ازش متنفر بود، چرا ا-

 مبل جابه جا شد و گفت: یاومده باشه. تو ادشی یز یچ هیسکوت کرد. انگار که  یاهینگاهم کرد. چند ثان نیفرز 

 باشه؟ تونهیم ی. هدف هومن چیگیآره، راست هم م -

 باال انداختم و گفتم: یاشونه

راحت  یلیو پوپک هم خ ادیکه هومن از پوپک خواسته به اتاقش ب نهیاز اون ا تربیموندم. عج نشیهم یمنم تو دونم،ینم-

 قبول کرده.

نسکافه  یکه محتو ینیشد. بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم و با س رهیخ زیفکر فرو رفت و به م یسکوت کرد، تو نیفرز 

 بود برگشتم.

حلقه  وانمیگذاشتم. هنوزم غرق فکرکردن بود. سرش رو باال آورد و نگاهم کرد. دستم رو دور ل نیمقابل فرز  زیم یرو رو ینیس

 کردم.

 سکوت رو شکست و گفت: نیفرز 
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 گذره؟یمغزش م یتو یپسر چ نیا-

 .میخبر یکه ما ازش ب کنهیم ییکارا هیداره  دونمیم یول ست؛یمعلوم ن-

 بزنه. رونیب یکنه و از اون عمارت کوفت دایمدارک رو پ ترعیبه پوپک بگو امشب هرچه سر -

 .شهینم-

 رو بهم دوخت و گفت: نشیخشمگ نگاه

 ؟یفهمیاردالن جونش در خطره، م-

 .ادیم رونیاول از همه پوپک از اون خونه ب فتهیب ینترس هر اتفاق-

 سکوت کرد و غرق فکر شد. باز

*** 

 :هومن

بلند شد. از  لمیموبا یصدا زدم،یپک م گارمیداده بودم و آروم به س هیتک یاتاق کارم نشسته بودم، به صندل یکه تو یحال در

 جواب داد: عی. سر کردیم یکجبهم دهن لیموبا یصفحه یرو برداشتم. اسم مامان رو لیموبا زیم یرو

 سالم مامان.-

 مهربونش گفت: یصدا با

 سالم پسر گلم، حالت خوبه؟ پوپکم خوبه؟-

 من خوبم، پوپک هم خوبه. یمرس-

 دختر مراقبت کن. نی. تو رو خدا مثل چشمات از اادیم زیدآمیتهد یهانامه هینگرانم هومن، هنوزم  یلیخداروشکر. خ-

 شما نگران نباش مامان، من مراقبش هستم. بازم نامه اومده؟-

 دارش گفت:بغض یصدا با

 .هیالعملش چعکس دونمیاش نگرانم که بابات بفهمه. اگه بابات بفهمه نمآره. همه -

 ا رو بفرست.ه. فقط شما برام نامهفتهیب یاتفاق ذارمینگران نباش، نم-

 باشه؟ تونهیم یکار ک یعنیباشه. -

 .میزنیرو در رو با هم حرف م امیحاال م م،یحرف بزن شهیمامان پشت تلفن نم-

 باشه پسرم. به پوپک سالم برسون، خداحافظ.-
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 چشم، خداحافظ.-

رو نزده بودم. فکرم  شمیدکه ر بو ی. چند روز دمیکش شمیبه ته ر  یکارم پرت کردم. دست زیم یرو قطع کردم و تلفن رو رو تماس

 شد که هنوز مامان به خارج کشور نرفته بود. دهیکش یسمت روز 

*** 

 گفت: دیلرز یکه م یبه سمتم اومد و در حال یخونه شدم. مامان با نگران وارد

 هومن پسرم؟-

. به سمت کاناپه بردمش. نشست. ختهیمامان به هم ر  قدرنیشده که ا یکردم بفهمم چ یبه سمتش رفتم. سع ینگران با

 گفتم: یهام گرفتم و با نگرانسردش رو داخل دست یهامقابلش زانو زدم و دست

 شده؟ یقربونت بشم چ-

 که بغض کرده بود گفت: یحال در

 نامه رو بخون. نیا-

نوشته  دینامه با تهد یداخل دست مامان نگاه کردم. نامه رو از دستش گرفتم و شروع به خوندش کردم. همه یبه نامه متعجب

 کرد و گفت: هی. مامان شروع به گر دمیهام رو در هم کششده بود. اخم

 .کنهیکن پسرم، اگه بابات بفهمه سکته م یکار  هیتو رو خدا -

 و گفتم: رو باال آوردم و به مامان نگاه کردم سرم

 کار کنم مامان؟ یچ یگیم-

 رو گرفت و با التماس گفت: دستام

 دور کن جانیپوپک رو از ا-

 ...یول-

 و گفت: دیحرفم پر  نیب

اون ور. در نبود ما از پوپک مراقبت  میر یم میدار  یمدت ی. من و بابات برایاز پوپک مراقبت کنه تو هست تونهیکه م یتنها کس-

 خونه دور کن. نیکن و پوپک رو از ا یفکر  هیکن و تا برگشت ما 

 گفتم: یپوپک تعجب کردم و با کنجکاو یمامان برا یهمه نگران نیا از

 شما مهمه؟ یدختر برا نیا قدرنیمامان چرا ا-

 من و بابات. یشناسنامه یجگرم. چندساله که اسمش خورده تو یدخترمه هومن، پاره-    
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 د؟یاوردیخونه ن نیپس چرا اون رو از اول به ا-    

 .دیاون دختر رو قبول نکن نازیکه تو و آ دمی. ترسدمیمن ترس شتریب یعنی م؛یدیترسیم نازیتو و آ یچون که از رفتارها-    

 بلندشدم و کالفه چند قدم برداشتم و دوباره به سمت مامان برگشتم و گفتم:    

 هم اون دختر رو. د،یم ما رو کباب کرده یول د؛یثواب کن دیخواست د؟یمامان شما چه کار کرد-    

 صورتش پاک کرد و گفت: یهاش رو از پهنامامان اشک    

 .میرو که به صالحش بود کرد یما کار -    

 گفتم: یعصب یبا لحن دادم،یهوا تکون م یکه دستم رو تو یدر حال    

شده رو  دیتهد یو چه کس یبه دست ک ؟یچ یعنی یفهمیکردند، م دیدختر رو به مرگ تهد نیمامان ا نه؟یصالح شما ا-    

 .دونهیفقط خدا م

 مامان بلند شد. به سمتم اومد، بازوم رو نوازش کرد و گفت:    

 ؟یکنیپسرم تو بهم کمک م-    

 گفتم: تیو با عصبان دمیکش شمیبه ته ر  یبه مامان بگم. دست دیبا یچ دونستمیمامان زل زدم. نم یهابه چشم    

 کنهیم دیرو که داره پوپک رو تهد یآدم نیاول از همه بگردم و ا دیبا ست،یکه ن یفکرام رو کنم. الک دیمامان. با دونمینم-    

 کنم. دایپ

 .یاز پوپک محافظت کن خوامیپسرم من فقط ازت م-    

که  یدختر  یداشت برا طورنیشدم که مامان ا نیدستم کاشت. از خودم دل چرک یرو یاسهبو هوایسکوت کردم. مامان ب    

 گفتم: یو با ناراحت دمیپس کش عی. دستم رو سر کردیبا ما نداشت التماس م ینسبت خون چیه

 نیا دینگران نباش. فقط با کنم،ی. به دخترت کمک مستمین زیچ چیه قیدستم رو نبوس؛ من ال وقتچینکن مامان، ه-    

 بمونه. یمن و تو باق نیمسئله ب

که پوپک  نیمادرانه ضعف رفت. با ا یهامحبت نیا ی. دلم برادیدر آغوشم کش هوایبرق زدند. ب یچشماش از خوشحال    

 .نهینب یبیتا آس گذاشتیم هیبازم از دل و جون براش ما یدختر خودش نبود؛ ول

    *** 

نقطه ضعف پوپک باباست؛ به  دونستمیکردم. م کردنیبود، شروع به باز  زیم یاز گذشته فاصله گرفتم. با فندکم که رو    

اتاق حبس کرده بود، بلند شدم. هنوزم  یپوپک که خودش رو تو یادآور یاسلحه رو از قصد به سمت بابا گرفتم. با  نیخاطر هم

 ره.دا یکه صبر من هم حد دیفهمیم دیبذاره. با نیرزمیمن پا به ز  یاجازه ونبودم. پوپک حق نداشت بد یاز دستش عصب
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همچنان سکوت کرده  ی. دوباره در زدم؛ ولدمینشن ییبه در اتاق زدم. صدا یابار آروم بودم. ضربه نی. استادمیمقابل اتاقش ا    

اش بود. با نباشه پوپک جگر گوشه یهر چ شد،یمامان بفهمه که من پوپک رو زدم؛ چون از دستم دلخور م خواستمیبود. نم

 آروم گفتم: یلحن

 ستیکه به تو مربوط ن یتو مسائل دی. کارت اشتباه بود، نبایسخت در اشتباه کنمیم یخواهازت معذرت یفکر کرداگه -    

گرفتم  میتصم رون،یب یایاتاق ب نیکه از ا نیا یو اما برا ستیدرکارش ن یبعد گذشتن یدفعه یول گذرم؛یبار م نی. ایدخالت کن

 منتظرتم. پس رون،یب میامشب شام رو با هم بر 

معطل نکردم و به سمت اتاقم رفتم. به سمت کمد  نیاز ا شتری. بکنهیداره به حرفام گوش م دونستمی. مدمینشن ییصدا    

امروز صبح که پوپک برام لباس  یادآور یامروز صبح افتادم. با  ادیها نگاه کردم. به لباس یرفتم. در کمد رو باز کردم و با سردرگم

 رونیرو از کمد ب رنگمیمشک راهنیجلو اومد و پ یلبم نشست. غرق در افکارم بودم که دست یرو یو، لبخند محانتخاب کرده بود

 چیقرمز شده بودند. بدون ه یادیز  یهیپوپک تعجب کردم. چشماش از گر  دنی. به سمت صاحب دست برگشتم. با ددیکش

 آروم گفت: یلیبه سمتم گرفتش و خ یحرف

 .ادیبهت م شتریب یرنگ مشک-    

آروم  یایدر  هینگاه بشم. نگاهش درست مثل  نینگاهش قفل شد. دوست داشتم زمان متوقف شه و من غرق ا ینگاهم تو    

 .بردیم نینگاهش رو از ب یقدر گرم و سوزاننده بود که سردصداش اون ی. نگاهش سرد بود؛ ولشدیم یطوفان یبود که گاه

 هومن؟-    

 گفتم: یجیخودم اومدم و با گپوپک به  یبا صدا    

 جانم؟-    

 رو به دستم داد و گفت: راهنیپ عی. سر زدندیهاش دودو منگاهش رو بهم دوخت. چشم عیخورد و سر  یتکون    

 بهم بگو که منم آماده بشم. یآماده که شد-    

پرت کردم و  تیبا عصبان راهنیشدم. پ یکه گفته بودم از دست خودم عصب یاکلمه یادآور یرفت. با  رونیاز اتاق ب عیسر     

بکشم و قطع کنم. من چم شده  رونیچاقو رو بردارم و زبونم رو از ته حلقم ب خواستی. دلم مستادمیدست به کمر وسط اتاق ا

رو که حق من بود ازم گرفته بود.  یاز پوپک متنفر باشم؛ چون محبت دیمن با شدم؟یم کینزد قدرنیبود؟ چرا داشتم به پوپک ا

ذهنم اکو  یپوپک تو یاتاق پرت شده بود رفتم و بلندش کردم. جمله یکه گوشه راهنمیدادم. به سمت پ رونینفسم رو صدادار ب

 ."ادیبهت م شتریب یشد: "رنگ مشک

 راهنیپ نیا یجمله رو نی. انگار اآوردیبه صدا در م زدیم صدایها بناهماهنگ قلبم رو که سال تمیجمله داشت ر  نیا    

 .افتادمیپوپک م یجمله ادیکردنش شده بود؛ چون فقط با نگاه یحکاک

 دنیبود. با د ستادهیزدم. پوپک دم در اتاق منتظر ا رونیزدم و از اتاق ب امیشگیکم از ادکلن سرد هم هیرو عوض کردم.  هاملباس

 ست.به سمت اتاق رفت و پشت سرش در رو ب عیمن سر 
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 ها رفتم و گفتم:از نگهبان یکیرفتم. به سمت  رونیخونه ب از

 کجاست؟ مانیپ-

 .کشهیدختر حرف م نیقربان داره از ا-

 باشه، کارش دارم. جانیبرگشتم ا یبگو وقت مانینکنه. در ضمن به پ تشیاذ ادیبهش بگو ز -

 چشم.-

 دادم و منتظر پوپک موندم. هیتک نیرفتم. به ماش نیسمت ماش به

 امنهیس یتو شترینفسم ب داشت،یکه به سمتم برم یشد. با هر قدم فرمافیخانوم تشر  ،یمعطل قهیبعد از چند دق باألخره

 و گفت: ستادیهام تو هم فرو رفت. روبه روم الحظه اخم هیامشب چادر نزده بود.  یول زد؛یبود که چادر م ی. مدتشدیحبس م

 م؟یبر -

 گفتم: یجد یلحن اب

 چادرت کو؟-

 . گفت:دندیباال پر  یادیاز تعجب ز  ابروهاش

 .گهیمانتوم بلند بود گفتم چادر نزنم د-

رفتار  یبابا داشت یخونه یسابق که تو یطبق اصول و رفتارها یکنیم یمن زندگ یخونه یکه تو ی! تا زمانیکرد جایب یلیتو خ-

 ؟یدیفهم ،یکنیم

 دار گفت:بغض یلحن با

 .دمیآره، فهم -

جلو جا گرفت.  یصندل یرو یرو باز کرد و آرو نیرو دور زدم و پشت رل نشستم. در ماش نیبهش رفتم و ماش یاغره چشم

پوپک همچنان  یول م؛یبود که حرکت کرده بود یاقهیرو روشن کردم و به حرکت در آوردم. چند دق نیکمربندم رو بستم. ماش

 .سکوت کرده بود

 ؟یچرا من رو به شام دعوت کرد-

 گفتم: رمیکه نگاهم رو از روبه روم بگ نیا بدون

 کردم؟ یکار بد-

 تعجب کردم. ینه؛ ول-

 بابت کارام تعجب کنند. گرانیدوست دارم که د نویمنم ا-
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رو که ذهنم رو تو کل روز  ییزهایکردم امشب همه چ یپخش شد. سع یمیکرد. ضبط رو روشن کردم و آهنگ مال سکوت

 از خودم دور کنم. کنهیمشغول م

 گفت: یرو برام باز کرد و با احترام خاص نیبه سمتم اومد و در ماش عیرو نگه داشتم. نگهبان رستوران سر  نیرستوان ماش مقابل

 آقا هومن. دیخوش اومد-

 رو به سمتش دراز کردم و گفتم: نیماش چیسوئ

 .یمرس-

 یبه سمتم اومد و با چابلوس یزارع عی. با واردشدنم سر میبود. وارد رستوران شد ستادهیکه منتظر ا سمت پوپک رفتم به

 گفت: اشیشگیهم

 خبر؟یب قدرنیقربان. چرا ا دیخوش اومد-

 کردم و گفتم: یاخم

 نره. ادتیرو  نیا ،رمیبه همه جا م خبریب شهیمن هم-

 کردن افتاد و گفت:تته پته به

 قربان. خوامیمعذرت م-

 .کردی. سرم رو طرفش برگردوندم که با تعجب نگاهم مدمیرو سمت پوپک کش دستم

 .دیرو امشب برام آماده کن زیم نیبهتر  خوامیخانومم هستند، م-

هاش لب یکه رو ی. با لبخند پهنارهیکه بهش دادم کم مونده بود شاخ در ب یخبر  دنیگرفتم. با شن یرو سمت زارع نگاهم

 ود گفت:نشسته ب

 قربان. دیار یب فی. با من تشر کنمیرو آماده م زیم نی. چشم اآلن براتون بهتر گمیم کیتبر  یلیقربان خ-

باال رو  یطبقه یفضا یمی. نور مالمیاز رستوران قرار داشت باال رفت یاکه گوشه یچیمارپ یها. از پلهمیراه افتاد یزارع دنبال

رو افتحاح  جانیافتادم که ا یروز  ادیکه وسط سالن قرار داشت سوق دادم.  یادو نفره زیروشن کرده بود. نگاهم رو به سمت م

طبقه  نیبا نظارت خودم ا یبودم؛ ول یعشق فرار  یکه اون روزا از کلمه نیعاشق آماده کردم. با ا یهازوج یطبقه رو برا نیکردم. ا

غروب  یکه منظره یرز قرمز وجود داشت. قاب عکس یهاگل ها پر ازکامال عاشقانه. گوشه کنار یفضا هیرو آماده کردم. 

 قرار داشت. وارید یرو د،یکشیرو به رخ م دیخورش

 یگذاشت و رفت. پوپک با کنجکاو زیم یغذا رو رو یمنو یو نشستم. پوپک هم مقابلم نشست. زارع دمیرو عقب کش یصندل

 گفتم: کردمیها نگاه مغذا ستیکه به ل ی. در حالغذا رو برداشتم و نگاهش کردم ی. منوکردیبه اطراف نگاه م

 ه؟ینظرت چ-
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 آروم گفت: یبا لحن شهیرو مرتب کرد و مثل هم شیرو سمتش گرفتم. روسر  نگاهم

 .یرستوران هم دار  دونستمیقشنگه! نم یلیخ-

 .دونهینم یز یمن چ یراجع به زندگ کسچی. در واقع هیدونینم یز یچ میکه راجع به من و زندگ یستین یتو تنها کس-

 نگاهم کرد و گفت: متعجب

 چرا؟-

 نبود که ازم بپرسه. یکس وقتچیچون ه-

 کرد و گفت: یکوتاه سکوت

 سوال بپرسم؟ هیتونم  یم-

 .دمیجوابت رو نم ومدیاگه خوشم ن یبپرس؛ ول-

 یهاکرد. انگشت کردنیباز بهش زل زدم. با انگشتر داخل دستش شروع به  امیشگیرو کنار گذاشتم و با نگاه سرد هم منو

 دیبگه ترد خواستیکه م یروز زمستون گرم کنه. بابت حرف نیتر رو تو سرد یدست هر مرد عاشق تونستیم اشدهیکش

 لب باز کرد و گفت: یداشت. به سخت

 ؟یشیمتنفر م زیاوقات نسبت به همه چ یچرا گاه ؟یسرد یز ینسبت به هر چ قدرنیتو چرا ا-

. من زنده بودم؛ کردمیم یها بود که فقط زندگ. مدتکردمیسرد رفتار م یز یها بود که نسبت به هر چسرد بودم؟ من مدت من

طور ممکن چه یبود؛ ول امهیبر عل زیشد. همه چ لیتبد کهیمردم که غرورم به هزار ت یمن از اون روز  دیزنده در گور بودم. شا یول

 که به ناحق به پهلوم زده شد. ییدارم. چاقو ادیبه  موز زندان رو هن یهابود؟ سلول

 هومن؟-

دهنم خشک شده. آب دهنم رو قورت دادم و  کردمیو بهش نگاه کردم. احساس م دمیپوپک دست از گذشته کش یصدا با

 گفتم:

 ...یجوابت رو بدم؛ ول خوادیدلم م-

 گفت: عیکردم. انگار عجله داشت که من رو بشناسه؛ سر  سکوت

 ؟یچ یول-

 هیهام گوش کنه. به حرف تونستیبود که م یکس نیپوپک بهتر  دیام رو بشکنم. شاامشب سکوت چندساله خواستیم دلم

لب باز کردم و  یکرده بود؟ به سخت شهیتو دلم ر  یاعتماد من نسبت به پوپک از ک ینسبت به پوپک اعتماد داشتم؛ ول ییجورا

 گفتم:

 بود؟ یچ یدونیهر فرق داشت. فرقش مش نیا یآدما یمن با همه یزندگ-
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 تکون داد و گفت: یسر 

 نه.-

نداشت. پدر من دور  یاحساس چیاومدم و چشم باز کردم، نسبت به من ه ایکه من به دن یابود که پدر من از لحظه نیفرقش ا-

 شیارث تموم زندگبهش داشتند، اال من که تنها پسرش و و یدسترس یکه همه اجازه یبود، حصار  دیحصار کش کیخودش 

 یاحساسات یادیز  دیمرد نبا هی گفتیم شهیبا من رفتار نکرده. هم وقتچیه کنه،یمرفتار  نازیکه با تو و آ یبودم. بابا اون طور 

بودم. برام  رونیطبع بودم. هر شب با دوستام بشوخ یلیخ لی. اواشدمیم هیتنب زدیکه ازم سر م یبرخورد کنه. بابت هر حرکت

 شیکه من دوست داشتم پ یطور قصه اون یلکنم؛ و یمرفه زندگ یزندگ نیمهم نبود، فقط دوست داشتم دور از ا کسچیه

داد و من  هیسرما هیام شالق زد. دانشگاهم تموم شده بود. بابا بهم تن خسته ینرفت. ورق برگشت و روزگار با شالقش بدطور رو

 ماهیتوجهم رو جلب کرد. پر  ماهیپر  یواشکی یهاکه نگاه نیداشتم تا ا یخوب یدگکنم. زن یانداز راه یساز کارگاه مبل هیتونستم 

ها، دل غافل! هومن ابتکار، تنها وارث ابتکار یا دمیتموم بود. به خودم اومدم و د زیبود. مودب، باوقار و همه چ ییبایدختر ز 

بود و خوب تونست با غرورش غرور من رو بشکنه. دو ماه تموم براش گل فرستادم  یدختر مغرور  ماهیشده. پر  ماهیپر  یدلباخته

 من رو قبول کرد. قتا باألخره عش

 قربان؟-

 تر اومد و گفت:به سمتش برگشتم. جلو یزارع یصدا با

 د؟یدار  لیم یقربان چ-

 رو به طرف پوپک برگردوندم و گفتم: سرم

 ؟یدار  لیم یچ-

 خاص گفت: طنتیش هی با

 شه؟یم دایرستوران شما چلو کباب هم پ یتو-

 ام گرفته بود. گفتم:اش خندهلحن بامزه نیا بابت

 آره. -

 برگردوندم و گفتم: یرو به طرف زارع سرم

 ؟یکار کن یچ دیکه با یدونیخودت م-

 .دیبله قربان، نگران نباش-

 اش گذاشته بود و بهم زل زده بود.چونه ریرفت. به سمت پوپک برگشتم. دستش رو ز  یزارع

 ؟یبهم زل زد طورنیچرا ا-

 زد و گفت: یلبخند
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 حرفات هومن ابتکار رو بشناسم. یهیبا بق خوامیخب م-

 رهیگرفتم و دوباره بلند کردم و به عمق نگاهش خ نییپا هیچند ثان یزدم. سرم رو برا یشناخت؟ پوزخند شدیمن رو م مگه

 شدم. گفتم:

 .ینکن من رو بشناس یبهت گفتم سع-

 من دوست دارم بشناسمت. یول-

 چرا؟-

 اش برداشت و گفت:چونه ریباال انداخت و دستش رو از ز  یاشونه

 شد؟ یقبول کرد. بعدش چ یرو که نسبت بهش داشت یعشق ماهیباألخره پر  ،یگفتیدونم. خب م ینم-

دختر به  هیجا با دعوت شدم. اون یمهمون هیاز دوستام به  یکیکه از طرف  نی. تا امیباهم داشت یخوب یآره قبول کرد. روزا -

مخالف اون  یکامال نقطه تایکه فقط فکرش پزدادن با پول من بود، آز  ماهیبود. برعکس پر  یآشنا شدم. دختر مهربون تایاسم آز 

 شتریب نیبه خاطر هم شد؛یمن م یکاراش باعث خوشحال یبود. همه ی. دختر متفاوتاستنخو یز یاز من چ وقتچیبود. ه

فقط دوست داشتم کنارش باشم؛  خواستم،یازدواج نم یرو برا تایباشم. من آز  تایکه فقط کنار آز  چوندمیپیرو م ماهیاوقات پر 

جامعه بود. من بهش گفته بودم که  فیاز قشر ضع تای. بهش قول داده بودم که کمکش کنم؛ آخه آز دادیچون بهم آرامش م

 نیتا ا رفتیم شیخوب پ زیبود و دوخته بود. همه چ دهیخودش بر  یاون به قول معروف برا یباهاش ازدواج کنم؛ ول ونمتینم

 که...

 کردم و ادامه دادم: ی. مکثدمیکش یقیعم نفس

معصوم من  یتایبه سرم آوار شد. آز  ایروبه رو شدم. دن اهیس یپارچه هیبا  یسر بزنم؛ ول تایرفتم به آز  شهیکه مثل هم نیتا ا-

. دمیجا مست کردم و خواباز بس حالم خراب بود، همون ماه،یپر  دنی. اون روز حالم خراب بود. رفتم درهیبم طورنیحقش نبود ا

کردند و  ریو من رو دستگ ختندیآپارتمان ر  یها توخونه نبود. مامور ماهیخواب بلند شدم. پر  از یزنگ خونه به سخت یبا صدا

اومد. همه  نییشبه پا هی. سهام شرکتم دیمن مثل بمب ترک یر یکرده بودم. خبر دستگ سیشرکتم رو تازه تاس بردند. اون روزا

طور ممکن بود؟ فرستادنم زندان تا چه یمن بود؛ ول یشده بود از اسلحه کیکه از اسلحه شل یاگلوله یمن بود، حت هیبر عل زیچ

و بهم گفت داره ازدواج  دنمیاومد د ماهیروز پر  کیدم. سنگ صبورم شد. زندان با اردالن آشنا ش ینوبت دادگاهم بشه. تو

. اردالن به جرم قتل اتفاقاته نیمقصر تموم ا ماهیپر  دمی. همون جا بود که فهمرهیو خوشحاله که تونسته ازم انتقام بگ کنهیم

رو  تایآز  یخانواده تیتا رضا رهیدادند و و آزاد شد و بهم گفت م تیمقتول رضا یخانواده یبعد از مدت یبازداشت شده بود؛ ول

کردم و به اردالن دادم و اون هم  دایرو پ تاینفر از داخل زندان آدرس مادر آز  هیبعد به کمک  یدو هفته د؛ینکش ی. طولرهیبگ

نداشت. حاال  یمعنا و مفهوم خاص یگبرام زند گهیسنگ شدم. د کهیت هیماجرا  نیگرفت و من آزاد شدم. بعد از تموم ا تیرضا

 سردم؟ قدرنیچرا ا یدیفهم

 یهم برا یبود. مگه مرهم یجا هم کاف نیتا هم یبارم مونده بود که بهش بگم؛ ولنکبت یکرده بود. هنوزم از زندگ سکوت

 من وجود داشت؟ یهادرد
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به پوپک نگاه  یرچشمی. تو تمام مدت ز میمن و پوپک رد بدل نشد. شام رو در سکوت خورد نیب گهید یاومدن گارسون حرف با

 . با دستمال دور دهنم رو پاک کردم و گفتم:کردیم یبا غذاش باز  شتری. سکوت کرده بود و بکردمیم

 ؟یکنیم یچرا با غذات باز -

 گفت: یپرتمن به خودش اومد و با حواس یفکر بود. با صدا یتو

 ه؟بل-

 چشم و ابرو به بشقاب غذاش اشاره کردم و گفتم: با

 ؟یکنیم یگفتم چرا با غذات باز -

 گفت: یبود. با ناراحت نیرها کرد. نگاهش غمگ و چنگال رو داخل بشقاب قاشق

 ره؟یکه نسبت به تو داشت ازت انتقام بگ یطور تونست با اون همه عشقچه کنم؛یفکر م ماهیدارم به پر -

 تنفر. یبرا شهیم یلیع عشق دلمواق یگاه-

 چرا آخه؟-

بزنه تا از عشقش حفاظت  یو حاضره دست به هر کار  کنهیفکر نم گهید یز یچون که آدم عاشق جز خودش و عشقش به چ-

 کنه.

 اش باشه؟معشوقه رفتننیاگه باعث از ب یحت-

 .هیعاشق واقع هیکه  یجز شخص ستین یکس یقربان نیا شهیو هم دهیم یقربان هی شهیآره؛ چون عشق هم-

 نبوده. یعاشق واقع هی ماهیپس پر -

 ییهایخراب یطوفان شده بودم که اصال متوجه نیقدر غرق ابود. من اون هنگامیطوفان ب هیدرست مثل  ماهینه. به نظر من پر -

 شده بود. رید یلیشدم که خ هایخراب نیا یمتوجه یکه به وجود اومده بود نشدم و وقت

 ؟یهمه مدت سکوت کرد نیطور اچه-

 مجبورند سکوت کنند. رند،یگیقرار م یطیشرا یتو یآدما وقت-

 بلند صدا داره. ادیفر  کی یسکوت تو به اندازه یول-

 ؟یکرد ریتفس طورنیسکوت من رو ا یچه حساب یاز رو-

 ست.ناگفته یهاهات پر از حرفهات؛ چون چشمحساب چشم یاز رو-

 .یکنیم ریکه از نگاهم سکوتم رو تفس یهست یکس نیاول-

 رو که شل شده بود، محکم کرد و گفت: شیروسر  ینشده بودم. گره بایو ز  حیلبخند مل نیا یزد. چرا تا االن متوجه یلبخند
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 نگاهت شناخت. یتنها از رو شهیتو رو نم یاز نگاهش شناخت؛ ول شهیرو م یهرآدم-

 گفت: یذوق خاص هیکردم. با  سکوت

 ؟یروادهیپ میبر  یقمواف-

 موافقت تکون دادم و بلند شدم. همزمان با من بلند شد. یبه نشونه یسر 

. هر از میزدیهم قدم م ی. آروم کنار هم شونه به شونهمیرستوران بود رفت یهایکیکه نزد ی. به سمت پارکمیزد رونیرستوران ب از

بلند چند  یهابا خنده ی. سکوت پارک هر از گاهآوردیدرختان رو به رقـــص در م یهاو شاخ و برگ دیوز یم یمیباد مال یگاه

فکر فرو  یشدم. تو رهیپارک خ یهاشلوارم فرو بردم و به سنگ فرش یهابیج یهام رو تو. دستشدیدختر و پسر شکسته م

 چیکه دور بازوم پ یم رو بلند کردم و به دستشد. سر  دهیکش یاگهیهوا بازوم به سمت د یغرق فکرکردن بودم که ب قدرنیرفتم. ا

 یفروشیبستن یها من رو به سمت مغازهبود. مثل بچه دهخور  چیپوپک دور بازوم پ فیظر  یهاخورده بود نگاه کردم. دست

 و رو به فروشنده گفت: دیکش

 .یآقا لطفا دوتا بستن-

 ییخودنما یاگهید یز یاز هرچ شتریب باشیبود. امشب لبخند ز  بایشده بودم. لبخندش ز  رهیخ یحرف چیبدون ه رخشمین به

به دستش که دور بازوم قفل شده  یرفت. نگاه نیهاش از بلب یشد. لبخند رو امرهینگاه خ ی. به سمتم برگشت. متوجهکردیم

 پته گفت: تهو با ت دیدستش رو پس کش عیبود کرد و سر 

 من... د،یببخش-

 و گفتم: دمیحرفش پر  نیب عی. سر دهیخجالت کشکارش  نیبابت ا دونستمیم

 ؟یدوست دار  یبستن-

 گفت: عیشد که حرف رو عوض کردم. سر  متوجه

 .دمیرو از دست م ارمیاخت نمیببیم یفروشیبستن یمغازه یدوست دارم. وقت یلیآره خ -

رو حساب کردم و  هایپولم رو باز کردم و پول بستن فی. کمی." به سمت فروشنده برگشتدییفروشنده که گفت: "بفرما یباصدا

شدن بود. خودم نگاه کردم؛ در حال آب ی. به بستنخوردیم یها بستن. پوپک با ذوق و شوق مثل بچهمیدوباره به راه افتاد

شده قرار داده امعمل انج یبخورم. پوپک من رو تو یرفتن بستنراه نیح اومدینم خوشمبودم. اصال  یکارا فرار  نیاز ا شهیهم

رفت و نشست. من هم آروم کنارش  مکتین نیکردم. پوپک به سمت اول ینداشتم، شروع به خوردن بستن یابود. چاره

 شدم. رهیگذاشتم و به روبه رو خ مکتیپام انداختم و دستم رو پشت ن یکیاون  ینشستم. پام رو رو

 رو شکست و گفت: نمونیسکوت ب پوپک

 ه؟یک نیزم ریز  یاون دختر تو-

 ابروهام نشست و گفتم: نیب یامروز گره کور  یادآور ی با
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 .یمن سرک بکش یداخل کارها یتو حق ندار  ،یهرک-

 .هیحق دارم که بدونم اون دختر ک کنم،یم یمن تو اون خونه زندگ یاون دختر نگرانم. در ثان یمن برا یول-

دختر مرموز که  هیدختر هم بهشون اضافه شده بود.  نیداشتم که ا ی. خودم کم گرفتار شدمیم یعصب شدیحرف طناز م یوقت

رو داخل سطل آشغال کنارم پرت کردم و سرم رو به طرف پوپک  ی. بستنزدیازش حرف بکشم حرف نم خواستمیم یهر چ

 برگردوندم و گفتم:

 .یمن دل بسوزون یافراد داخل خونه یمن برا یخونه یتو ادیاصال خوشم نم-

 اون دختر.... یول-

 و کوبنده گفتم: یجد یو با لحن دمیحرفش پر  نیب

 شهیباعث م بهیغر  ی. ترحم به آدمایدل بسوزون یشناسیکه م ییآدما یکن فقط برا یپس سع ،یشناسیتو اون دختر رو نم-

کن به گوشت. در  زیآومن رو حلقه  حتینص نیترحم نکن. ا هابهیبه غر  وقتچیه وقتِ چی. هیبرس تررید تیزندگ یهابه هدف

 .یبش یمیصم قدرنیبا خدمتکارا ا ادیاصال خوشم نم یثان

 و گفت: دیبرچ لب

 .کنمیاون خونه تنهام، اگه با اونا حرف نزنم که دق م یآخه من کل روز تو-

 .یسرگرم بش یتونیو م انیهام منگران نباش، پس فردا مهمون-

شب هم  کیادامه داد. ساعد دستم رو باال آوردم و به ساعت نگاه کردم. ساعت از  اشیبستن یشد و به خوردن باق ساکت

 گذشته بود. بلند شدم و رو به پوپک گفتم:

 .روقتهید م،یبلند شو بر -

 گفت: وارزمزمه

 باشه.-

 .میو به سمت خونه رفت میشد نی. سوار ماشمیشد و راه اومده رو برگشت بلند

رو تنم کردم و به سمتش  شرتمیبازش کنه. ت کردیدستبند داخل دستش شده بود و تقال م ریبود و درگ ستادهیا نهیآ مقابل

دستبند رو باز کردم و به سمتش  یحرف چیمچ دستش رو گرفتم، به سمت خودم برگردوندمش و بدون ه یحرف چیرفتم. بدون ه

 وار گفت:زمزمه. دستبند رو از دستم گرفت و دمتعجب فقط بهم زل زده بو یهاگرفتم. با چشم

 .یمرس-

هام رو و چشم دمیکاناپه دراز کش ی. رودندیطلبیهام خواب مپلک گهید یهاسمت کاناپه رفتم. امشب برعکس تموم شب به

 .دیبستم. خواب با تمام وجود من رو در آغوش خودش کش
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 :پوپک

 از خواب بلند شدم و آماده شدم و به سمت دانشگاه رفتم. شهیتر از همزود صبح

 چیکه دوتا ساندو یدانشگاه ولو کردم. زهرا در حال یمحوطه یهاچمن یاومدم. خودم رو رو رونیو کوفته از کالس درس ب خسته

 یگرفتم و با خستگ رو از دستش چیرو به سمتم گرفت. ساندو هاچیاز ساندو یکیدستش بود، به سمتم اومد و کنارم نشست. 

 گفتم:

 گذره؟یم ریساعت د قدرنیچرا امروز ا-

 اش رو قورت داد و گفت:هاش باد کرده بودند، با نوشابه لقمهکه لپ یزد. در حال چشیبه ساندو یگاز  زهرا

 کنه؟ تتیتا هومن اذ یبرس رید یترس یم-

 گفتم:زدم و  چمیبه ساندو یگاز  یلیمیکردم، با ب زونیام رو آولوچه لب

 .کنمیبودن ماحساس کسل-

 :دیازم پرس یبا حالت مشکوک زهرا

 بپرسم چرا؟ شهیاون وقت م-

 گفتم: یزده شدم، سرحال اومدم و با خوشحالذوق هوی شب،ید یادآور ی با

 شه؟یهومن من رو برد رستورانش، باورت م شبیزهرا! د یوا-

 کرد و گفت: زیهاش رو ر چشم زهرا

 خب بعدش؟-

 باال انداختم و گفتم: یدیقیبا ب یاشونه

 خونه. میبعد هم که رفت ،یروادهیپ میبعد رفت م،یشام خورد م،یحرف زد یکل گهید یچیه-

 متعجب گفت: زهرا

 بود؟ یچیه نیا-

 که بخوام بگم. فتادین یخب اتفاق مهم-

 با تمسخر گفت: زهرا

طور به خونت تشنه چه شیرفته هومن تا چند ماه پ ادتی ه؟یز یکم چ نیا رون،یب یتو با هومن رفت ن؟یاز ا شتریب گهید یاتفاق-

 بود؟
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 گفتم: یگذشته ناراحت شدم و با ناراحت یادآور ی با

 .دمیرو از حرکاتش فهم نیا کنه،یم رییخب هومن داره تغ ینرفته زهرا؛ ول ادمی-

 !یکن نیف نیف یتو بغلم ه یایکه ب ییکارت نرسه به جا دوارمیبهت بگم پوپک، فقط ام یواقعا موندم چ گهیمن د-

شد،  امیگذاشتم. زهرا که متوجه گرفتگ لونینا یام رو رونخوردهدست چیاز دست دادم. ساندو یکردم. اشتهام رو به کل سکوت

 گفت: یبرداشت و با لودگ یباز وونهیفاز د عیسر 

آخرش رو  یجوب آب، پس لطفا تا لقمه یام رو بندازم توهپولدار ندارم که پول یبابا ایحاال ناز نکن! من مثل تو شوهر پولدار -

 کوفت کن.

 یعنی. کردندیدلم آب م یقند تو لویک لویشد. انگار داشتند ک یطور  هیشوهر دلم  یزدم. با کلمه یزهرا لبخند یهایباز وونهید به

 شد؟یطور ممن چه یزندگ شدیمن م یاگه هومن شوهر واقع

که با  ستادمیا ی. زهرا رفت و من هم منتظر تاکسمیکرد یرو خوردم. از هم خداحافظ چمیبا زهرا ساندو یمسخره باز  یاز کل بعد

خوب دانشگاه. از خجالت سرش  یاز پسرا یکیخجسته بود؛  یبه عقب برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. عل میلیفام دنیشن

 و گفتم: دمانداخته بود. متعجب نگاهش کر  نییرو پا

 افتاده؟ یه اتفاقخجست یآقا-

 سرش رو باال آورد و گفت: عیسر 

 نه.-

ام فقط نگاهش کردم. آب گردشده یهارو پاک کرد. با چشم شیشونیپ یابروم رو باال دادم و بهش زل زدم. عرق رو یتا هی

 قورت داد و گفت: یدهنش رو به سخت

مهم حرف  یمسئله هیباهاتون راجع به  خوامیم هاست؟یکینزد نیکه ا یشاپیکاف میبر  قهیچند دق یبرا شهیخانوم ابتکار م-

 بزنم.

 . گفتم:شدیم یبه شدت عصب ررفتنمیچون هومن از د رفتم؛یبه خونه م دینگاه انداختم. با لمیساعت موبا به

 خجسته من عجله دارم. یآخه آقا-

 کرد و گفت: یپافشار 

 ساعت. میفقط ن-

که  یشاپیقدم شدم و به سمت کافگفتم و باهاش هم یااش نداشتم. باشهکردن خواستهجز قبول یا. چارهکردینگاهم م منتظر

 .میدانشگاه بود رفت یهایکینزد
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 یکیگرفته بود.  نییاش سرش رو پاهمه ادیو نشستم. خجسته هم روبه روم نشست. از خجالت ز  دمیرو عقب کش یصندل

. عجله داشتم. صبرم سر اومد و با یدیرفتن مشاپ یکاف شنهادیچرا پ یکشیبهش بگه تو که از من خجالت م ستین

 گفتم: یحوصلگیب

 من عجله دارم. د،یخجسته لطفا کارتون رو بگ یآقا-

خودش  یاز خونه بمونم. به گفته رونیب ادیز  دادیو اجازه نم کردیبابت هومن نگران بودم؛ چون رفت و آمدهام رو چک م شتریب

 مانش بودم. گارسون به سمتمون اومد و گفت:امانت بابا و ما

 د؟یدار  لیم یچ د،یسالم خوش اومد-

 به من انداخت و گفت: ینگاه خجسته

 د؟یدار  لیم یخانوم ابتکار چ-

 حالت تهوع بهم دست داده بود. یادیحس دلهره داشتم. از استرس ز  هی یچرا؛ ول دونمیداشتم. نم استرس

 گفتم: یکالفگ با

 آب. وانیل کی-

شده بود. داشتم  رهیخ زیآب سفارش داد. گارسون رفت. منتظر نگاهش کردم. فقط به م وانیل کیهم مثل من فقط  خجسته

 گفتم: یحرص ی. با لحنشدمیم یکم کم عصب

 .دیخجسته لطفا کارتون رو بگ یآقا-

. انگار چوندمیل چادر رو دور خودم پاز قب شتریو ب دمیترس اشدهیلحظه از نگاه در  کیهام زل زد. رو بلند کرد و به چشم سرش

 بشه. کیبهم نزد ینامحرم چیه دادیخاردار بود که اجازه نم یهامیاز س یچادر حفاظ

 لب باز کرد و گفت: یدهنش رو صدادار قورت داد و به سخت آب

 .میار یب فیبا خانواده تشر  دیاگه اجازه بد اد؛یکه از شما خوشم م هیخانوم ابتکار من مدت-

حبس شده بود.  امنهیس یپلک بزنم. نفسم تو تونستمینم یکرد؟ حت یاالن از من خواستگار  نیو واج نگاهش کردم. ا هاج

شلوارش فرو  یهابیج یهاش رو توکه دست یبه خودم اومدم. در حال عیهومن سر  یعصب یزدن نداشتم. با صداقدرت حرف

 طلبکارانه گفت: یبه هومن انداخت و با لحن یخجسته نگاه. داخم وحشناک به خجسته زل زده بو هیبرده بود، با 

 ش؟یفرما-

 خشدار گفت: یاش قرمز شده بود. با صدااز حد چهره شیب تیاز عصبان هومن

 ؟یکنیم یاز زن من خواستگار  یبه چه حق-

 زد و با تمسخر گفت: یپوزخند خجسته
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 اش؟اگه زنته پس کو حلقه-

 :دیبهش توپ تیبا عصبان هومن

 جوجه! یزنیتر از دهنت حرف مگنده یدار -

بلند شدم و خودم رو به  عیکه به عقب هل داده شد، من هم سر  یصندل یهاش رو در هم کرد و بلند شد. با صدااخم خجسته

 هومن رسوندم. بازوش رو چنگ زدم و با التماس گفتم:

 .کنندیزشته، نگاه کن همه دارند نگاه م میبر  ایهومن ب-

 گفت: تیخشونت دستم رو پس زد. سرش رو به طرفم برگردوند و با عصبان با

 خفه شو! یکیتو -

آروم برخورد کنه؛  کردیم یسع تشیقدم به عقب برداشتم. هومن به سمت خجسته رفت. با تموم عصبان هی. ناخودآگاه دمیترس

 یخجسته رو با دستش تکوند و با لحن یها. سر شونهدمیجویهام رو ممدام ناخن یادی. از استرس ز دمیرو از حرکاتش فهم نیا

 گفت: زیدآمیتهد

نباشه تو  یغرورت رو بشکنم. هر چ گرانید یدوست ندارم جلو یزدن رو خوب بلدم؛ ولمن هم دعواکردن و هم کتک یدون یم-

 ؟یمتوجه شد ام،یدر م به طور مفصل از خجالتت ،ی. دور ور زن من بپلکدمیبار آخره که بهت اخطار م نیا یول ؛یهم مرد

 تکون داد و با ترس گفت: یشده بود. سر  دیبود. فقط به هومن زل زده بود. رنگ صورتش سف دهیترس خجسته

 باشه.-

 تر از قبل شد و گفت:آروم هومن

 .نیآفر -

که به  نیبرد. قبل از ا رونیب شاپیو با خودش از کاف دیدستم رو کش یحرف چیبرگشت و به سمت من اومد. بدون ه هومن

 شد و گفت: کینزد مانی. پادیب ترکیاشاره کرد که نزد مانیبره، به پ نیسمت ماش

 قربان؟ دییبفرما-

 گفت: مانی. رو به پکردیم ییپهنش خودنما یشونیپ نیگره کور ابروهاش ب هنوزم

 پسرِ رو ادب کن. نیا-

 گفتم: یتم و با حالت زار کردم مانعش بشم. به سمت هومن برگش ی. سعدمیخجسته ترس یلحظه برا هی

 نداشته باش! شیهومن تو رو خدا کار -

جلو پرت کرد و در رو  یصندل یرو باز کرد و من رو رو نی. در ماشکشوندیکه بهم توجه کنه، من رو دنبال خودش م نیا بدون

رو روشن کرد و به حرکت  نیرو دور زد، در رو باز کرد و پشت رل نشست. ماش نیهوا. ماش دمی. از ترس پر دیمحکم به هم کوب
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چسبوندم. با التماس  یصندل یتو شتری. خودم رو بستهی. از ترس کم مونده بود قلبم باکردیم یرانندگ ادیدر آورد. با سرعت ز 

 گفتم:

 برو! واشیهومن تو رو خدا -

 :دیکش ادیبلند سرم فر  یبهم رفت و با صدا یابهم انداخت و چشم غره ینگاه میسمتم برگشت. ن به

 دعوت کنه؟ شاپیاون پسر تو رو به کاف یاجازه داد یبه چه حق-

 دار گفتم:بغض یشدند. با صدا یام جار گونه یهام روو اشک دیام لرز بلندش چونه یصدا از

 داره، فکر کردم... یچه قصد دونستمیبه خدا من نم-

 گفت: عیو سر  دیحرفم پر  نیب

مغزت فرو کن. حق  یرو تو نیا ؟یدیحق نداره نگاهت کنه، فهم یکس یکه زن من ی! تا وقتیکه فکر کن یکنیغلط م یلیتو خ-

 ؟یدیفهم شاپ،یکاف یبر  یچه برسه بخوا ،یپسر سالم کن هیبه  یحت یندار 

 نیام بود؟ چون که لقب مرد رو بهش داده بودند به خودش اشناسنامه یبود؛ چون که اسمش تو یچ یبرا ییهمه زورگو نیا

هم فشردم.  یهام رو روگرفته بود. چشم ادیرو  ییفقط زورگو یسوال ببره؟ هومن از مردونگ ریبودن من رو ز که زن اددیاجازه رو م

بودم.  دهیمن خسته شدم بودم، بر  ،ییبسه زورگو ر،یداره. بسه تحق یاحوصله هیداره،  یر صب هیداره،  یشیگنجا هی یهر آدم

فرار کنم و از  خوامی. مزارمیشهر آدماش ب نی! من از ادیام، ولم کنبکشم. اصال هوار بکشم بگم بابا خسته ادیفر  خواستیدلم م

از  شتریکنم و بازم مهر سکوت ب داریام رو بخفته یحنجره منتونست یکه به اجبار برام ساخته شده خالص بشم؛ ول یجهنم نیا

از درونم  یز یچ هیداغ و سوزاننده بود که  قدرنیهام زده شد، اکه به لبمهر سکوت  یهام زده شد. داغلب یقبل رو یروزا

 پر از آرامش و عشق. یزندگ کیبه  دیبه اسم ام یز یچ هیسوخت و خاکستر شد. 

 زمزمه کردم: یبم یصدا با

 .دمیفهم-

 نیماش ی. سرم رو به پنجرهادیاز دستم بر نم یکار  دنیعمره که جز فهم کی. دمیبود. آره هومن فهم یکلمه کاف کی نیهم

که  دادیحق رو به ما م نیبار ا کیشدم. کاش سرنوشت فقط  رهیخ کردندیکه از کنارمون عبور م ییهانیچسبوندم و به ماش

مدت به اسم استراحت کوتاه هیسخت که سرنوشت برامون در نظر گرفته،  اتهمه امتحان نیا ونی. ممیکن یخوشبخت زندگ

 .شدیکوتاه هومن شکسته م یهابا بوق یهر از گاه نیماش نی. سکوت سنگالزم بود یخوشبخت

و دلم  دهیعقلم حکم رفتن م یوقت ه؟یچاره چ یازت فرار کنم هومن؛ ول شدیبهش انداختم. کاش م یچشمم نگاه یگوشه از

احساسات قلبم رو  یصدا ده،یعقلم حکم رفتن م یوقت شدیکارکنم؟ کاش م یچ یو دودل دیهمه ترد نیا نیب دیحکم موندن، با

 خفه کنم. رفت،یمرد مغرور باال م هی دنیبا د یکه هر از گاه ور  ییهاضربان نیا شدیخفه کنم. اصال کاش م

 اشیمنیبود. کمربند ا ستادهیا یطالفروش هیبه اطراف کردم. مقابل  یسرم رو از پنجره فاصله دادم. نگاه ن،یداشتن ماشنگه با

 گفت: یدستور  یبرانداز کرد و با لحن نهیآ یرو تو رو باز کرد. خودش
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 شو. ادهیپ-

 :دی. از سکوتم کالفه شد. بهم غر ستهیبودم که قلبم با نی. هر لحظه منتظر ادمیترسیم ازش

 شو! ادهیپ ار،یسگ من رو باال ن یپوپک اون رو-

شدم،  ادهیپ عیکردم خودم رو جمع و جور کنم. سر  ی. سعدهیدستم م یکنم، حتما کار  یلجباز  نیاز ا شتریاگه ب دونستمیم

رفت.  یطالفروش نیقفل شد. به سمت اول نیماش یرو زد و درها نیماش موتیچادرم رو مرتب کردم و پشت سرش راه افتادم. ر 

 گفت: ییروو با خوش اندلب ر  یرو یهومن لبخند دنیبا د انسالیمرد م

 .دیابتکار، خوش اومد یسالم آقا-

 سرد دست داد و گفت: یلیش خباها هومن

 د؟یار یست رو ب یهاحلقه شهیم یصالح ی. آقایسالم، مرس-

 دار؟نینگ ایچشم، حتما. فقط ساده -

 باال انداخت و گفت: یسر  یانداخت. بعد سکوت کوتاه یچشم بهم نگاه یگوشه از

که پشت  نینگانگشتر تک هیخانومم  یو برا دیساده طالسف یحلقه هیخودم  ی. براخوامیست نم یشدم، حلقه مونیپش-

 .دیار یحلقه هم داشته باشه ب

 چشم.-

 گرفت؟یرفتن رو ازم م یمگه من مسافر نبودم؟ پس چرا داشت پا ه؟یکارا چ نیاز ا منظورش

تر دستم رو گرفت. انگش یحرف چیها رو مقابلمون قرار داد. هومن انگشتر من رو برداشت و به سمتم برگشت. بدون هحلقه مردِ 

با  شهیاندازه بود. با نگاه سردش بهم زل زد و مثل هم یانگشت من ساخته بودنش؛ اندازه یرو داخل انگشتم گذاشت. انگار برا

 گفت: دیتهد

 .یار یحلقه رو از دستت در ب نیا یحق ندار  گهید-

 میآروم که فقط خودم و خودش بشنو یسکوت کنم. با صدا تونستمی. نمکردمیلبم نشست. واقعا درکش نم یرو یپوزخند

 گفتم:

 .شهیمن نم یمورد عالقه یحلقه وقتچیحلقه ه نیاسارت. ا یحلقه هیجز  ست،ین یز یحلقه چ نیا-

 گفت: یسرد و جد یبود. با لحن یخنث نگاهش

 .یشیمن نم یهزن مورد عالق وقتچی. در ضمن تو هم هیدر بند اسارت من کنهیم یادآور یحلقه بهت  نیخوشحالم که ا-

. چادرم رو جمع و جور کردم. روم رو ازش برگردوندم و از در دمیکش رونیاش محکم بمردونه یهادست نیحرص دستم رو از ب با

 رونیکه من رو آدم حساب کنه، از مغازه ب نیها رو حساب کرد و بدون ازل زدم. پول حلقه ادهیپ یمغازه به عابرها یاشهیش
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. تموم حرصم دمیرو به هم کوب نیرو باز کردم و نشستم و در ماش نی. با حرص در ماشفتادمر دنبالش راه ارفت. من هم به ناچا

 بهم انداخت و گفت: ینگاهمیکردم. پشت رل نشست و ن یخال نیدر ماش یرو رو

 .شیبندیم طورنیکه ا ستین لهیدر طو-

 یفیام رو گرفت و سرم رو به سمت خودش برگردوند. فشار خفرو به حالت قهر ازش برگردوندم. دستش رو جلو آورد. چونه روم

 تمام گفت: تیدادم سکوت کنم. با جد حیترج یکوچولو دردم گرفت؛ ول هیام وارد کرد. به چونه

پسر  هیبوده که با  نیتو هم ا ی. خطایخطات رو هم بد تاوان دیپس با ،یبه جهنم سابق. تو امروز خطا کرد مینکن برگرد یکار -

 .ریپس اشتباهت رو بپذ شاپ،یکاف یرفت

رو به حرکت در آورد و به سمت  نیکم از دردش کمتر بشه. ماش هیتا  دمیام کشبه چونه یرها کرد. دست رو با شدت امچونه

 خونه حرکت کرد.

*** 

 :اردالن

 گفتم: نیرو به فرز  م،یکردیو خم شمال عبور م چیپر پ یهاجاده نیکه از ب یحال در

 ست؟زنده اروی نیا یحاال تو مطمئن-

 و گفت: دیکش ششیبه ته ر  یدست یادیبهش انداختم. از استرس ز  ینگاهمین

 زنده بوده، خدا کنه که زنده باشه. شیگفت که تا دو سال پ یامیخانوم پ-

 پوپک؟ یسراغ گذشته یطور شد رفتحاال چه-

 اش گفت:گرفته یبهش انداختم. بهم زل زده بود. با صدا ینگاه

 دستش داشته. ینشونه رو رو نیدستشه که پروانه هم درست ا ینشونه رو هیچون -

 شدم و گفتم: رهیجاده خ به

 داشته باشه. یمادرزاد ینشونه هی تونهیم ی. هر کسشهینم لیدل نیخب ا-

 دستش داشت. ینشونه رو رو نی. مادرم همیمادر زاد یگیم یخودت هم دار -

 کردم و دوباره گفتم: یکوتاه سکوت

 موضوع رو؟ نیا یبه پوپک گفت-

 گفت: عیداشت؛ چون سر  دیکه خواهرش پوپک باشه ترد نیخودش هم بابت ا انگار
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کنه؛  دایاش رو پاول خودم مطمئن بشم، بعد به پوپک بگم. هر چند بهش قول دادم کمکش کنم خانواده خوامینه؛ چون م-

 .نمشیبب ینتونستم درست و حساب یمدت حت نیا یتو یول

 اومده باشه، سکوت رو شکست و گفت: ادشی یز یکه چ یکرد. انگار  سکوت

 .دهیرو م یمهمون بیترت عیسر  دنشیبه محض رس یبازرگان ؟یکنیرو چه م اتیعمل یراست-

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 کارا دست باباست. یباق گهیبابا دادم، د لیبرم. من مدارک رو تحو اتیبه اون عمل ستیمن قرار ن-

 ؟یشرکت کن یخوایچرا نم-

 و گفتم: دمیکش یآه

 به خاطر هومن.-

 زه؟یبه هم بر  بودنتسیبابت پل یترسیم-

 .ترسمیهم م یلیآره، خ -

 فته؟ینم یپوپک اتفاق یبرا-

 وپک رو از اون خونه دور کنه.پ فتهیب یکه اتفاق نینه. به بابا سپردم قبل از ا-

 .یچرا دلشوره دارم بابت بازرگان دونمیرخ نده. نم یخدا کنه فقط اتفاق بد-

 نگران نباش.-

همه  ؟یدختر پرورشگاه هی ای نیفرز  یبود؟ خواهر گمشده ی. واقعا پوپک کمیشد رهیخ انتهایب یو به جاده میدو سکوت کرد هر

 بود. ختهیبه هم ر  زیچ

به دور و  ی. نگاهمیشد ادهیپ نی. هر دو از ماشمیدیکه مددکار پوپک داده بود رس یباألخره به آدرس ،یاز چندساعت رانندگ بعد

وصل بود، به  اطیرو که به حصار دور ح یدر چوب نی. فرز میها بود. به سمت خونه رفتمتروکه هیشب شتریاطراف انداختم. خونه ب

رسا رو به اون دختر  یبا صدا نیبود. فرز  زمیه یآور در حال جمع یخونه شدم. دختر  اطیح ردوا نیعقب هل داد. پشت سر فرز 

 گفت:

 د؟یخانوم ببخش-

 گفت: یشمال ینگاه کرد و با لهجه نیو با تعجب به من و فرز  دیبه سمت ما چرخ دختر

 د؟یکار دار  یبا ک د،ییبفرما-

 گفت: نی. فرز میرفت ترکینزد
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 درسته؟ کنه،یم یزندگ جانی. گفتند امیکار دار  یبا مش موس-

 گفت: یکنجکاو با

 د؟یپدربزرگمه، چه کارش دار -

 گفت: نی. فرز میبا دختر داشت یکم یفاصله

 باهاشون حرف بزنم؟ شهیم-

 .کنهیاالن داره استراحت م یآره؛ ول -

 . رو به دختر گفت:نهیرو بب یکرد هر طور شده امروز مش موس یسع نیفرز 

 حرف بزنم. یبا مش موس ترعیهر چه سر  دیمن با خانوم، نیبب-

 تونستیم یکه به سخت یدر حال یگفت و به سمت خونه تعارفمون کرد. مش موس یاباشه د،یرو د نیکه اصرار فرز  دختر

 حرف بزنه، گفت:

 روز بودم. نیها بود که منتظر اپسرم، سال یپس باألخره اومد-

 شده بود گفت: طاقتیکه ب نیفرز 

 د؟یدونیم یچ دیکه به پرورشگاه داد یشما راجع به اون دختر -

 کردن گفت:سرفه نیکردن کرد. بشروع به سرفه یموس مش

 هی. دمیبه سمت جاده دو عی. سر دمیشن یغیج یجاده بودم که صدا یهایکیبه جنگل رفتم. نزد زمیه یآور جمع یشب برا هی-

چه کار کنم.  دیبا دونستمیاون لحظه دست و پام رو گم کرده بودم. اصال نمدادن بودند. من در حال جون یزن و مرد جوون

حرف بزنه. ازم خواست اون بچه رو نجات بدم. من هم  تونستیبود و م اریوش. زن هنوز هاومدیم کیکوچ یبچه هی یصدا

روستا  یبچه رو به زنم بدم و اهال خواستمیفقط م کنم،یدارم چه کار م دونستمیبچه رو برداشتم و به روستا برگشتم. نم عیسر 

 بود. یطوالن ریرو جمع کنم و برم کمک اون زن و مرد. مس

با  نیکم بهش آب داد. تا گلوش تازه بشه. فرز  هیاش کردن افتاد. دوباره نوهبه سرفه اشیبه خاطر صحبت طوالن یموس مش

 گفت: یطاقتیب

 خب بعدش؟-

 ادامه داد: یموس مش

 هیاون زن و شوهر نبود من موندم و  نیاز ماش یبرگشتم، خبر  یوقت یتا برگشتم سمت جاده؛ ول دیل کشطو یساعت هی-

. به کردیم یخودمون رو هم به زور نگهدار  یهاکنه. بچه یاز اون بچه نگهدار  تونستیبود و نم ماریچند ماه. زنم ب یدختربچه

 نیقبل از ا یپرورشگاه دادم؛ ول لیمد داشت، بچه رو بردم پرورشگاه و تحورفت و آ هرانکه مدام به ت هاهیاز همسا یکی شنهادیپ

اش اون دختر خواست از خانواده یاون دختر رو تنها بذارم، مشخصاتم رو به اون پرورشگاه دادم که اگه زمان شهیهم یکه برا
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دختر  نیو از ا ادیب یهاست که منتظرم کساد. سالیمن ب دنیبه د ره،یسراغ اون دختر رو بگ خواستیم یکس ایبدونه  یز یچ

 .نمیاش رو ببخانواده یاز اعضا یکیراحت شد که باألخره تونستم  المیاش چشم انتظار بودم. حاال خ. همهرهیبگ یسراغ

 شده بود. دستم رو سمت بازوش بردم و تکونش دادم و گفتم: رهیخ یبهش شوک وارد شده بود. فقط به مش موس نیفرز 

 حالت خوبه؟ نیفرز -

 گفتم: یرفت. نگران حالش بودم. رو به مش موس رونیب عیتکون داد بلند شد و سر  یسر 

 دمی. من شماره تماسم رو مدیار یرو به دست ب تونیتر سالمتهرچه زود دوارمیام م،یکه مزاحم شد دیببخش یمش موس یمرس-

 .دیر یبا من تماس بگ دیداشت یز یبه چ ازیخدمتتون، اگه ن

 گفت: یبه سخت کرد،یخس خس م اشنهیکه س یموس مش

 .یبازم مرس یهام هستند؛ ولپسرم، بچه یزنده باش-

 .میهست ونیبه هر حال ما به شما مد کنم،یخواهش م-

 اش دادم.رو به نوه امشماره

 نیرو به ماش اشهیکنشسته بود و ت نیزم یرو نیزدم. فرز  رونیب یکردم و ازخونه مش موس یشدم و باهاشون خداحافظ بلند

 گفتم: یزده بود و غرق افکارش بود. به سمتش رفتم، مقابلش زانو زدم و با نگران

 حالت خوبه؟-

 دار گفت:بغض ی. با صدادیکوبیم نیماش ینه. سرش رو مرتب به بدنه یعنیتکون داد که  یسر 

. فکرش رو بکن؛ دونستمیهام بوده و من نمچشم یهمه مدت خواهرم جلو نی. اشمیاردالن دارم خفه م ست،ینه حالم خوب ن-

 .شدمیحتما تا آخر عمرم از وجود خواهرم باخبر نم دم،یدیدستش نم یرو رو اهیس یاگه من اون نشونه

 و گفتم: دمیکش یآه

 .یخدا رو شکر کن دیبا یکرد داشیاالن که پ-

 .شمیپر از دردم، دارم خفه م یدونم اردالن؛ ول یم-

گلوش آزاد کرد. دستم رو پشت کمرش بردم و شروع به  یاش رو از پهناام گذاشت و هق هق مردونهونهش یرو رو سرش

 کردن کمرش کردم.نوازش

که  نیاز ا خبریب یول گشت؛یدنبال خواهرش م نیهمه سال فرز  نیلبم نشست. حکمت خدا رو باش. ا یرو یمحو لبخند

 اصول و قائده صبر بود. نیقائده داشت و راز ا خدا اصول داشت، یهاخواهرش کنارش بود. معجزه

*** 

 :هومن



                 
 

 

 pariya***75 | باتالق عشق رمان

 

        www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

173 

 

 بودنش مطمئن بشم، رو به مهربان خانوم کردم و گفتم:تا از مرتب کردمیکه خونه رو برانداز م یحال در

 اند؟مهمان که آماده یهامهربان خانوم اتاق-

 ها همه رو شستم و اتو زدم.و پرده هایها و روتختبله قربان، مالفه-

 ؟یخوبه. شام چ-

 راحت. التونیست قربان، خاون هم آماده-

 راحت شده بود گفتم: یکه تا حدود المیخ

 .یبر  یتونیباشه، م-

کفش  یپاشنه یبودم، صدا ریساعتم درگ یفلز  یکه با دسته ی. در حالکردیم تمیساعتم اذ یفلز  یخانوم رفت. دسته مهربان

سرش رو باال نگه  یادی. با غرور و تکبر ز اومدیم نییها پاتوجهم رو جلب کرد. آروم سرم رو بلند کردم. پوپک آروم از پله یانانهز 

 ریلحظه هم اعتقاداتش رو ز  هیدختر  نیپوپک بود؟ ا نی! اشدیحبس شد. باورم نم امنهیس یتولحظه نفس  هیداشته بود. 

 ییبه تنش خودنما یز یاز هر چ شتریشده بود، ب اشیقرمز قاط یاز پارچه ییهاکه تکه رنگی. کت و دامن مشکذاشتیپاش نم

پله رو پشت سر گذاشت و به  نیبه نوع پوششش افتخار کردم. آخر  بارنیاول یسرش انداخته بود. برا یرو یر ی. شال حر کردیم

. من، هومن دیچیدماغم پ ریعطر سردش ز  یبردارم. بو ازش چشم تونستمیبار نم نیاول ی. براستادیسمتم اومد. روبه روم ا

 شده بود. بایز  شکیکه پوپک ب کنمیام، امشب اعتراف ممقابل احساسات مردونه دنیابتکار، بعد از چند سال جنگ

 دونستم،یشده بود. چراش رو هم خودم نم زیام باهام گالوبودمش، حسادت مردونه دهیبا اون پسر د شاپیکاف یکه تو روزید از

 یاز پوپک معن شتریبود که من ب نیبه خاطر ا دیداشته باشم. شا تیحس مالک هیفقط دوست داشتم نسبت به پوپک 

 برداشتم. گفت: زکردنشیآهنگش دست از آنالو خوش فیظر  یا. با صددمیفهمیرو م نمیسرزم یمردها یهانگاه

 ان؟یم یها کمهمون-

 انداختم و گفتم: امیبه ساعت مچ ینگاه

 بشه. دایشون پسر و کله گهید دیرفته فرودگاه دنبالشون، با مانیپ-

 . گفت:دمیرو از نگاهش فهم نیبود. ا کالفه

 هومن. شمیهات معذبم ممن با اومدن مهمون-

اومدم و افکارم به خودم  عی! سر کردیقدر قشنگ اسمم رو صدا ممواقع چه ی. گاهدمیکه زد، فقط اسم خودم شن یتموم حرف از

که از پوپک فرار کنم. دوست  گشتمیبهونه م هیشده بودم؟ دنبال  یطور نیچرا من ا گفتم؟یم یرو پس زدم. من داشتم چ

 یرچشمیکه ز  یمشغول کردم. در حال راهنمیپ نیسرآست یز بشم. خودم رو با دکمهیبا احساساتم گالو نیتر از انداشتم ببش

 گفتم: کردم،ینگاهش م

 مهمون ما هستند. یمدت کوتاه یبرا ،یکن معذب نباش یسع-
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 یکیاون  یکناپه لم دادم و پام رو رو یکرد. از سکوتش سوء استفاده کردم و از کنارش گذشتم و به سمت کاناپه رفتم، رو سکوت

 به سمت آشپزخونه رفت. یپام انداختم. پوپک بدون حرف

دار بود! با . واقعا خندهدادیاز خودش ارائه م یدیجد یها. ذهنم حرفکردمیآشفته شده بودم. مدام به پوپک فکر م روزید از

 شوازیها به پاستقبال مهمون یکاناپه بلند شدم و برا یبه سمت در رفت و در رو باز کرد. از رو عیدر خونه، مستخدم سر  یصدا

 شیپ یکه مشکل نیا ی. براستادیاومد و کنارم ا رونیباال رفتم. پوپک همزمان با من از آشپزخونه ب منیکوتاه نش یهارفتم. از پله

 آروم کنار گوشش زمزمه کردم: اطیمحض احت اد،ین

 .یزن عاشق جلوه بد هیکن خودت رو  یسع-

 . به سمتش برگشتم و گفتم:کردمیخودم حس م یرو رو اشرهیخ نگاه

 خودت رو جمع و جور کن. ه؟ینگاه عبوس چ نیا-

 تر شده بود.حرفکم روزینزد. از د یو حرف دیکش یآه

 به به آقا هومن!-

به سمتش برداشتم، باهاش دست  یمجبور بودم تحملش کنم. قدم یکه ازش متنفرم بودم؛ ول نیبرگشتم. با ا یسمت بازرگان به

 دادم و گفتم:

 جان. یبازرگان یخوش اومد-

 کرد و گفت: دنیبه خند شروع

 من راحت باش پسرم. ! با؟یدار  یستیهومن جان هنوزم با من رودربا-

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 .دیراحتم، نگران نباش-

داشت تا  ییاروپا یچهره شتری. بستادیا یاومد و کنار بازرگان ترکیانداختم. نزد یبود نگاه ستادهیکه پشت سرش ا یدختر  به

 . دستش رو به سمتم دراز کرد. دور از ادب بود که دستش رو رد کنم. باهاش دست دادم و گفتم:یشرق

 کرده بود. فیاز شما تعر  ادیپدرتون ز  د،یخوش اومد-

 زد و گفت: یلبخند

 لطف دارند. یادیپدر به من ز -

 .دیهست بایز  ینبوده؛ شما از هر لحاظ جهتیب هاشونفیواقعا هم تعر -

با  یاومد. بازرگان ترکیشلوارم فرو بردم. پوپک نزد یهابیهام رو داخل ج. دستدیلت نگاهش رو از من دزدو با خجا دیخند

 نگاهش پوپک رو برانداز کرد و گفت:
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 ؟یکنینم یرو معرف بایخانوم ز  نیهومن جان ا-

 گفتم: یجد یابروهام نشست و با لحن نیب ی. اخمومدینسبت به پوپک اصال خوشم ن ینگاه بازرگان از

 همسرم، پوپک.-

 تعجب کرد. ابروهاش رو باال داد و گفت: یبازرگان

 ؟یکه ازدواج کرد ینگفته بود-

به پوپک  یقدم از تو جلوترم. نگاه هی. من یبازرگان ی. هنوز مونده من رو بشناسدمیخوردنش خندرودست نیدلم به ا یتو

که نگاه از  نیلبم نشست. بدون ا یرو یقیبار لبخند عم نیاول یکنم. برا ینقش باز  یکردم در حضور بازرگان یانداختم. سع

 گفتم: رم،یپوپک بگ

فرصت ازدواج  نیدر اول نیروز بدون اون سر کنم. به خاطر هم کیوارد قلبم شد که اجازه نداد  خبریب قدرنیعشق پوپک ا-

 .میکرد

لحظه به فکر فرو  هیبود؟  یبابت چ موقعیاشک ب نیهاش جمع شد. ا. اشک داخل چشمدمیهاش رو دمردمک چشم دنیلرز 

 ها بودم.چشم نیا قیباشند. کاش من ال یآرامش هر مرد یایدر  تونستندیها مچشم نیرفتم و با خودم گفتم ا

 گفت: دیخندیکه م یسرم رو به طرفش برگردوندم. در حال یبلند بازرگان یخنده با

 .دهیهمه احساسات از تو بع نیهومن جان ا-

 دستش رو به سمت پوپک دراز کرد و گفت: یزدم. دختر بازرگان یدر جوابش لبخند فقط

 من آنا هستم.-

 دستش رو فشرد و گفت: یبا گرم پوپک

 .زمیخوشبختم عز -

 فروخت؟یاطرافش فخر نم یهاکم به زن هیمهربون بود؟ چرا  قدرنیدختر چرا ا نیا

 گفت: یدستش رو سمت پوپک دراز کرد تا باهاش دست بده. پوپک با متانت خاص یبازرگان

 .یبازرگان یخوشبختم آقا-

 هیهوا معلق مونده بود کنارش انداخت و با کنا یکرد و دستش رو که تو یبرخورد رو از پوپک نداشت، اخم نیکه انتظار ا یبازرگان

 گفت:

 شه!امل با قدرنیزنت ا کردمیهومن جان فکر نم-

کردم آرامش خودم رو حفظ کنم.  ی. سعومدیاصال خوشم ن یزدن بازرگانجا خورد. از طرز حرف یزدن بازرگاناز طرز حرف پوپک

 کردم و گفتم: یاخم
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 .دنیدست نم یها با هرکسمن هستند و اصوال ملکه یملکه شونیا ست،یجان! زن من امل ن یشرمنده بازرگان-

خسته  ستادنیداد سکوت کنه. از سرپاا حیو ترج دیهم ساب یشد و با حرص فکش رو رو یکه بهش زدم عصب یاز حرف یبازرگان

 و گفتم: دمیکش منیشدم و دستم رو سمت نش

 .دینیبنش دییبفرما-

 هاو دخترش هم کنار هم نشستند. مستخدم یکنارم نشست. بازرگان یتعارف کردم. پوپک به آرام منیرو به سمت نش یبازرگان

رو به دماغش  یکه دست مستخدم بود، برداشت. فنجون چا ینیس یرو از تو شیفنجون چا یکردند. بازرگان ییرایشروع به پذ

 گفت: یخاص تلذ هیو با  دییرو بو ییکرد و عطر چا کینزد

 تنگ شده بود! یرانیا یهایچا یقدر دلم برا! چهیچه عطر  یوا-

 گفت: یبا لبخند رو به بازرگان پوپک

 .دیدیرو پسند ییخوشحالم که چا-

کردم و  کیبه پوپک نزد شتریبهم دست نداد. خودم رو ب ینگاه حس خوب نیپوپک رو نگاه کرد. از ا اشدهیبا نگاه در  یبازرگان

 جا خورد و به سمتم برگشت و آروم کنار گوشم زمزمه کرد: عیدستم رو دور کمرش انداختم. پوپک بابت حرکتم سر 

 ؟یبردار دستت رو  شهیم-

 زدم و گفتم: یینمادندون لبخند

 نه.-

 گفت: ییرفت و دوباره نگاهش رو سمت آنا گرفت و با خوشرو یابهم انداخت. با حرص بهم چشم غره یچپ نگاه چپ

 ارن؟یبگم برات قهوه ب یندار  لیم یآنا جان اگه چا-

آرزو داشت که دخترش با من ازدواج کنه؛ به  شهیهم ی. بازرگاندیرسیبه نظر م یداشت. دختر آروم ییاروپا یلهجه شتریب آنا

بار تموم تصوراتم  نیا یول کردم؛یتصورش م زونیدختر آو هیذهنم  یتو شهی. همکردیم فیاوقات ازش تعر  شتریب نیخاطر هم

 زد و گفت: یحیغلط از آب در اومد. آنا لبخند مل

 .هیکاف نیمچکرم پوپک جان، هم-

. دیبا آرنجش به پهلوم کوب رفت،یلبش کنار نم یلحظه از رو کیکه لبخند  یکردم. در حال شتریدستم رو دور کمر پوپک ب فشار

 لبم رو گاز گرفتم. یادی. از درد ز دیچیپهلوم پ یتو یدرد

 یرو یادیروزا ز  نی؛ ا. دست خودم نبوددادیعذابم م یادیبه پوپک ز  یبازرگان یرهی. نگاه خکردیم ییفرماحکم نمونیب یسکوت

 پوپک حساس شده بودم.

 لبخند رو به پوپک گفتم: هیسر اومد و با  تحملم
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 .یشام رو آماده کن زیبهتره م زمیعز -

برام نازک کرد و بلند شد و به  یوارد کردم. پشت چشم یبا چشم و ابرو بهم اشاره کرد که تو چته. بازم به کمرش فشار  پوپک

 لحظه حبس کردم و آزاد کردم. هیسمت آشپزخونه رفت. نفسم رو 

 سکوت رو شکست و گفت: یبازرگان

 .یدیهات گزارش نمراجع به برنامه دایجد-

 گرفتار بودم.-

رو  گاریزدم و دود س گارمیبه س یقیلبم گذاشتم. پک عم یروشن کردم و رو گارینخ س هیبرداشتم و  زیم یرو از رو گارمیس پاکت

 .شدیم رهیخ رنگیاقهوه یهارو از حرکاتش متوجه شدم که مدام به پارکت نیبه هوا فرستادم. آنا معذب بود؛ ا

نشستم و پوپک کنارم نشست.  زیم ی. باالمیرفت زیو به سمت م میبلند شد یشام"، همگ دییپوپک که گفت: "بفرما یصدا با

 انداخت و گفت: زیبه م ینگاه نیبا تحس یپوپک نشست و آنا هم کنار پدرش نشست. بازرگان یهم رو به رو یبازرگان

 .دیهست یرانیا لیاص یبانو کیکه داشته؛ شما واقعا  یاقهیگفت بابت سل کیبه هومن تبر  دیبا-

 گفت: یابا لحن مودبانه پوپک

 !دیشما لطف دار  ،یمرس-

. شام در سکوت صرف اومدینم ییها صداقاشق چنگال یول خوردن شام شدند. به جز صدامشغ یبرقرار شد و همگ یسکوت

داشت و با  یتند یکه بو یزردرنگ عیما یبازرگان ی. برامیهم نشست ی. روبه رومیبه اتاق کار رفت یشد. بعد از شام من و بازرگان

 اشاره کرد و گفت: وانیو به طرفش گرفتم. به ل ختمیر  وانیل یتو کرد،یم خودیآدم رو از خود ب دنشییبو

 ؟یخور ینم ،یخودت چ-

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 نه.-

 گفت: هیکنا با

 !یکرد رییتغ-

 گفتم: یجد یلحن با

 هستند. رکردنییدر حال تغ شهیآدما هم-

 گرفته؟ یکه بابات به فرزند ستین یدخترِ همون دختر  نیا-

 چرا، خودشه.-
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 ادامه داد:کرد و دوباره  یمکث

 .یر یخوام اون گردنبند رو از اون دختر بگ یم-

 هاش زل زدم و گفتم:خونسرد به چشم یلیخ

 ؟یکار رو انجام ندم چ نیاگه ا-

 زد و گفت: یپوزخند

 .ینیهرگز نب گهیرو د زتیهمسر عز  دیشا-

. پوپک امانت مامان بود. مامان دلش خوش بود که دمیترس دشیبار از تهد نیاول یبه تنم افتاد. برا یاجمله رعشه نیا دیشن با

 .ریدل ش یپوپک رو فرستاده تو دونستینم یمن امنه؛ ول شیپوپک جاش پ

 . گفتم:رمیکردم خودم رو جلوش محکم بگ یابروهام نشست. سع نیب یاخم

 که جلوت نشسته هومن ابتکاره. ینی! ایکنیم دیرو تهد یک یحواست باشه دار -

 و گفت: سر داد یاقهقه

 .یاز خودت نشون داد یجنم هینه خوشم اومد، باألخره -

 و گفتم: دمیرو به سمتش کش خودم

 کنم. یادآور یرفته بهت  ادتیاگه  ؟یرفته بازرگان ادتیسختم،  یمن آدم روزا-

 .یمن هست ونیاش رو مدهمه ینشست جانیاگه االن ا ینرفته؛ ول ادمینه -

 .یسر من ندار  یمنت گهیها جبران کردم، تو دمن همون سال-

 کرد و گفت: یاخم

 کنم. لیرو به عزا تبد تینکن خوشحال یمنه، کار  یدستا یجون زنت تو-

 خونسرد گفتم: یلیکردم و خ زیهام رو ر پام انداختم، چشم یکیاون  یدادم. پام رو رو هیو به مبل تک دمیرو به عقب کش خودم

و احترامت واجبه. من به مهمون  یمهمون جانی. االن اکنمیرو سرت آوار م ایطور دنچه نیتت به پوپک بخوره، ببتو فقط دس-

به ناموسم  یدراز هــ ـو*س دست گهیکه د شکنمیرو که بخواد به ناموسم دراز بشه م یکنه. دست دمیتهد دمیجماعت اجازه نم

 نکنه.

 بلند شد و گفت: تیو با عصبان دیکوب زیم یرو محکم رو وانیل

و  رهیمعامله انجام بگ ترعیهر چه سر  خوامی. میدیم بیرو ترت ینره. فردا شب مهمون ادتیرو  نیا ستم،یآروم ن شهیمن هم-

 برگردم.
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نداخت بهم ا یبره، به سمتم برگشتم. نگاه رونیکه از اتاق ب نیچشمم نگاهش کردم. قبل از ا یسمت در اتاق رفت. از گوشه به

 و گفت:

 .کشمیهام دست نممن از خواسته ارم،یمن اون تاج رو به دست م-

 نیزم یرو وانیرو پرت کردم و ل زیم یرو یمحتوا یادیرفت. از خشم ز  رونیزدن رو بهم بده، از اتاق بکه فرصت حرف نیاز ا قبل

 رو گرفتم. جواب داد: مانیپ یشماره عی. سر زدمینفس نفس م ادیز  تیشکست. از عصبان یبد یافتاد و با صدا

 قربان؟ دییبفرما-

 بودم. صدام رفته رفته باال رفت. گفتم: یعصب

 اتاق کارم، کارت دارم. ایب عیسر -

کردم. در اتاق زده شد.  هامهیآزاد رو با ولع وارد ر  یاتاق رو باز کردم و هوا یرو قطع کردم. به سمت پنجره رفتم. پنجره تماس

 گفتم:

 داخل. ایب-

 وارد اتاق شد و گفت: مانیباز شد. به پشت سرم برگشتم. پ رد

 د؟یدار  یقربان با من امر -

 کم گرفته بود. هیکه زده بودم، صدام  یادیشده بودم. به خاطر فر  ترآروم

 در رو ببند.-

دو  ادی. کردمیم یاساسفکر  هی دی. باختمیرو دور ر  امختهیدادم. تموم افکار به هم ر  زیرو به م امهیرو پشت سرش بست. تک در

 مانیبود از گاوصندوقم برد. سرم رو باال آوردم و به پ یبازرگان هیکه عل یافتادم که اردالن وارد اتاق کارم شد و مدارک شیشب پ

 نگاه کردم و گفتم:

 ؟یکرد بیاردالن رو تعق-

 بله قربان.-

 خب؟-

 و بعد برگشتند تهران. رمردیپ هی دنیرفتند شمال. رفتند د نیبا آقا فرز -

 مشغول شد. یو اردالن بود؟ فکرم حساب نیفرز  نیب یاکردم. چه رابطه تعجب

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 گفتم؟ یکه چ یدیبره، فهم شیپ خوامیکه من م یطور اون زیکن همه چ یفردا شب رو بده. سع یمهمون بیخب. ترت یلیخ-
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 راحت. التونیبله قربان، خ-

 نشستم. گفتم: زیرو دور زدم و پشت م زیم

 از تموم رفت و آمدهاش باخبر بشم. خوامیمراقب اردالن باش، چشم ازش برندار. م یچهار چشم-

 چشم قربان.-

 دستم به در اشاره کردم و گفتم: با

 .یبر  یتون یم-

بشم. بلند شدم و به  یباتالق کوفت نیغرق ا نیاز ا شتریب خواستمینم گهیگرفته بودم. د میوقت بود تصم یلیرفت. خ مانیپ

رو که پشت  یاسمت در اتاق رفتم. در اتاق رو قفل کردم و به سمت کتابخونه رفتم. کتاب رو از داخل قفسه برداشتم و دکمه

. شدم یشد. به سمت در رفتم. در رو باز کردم و وارد اتاق مخف انینما یو در مخف دیرخبود فشردم. کتابخونه چ یها مخفکتاب

اومدم. به سمت اتاق خواب رفتم. آروم از  رونیرو مثل اول مرتب کردم و از اتاق ب زیاومدم. همه چ رونیمدارک رو برداشتم و ب

ها اشاره کردم از محافظ یکیشدم. به  اطیرفتم. وارد ح رونی. پوپک خواب بود. در رو آروم بستم و از خونه بدمیدر سرک کش یال

 به حالت احترام خم کرد و گفت: یاومد. سر  کی. نزدادیب ترکیکه نزد

 قربان، در خدمتم. دییبفرما-

پوپک  یبرا خوامینم جاست،نیا یبازرگان گم؛یبهت م یچ نی. ببیدیم کیو تا خود صبح کش یستیایاتاق من م یجلو یر یم-

 .فتهیب یخانوم اتفاق

 راحت باشه. التوتیچشم قربان، خ-

 حاال هم برو.-

 چشم قربان.-

پارک  ،یمقابل اداره آگاه ابون،یرو اون سمت خ نیرفتم. ماش یشدم و به سمت اداره آگاه نیسوار ماش عیرفتن محافظ، سر  با

 شدم. ادهیکردم و پ

ها اشتباه رفته بودم. حاال قصد کار من نبود. اشتباه رفته بودم. سال یتو یو دودل دیانداختم. ترد شیدر ورود یبه تابلو ینگاه

 یکه هزاران آدم رو درون خودش جا داده بود فرار  ییها. من از اون سلولینگران گونهچیرو درست برم. بدون ه میندگداشتم راه ز 

 نشسته بود رفتم و گفتم: زیکه پشت م یبرگردم. به سمت سرباز  قببه ع خواستمیبودم. نم

 دارند؟ فیحرف بزنم، تشر  یکالنتر  سیبا رئ خواستمی. مدیسالم خسته نباش-

 به سرتاپام انداخت و گفت: ینگاه یحالت مشکوک با

 ؟یکارش دار  یچ-

 کردم و گفتم: ی. اخمومدیزدنش خوشم نطرز حرف از
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 کنم. تیآدم شکا هیخوام از  یم-

 یدستش قرار داشت. با لحن بد ریفرم بود که ز  هیبود که عصا قورت داده بود. مشغول پرکردن  یدرست مثل شخص اشافهیق

 گفت:

 .روقتهیاالن د ا،یب برو فردا-

سرش رو  عیسر  د،ی. ترسدمیکوب زیم یکنه. با کف دستم محکم رو داریمن رو ب یواقعا امشب قصد داشت خشم خفته نیا نه،

 بلند کرد و با اخم گفت:

 چه خبرته؟-

 .نمیرو بب ستیرئ خوامیگفتم م-

 منم گفتم فردا.-

 لبم رو گاز گرفتم. ادیها بود. از حرص ز حرف نیتر از اشقکله نیا نه،

 چه خبره؟ جانیا-

 سروان داشت به سمتم اومد و گفت: یکه درجه یبلند شد و پا جفت کرد. به پشت سرم برگشتم. مرد عیسر  سرباز

 جناب؟ دیدار  یکار -

 دستم جابه جاکردم و گفتم: یرو تو پوشه

 بدم. سیپل لیمدارک رو تحو نیا ستمخوایباند قاچاق مواد مخدره. م هی هیمدارک دارم که عل یسر  هیبله. من -

 ابروش رو باال داد و گفت: یتا هیکرد.  تعجب

 ؟یچه مدارک-

 بدم. حیتوض ستیبه رئ دمیم حیترج-

 ابروهاش نشست و گفت: نیب یفیاخم ظر  ومد،یبودنم خوشش نرک از

 .دی. شما داخل اتاق سرگرد منتظر بمونانیب گهید دیشهر رفتند با رونیبه ب یاتیعمل هی یسرگرد برا یول ستند؛یسرهنگ ن-

 د؟یکن مییراهنما شهی. میباشه مرس-

 البته!-

 و گفت: ستادیا یاز من راه افتاد، من هم پشت سرش راه افتادم. مقابل اتاق ترجلو

 .انیتا ب دیمنتظر بمون جاست،نیاتاق سرگرد ا-
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 تکون دادم و گفتم: یسر 

 .یباشه، مرس-

نشستم. از  یصندل یرفتم و رو یصندل نیباز کردم و وارد اتاق شدم. به سمت اول یاق رو به آرومرفت. در ات یحرف چیه بدون

 اتاق زل زده بودم. رنگیکرم واریبه در و د یکار یب

خوابم گرفته بود.  یادی. از انتظار ز گرفتندیسبقت م گهیمرتب از هم د هاهی. ثاناومدینم ییساعت صدا کیت کیت یصدا جز

هام رو باز کردم و سرم رو به طرف در اتاق برگردوندم. سرتا چشم عیهم فشردم که در اتاق باز شد. سر  یهام رو رولحظه چشم هی

ها از که به تن داشت انداختم. پرونده ییهابه لباس یخودش بود؟ نگاه یعنی! بلند شدم. شدیزد. جا خوردم. باورم نم خیپام 

 زمزمه کرد: یزدن نداشت. به سختشوکه شده بود که قدرت حرف قدرنیاز من نداشت. ا یدستم افتادند. اون هم دست کم

 هومن.-

از  م،ینیبیم یدار یب یکه تو ییهاکابوس شهیداشت. هم قتیحق یکابوس وحشناک بود؛ ول هی. کاش فقط دمیدیخواب م کاش

کرده  ینقاب مخف هیغ گفته بود و خودش رو پشت تر هستند. چند سال بهم دروترسناک مینیبیخواب م یکه تو یهاکابوس

 :دمیکش ادیفر  یبلند یاومدم و با صدا رونیبرداشت. از حالت شوک ب یبود. به سمتم قدم

 اردالن! این کینزد-

 کرد قانعم کنه: یبرخورد رو از من نداشت. سع نی. انتظار استادیا

 بدم. حیبرات توض دیهومن، من با نیبب-

 لبم نشست. گفتم: یگوشه یپوزخند

 .یکشوند شیشبه به آت کیخودم و خودت رو  یساله نیتو رفاقت چند ؟یبد حیتوض یخوایرو م یچ ؟یدیم حیتوض-

 سختت هستم. یروزا قینگو. من هنوزم رف یطور  نیهومن ا-

 گفتم: زیتمسخرآم یو با لحن دمیدار بود. با تمسخر خندبرام خنده هاشحرف

عقرب  شیاز ن ششین یدشمنه، حت ستین قیکنه، اون رف یمخف قشیرف نیرو از بهتر  شیراز زندگ نیتر که بزرگ یقیرف ق؟یرف-

 .کردمیدست رفاقت به سمت تو دراز م دینبا دم،ید انـتیاز عشقم خــ ـ یوقت شیها پتره. من سالهم خطرناک

 گرفته گفتم: ی. با صدادکر یها رو از من نداشت. مات و مبهوت فقط نگاهم محرف نیا انتظار

نداره که  ی. فرقانتهیخ انـت،ی. خــ ـیشبه خراب کرد کی میساخت گهیرفاقت با اعتماد با همد یهیها بر پارو که سال یاتو خونه-

 .یشیم اعتمادیب ایدن ینسبت به همه یدید انـتیخــ ـ ی. وقتتیزندگ قیرف نیبهتر  ایکنه  انـتیبهت خــ ـ تیعشق زندگ

 دمید قمیکه از رف یانتیخ شیآت دیتا شا گفتمیهام رو تک به تک بهش محرف دیبا گفتم،یم دی. باسوختمیدرون داشتم م از

 کردم و ادامه دادم: یکمتر بشه. مکث کوتاه

 ات رو خوردم.من ابله گول ظاهر ساده یول خوندم؛یرو م هیته قض یزدیبا پوپک حرف م یواشکیکه  یهمون شب دیمن با-
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 گفتم: تیشدم و پرونده رو برداشتم. پرونده رو تو هوا تکان دادم و با عصبان خم

ها به من مدارک ارزش داشت که سال نیمن و تو رو داشت اردالن؟ ا نیکردن رفاقت بعمر خراب کیارزش  یمدارک کوفت نیا-

 ؟یدروغ بگ

قدم  کی. دمیکوب اشنهیتخت س یانداخته بود. به سمتش رفتم. پرونده رو رو نییسرش رو پا یکرده بود و با شرمندگ سکوت

بودم با دستش گرفت و به  دهیکوب اشنهیتخت س یرو که رو ییهاناخواسته به عقب برداشت. دستش رو باال آورد و پرونده

 و گفتم: ختمیر  گاهمن یهام زل زد. تمام خشم و نفرتم رو توچشم

 .یمن اومد یبه خاطرش به خونه یکه دزدک یمدارک نمی! افتهینگاهم به نگاهت ب یحت امخوینم وقتچیه گهید-

 نیزدم و سوار ماش رونیاز اداره ب عیبلندم سر  یهارفتم. با قدم رونیشدم. سکوت کرده بود. معطل نکردم و از اتاق ب ساکت

 یهستند؟ ما مردا هم به نوبه نیکره زم یموجودات رو نیتر مردا سنگدل گهیم یک کنند؟یمردا بغض نم گهیم یشدم. ک

. پر از بغض بودم. شمیشبه شکسته م کیها ترک برداشته، که سال خوردهترک وانیل هیو درست مثل  میکنیخودمون بغض م

الن بود که به ارد یهادست شهیبودم، هم هاابونیخ نیا یتک و تنها آواره یکسیکه از درد ب ییها. شبشهیهنوزم باورم نم

 اردالن بود. کردیکه کمکم م یتنها کس اومد،یم ترنییکه سهام شرکتم روز به روز پا یی. روزاشدیسمتم دراز م

که من  نیاز پشت بهم خنجر بزنه؟ اردالن فقط به خاطر ا طورنیا کرد،یم تمیحما هیبه ثان هیکه ثان یاردالن کردیفکرش رو م یک

من اشک  یهیهم فشردم. گر  یهام رو روچسبوندم و چشم یصندل یشد. سرم رو به پشت کمیبودم نزد کینزد یبه بازرگان

از  دی. شااومدیهام نمها بود که اشک به چشم. مدتکردمیم هیدرون اعماق دلم گر  زها بود که ابود. مدت صداینداشت، ب

 زیچ چیو ه یپر از درد بود یهم داشت؟ وقت یادهیفا تنخیر . مگه اشکزمیاشک بر  دادیبود که داشتم و اجازه نم یغرور 

 داره؟ یادهیچه فا کردنهیپس گر  شد،یدردهات نم نیتسک

شب محو بشم تا  یاهیس یتو خواستینگاه کردم. نگاهم رو سمت آسمون گرفتم. دلم م رونیرو باز کردم و به ب هامچشم

 نشکنم. روزیاز د شتریب

*** 

 :اردالن

هام رو از کردم. خم شدم و کفش زونیآو یکنار در ورود یانداختم و وارد خونه شدم. کالهم رو به چوب لباس دیو کوفته کل خسته

 گذاشتم. یپام درآوردم و تو جاکفش

 ؟یپسرم اومد-

 سرد گفتم: یبود. با لحن ستادهیا منیبابا سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. وسط نش یصدا با

 آره. -

 طور بود؟چه اتیعمل-
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ام گرفته ی. باصدااومدیکه داشت پشت سرم م دمیهاش رو شنقدم یرو صاف کردم و به سمت آشپزخونه رفتم. صدا کمرم

 گفتم:

 خوب بود.-

با  شهی. مثل همدمیدهنم بردم و آب رو سر کش کیآب رو نزد ی. بطر دمیکش رونیآب رو ب یرو باز کردم و بطر  خچالی در

 سرزنش گفت:

 .یبزرگ شد یآب بخور. زشته، ناسالمت وانیبهت گفتم با لصد بار -

 گفتم: یحوصلگیدور دهنم رو پاک کردم. بهش زل زدم و با ب نمیتازه کردم. با سر آست ی. نفسدمیکوب زیم یآب رو رو یبطر 

 .ستین کردنحتیبابا لطفا، اآلن وقت نص-

 کرد و گفت: یاخم

 ؟یشد یطور نیزدنه؟ تو چرا امشب اچه طرزِ حرف نیا ؟یچ یعنی-

 تنم رو رفع کنه. زمزمه کردم: یخستگ تونستینم زیچچیو نشستم. سرم رو باال گرفتم. خسته بودم. ه دمیرو عقب کش یصندل

 .دیرو فهم زیهومن همه چ-

 بود گفت: یادیبلند که از تعجب ز  یصدا با

 طور آخه؟چه ؟یچ-

 شدم، نگاهش کردم و گفتم: یعصب

از شانس بدم  یبده؛ ول لیرو تحو یبودند. امشب اومده بود اداره که مدارک اصل یبودم قالب دهیکه من ازش دزد یاون مدارک-

 حرف بارم کرد و بعد گذاشت رفت. یبزنم، کل ی. نذاشت حرفدیمن رو با لباس اداره د

 و گفت: دیکش ششیبه ته ر  یو دست دیکش یآه

 .دیفهمیم دیزود با ای رید-

 . خشمم دو برابر شد. صدام رو باال بردم و گفتم:دمیکوب زیم یشدم و مشتم رو رو یعصب

 ؟یچ ارهیسر خودش ب ییاگر بال ماره؛یهومن ب ؟یاوضاع هست یبابا متوجه-

 .شهیخودش مسئول تموم اتفاقات زندگ م،یستیهومن ن یمار یمن مسئول ب ای! تو نییپا اریصدات رو ب-

 اطرافش سنگدل باشه! سرم رو ناباورانه تکون دادم و گفتم: یهانسبت به آدم قدرنیا شدیبه بابا نگاه کردم. باورم نم زدهرتیح

 بابا. شناسمتینم-

 اردالن.-
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 ؟یدونیم یچ یتو از احساسات برادر  ؟یدونیم یچ کردنهینگو بابا. تو از تک یچیه-

مواقع  یگاه ،یقدر هم صبور باششده بود. بغض داشتم. دست خودم نبود. هر چه رهیخ زیم یکرده بود. به گلدون رو سکوت

آشپزخانه  یهاکیسرام یکه رو یصندل یهاهیپا ی. بلند شدم. صداارهیات فرود متن خسته یسرنوشت شالقش رو بدطور رو

از آشپزخونه خارج بشم، صدام کرد. که کامل  نیگذشتم. قبل از ا نارششد، سکوت کوتاه آشپزخونه رو شکست. از ک دهیکش

 . بلند شد. پشتم بهش بود. گفت:ستادمیا

 یهی. درسته روحیسیپل هیتو  دیفهمیم دیگفت. هومن با دیرو با هاقتیحق یپسرم؛ ول کنمیدرک م یرو که گفت هانیمن ا-

 .مونهیماه پشت ابر نم وقتچینره که ه ادتیرو  نیپسرم ا یداره؛ ول یحساس

 لب باز کردم و گفتم: یو بغض گلوم، عضالت صورتم منقبض شده بود. به سخت تی. از عصباندمیسمتش چرخ به

 یول ارمش؛یب رونیب یاز اون باتالق لعنت خواستمیهومن رو پاک کنم. م خواستمیاالن نه. م یبهش بگم؛ ول خواستمیمنم م-

داخل  یرفته؟ وقت ادتی. اون جون من رو نجات داده؛ ونمیمدتا آخر عمرم بهش  ونم،یخراب شد. من به هومن مد زیهمه چ

 هی ی. به خاطر جون من معتادش کردند. بازرگانستادیهومن نذاشت و جلوش ا یول ود؛قصد جونم رو کرده ب یزندان بودم بازرگان

 بهم گفت؟ یکرد چ قیرو تزر  یاون سرنگ لعنت یوقت یدونیخودت. م یزندگ ای قتیجون رف ایسرنگ دستش داد و گفت 

دارم  ادی ی. از بچگکردمیهام حس مگونه یاشک رو رو یبه شمارش افتاده بودند. گرم ادیز  تیهام از عصبانکردم. نفس سکوت

 . ادامه دادم:کردیفقط نگاهم م ی. بابا با ناراحتشدندیم ریام سراز گونه یهام رواشک یز یتر از هر چزود شهیهم

مواد  نیا ری. هومن پاک اسیذار یراه تنهام نم نیا یتو تو دونمیچون که م ستم؛یمن اصال ناراحت ن نگران نباش. قیگفت رف-

که  نیقاتل دفاع کردم؟ چون که هومن قاتل نبود بابا. به محض ا هیچرا از  یبدون یخوایشد بابا، هنوزم ادامه داره. م یکوفت

پرس و جو کردم،  یهر چ ی. هومن آدرس رو قبال بهم داده بود؛ ولتایآز  یسر وقت خونه متو زندان تموم شد، رفت اتیعمل

قبل شده  یاز روزا ترفیکه رفتم زندان. هومن ضع نیو کاره. تا ا کسیکه ب گفتندیخبر نداشت. م تایآز  یاز خانواده کسچیه

آدرس داد. رفتم و  هیشده. بهم  یفتمواد کو نیا ریدرگ قبل شتریهاش رو فراموش کنه، بکه غم و غصه نیبه خاطر ا دمیبود. فهم

 کرد. نیهومن رو نفر  یکردم و التماسش کردم که ببخشه. اول کل دایرو پ تایمامان آز 

به سمت  عیحالم شد. سر  ی. بابا متوجهدیکشیم ریگذاشتم. قلبم ت امنهیس یقفسه ینفس بکشم. دستم رو رو تونستمینم

 هیهام آورد. لب کیرو نزد وانی. لنمیبش یصندل یپر از آب کرد و به سمت اومد. کمک کرد رو یوانیو ل دیدو ییشوظرف نکیس

 . گفت:دادی. بابا با دست آزادش پشت کمرم رو ماساژ مدمیسرکش وانیکم از آب داخل ل

 شیته، من تند پ. درسنیهم د،یفهمیم دی. من فقط گفتم هومن بایپسرم من قصد نداشتم که تو خاطرات گذشته رو مرور کن-

 .خوامیرفتم و معذرت م

 .دادهیها رو مخرج اون تایدارم، آز  میتیکرد، گفت من چندتا بچه  نیکه هومن رو نفر  یوقت-

 و گفت: دیحرفم پر  نیب

 .یادامه بد خوادی! نمهیاردالن کاف-
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هام در مقابل چشم ،یینمایس لمیف هیمرور خاطرات گذشته به خرج دادم. گذشته درست مثل  یبرا یشتر یمن سماجت ب یول

 شدن بود. ادامه دادم:حال پخش

کنه. اونم قبول کرد و  یزندگ یهاش به راحتبدم که تا آخر عمرش با بچه یبده، بهش پول تیمنم بهش قول دادم اگر رضا-

 یدنبال بازرگان یشده بود. من چندماه یکرده بودم، هومن غرق کثافت شده بود. همدست بازرگان ریمن د یداد؛ ول تیرضا

بشم؛ چون هومن  کیاز قبل نزد شتریگرفتم به هومن ب میتصم نیبه خاطر هم بود؛بود کم  یبازرگان هیکه عل یمدارک یبودم؛ ول

رفت و منم به دنبالش رفتم  رانیاز ا یکه بازرگان نیتا ا رفتیم شیخوب پ زیمدرک داشت. همه چ یاز من از بازرگان شتریب

 گرانیکه فقط دوست داشت د یآدم کینمونده بود. شده بود  یباق یچیاز هومن سابق ه گهیگشتم که دبر  یخارج کشور. وقت

 پاهاش خرد کنه. ریرو ز 

. بابا سرم رو به هیگر  ریبلند زدم ز  یبا صدا میزندگ یهاسال قیرف نیهمه درد رو تحمل کنم و به خاطر بهتر  نیا نتونستم

 که تو صداش بود گفت: یچسبوند و با آرامش اشنهیس

شده. حاال که خودت رو  ریمس نی. هومن هم ناخواسته وارد امیشیاشتباه م ریمس کیناخواسته وارد  شهیپسرم ما آدما هم-

 یمنجالب نی. بلند شو و برو دنبالش، کمکش کن از ایر یو آبغوره بگ ینیبش یحق ندار  ،یدونیمقصر م یاگهیاز هرکس د شتریب

 کردن برندار.نخواد با تو حرف بزنه، تو دست از تالش گهیاگه اون د ی. حتادیب رونیکه توش فرو رفته ب

 هام رو پاک کردم و به بابا نگاه کردم گفتم:بابا جدا کردم. با دستم اشک ینهیس یرو از رو سرم

 تونم؟یبابا من م یعنی-

 هم فشرد و گفت: یرو یکوتاه یلحظه یهاش رو برازد و چشم یبخشآرامش لبخند

 .یتونیآره پسرم، تو م-

من نبود؛  یواقع یکه بابا نیپسر فقط پدرشه. با ا هی گاههی. تنها تکدمیبلند شدم و بابا رو در آغوش کش عیشدم. سر  خوشحال

من مثل پدر و مادرم  یگکه اجازه نداد زند یمرد بودم. مرد نیا ونیرو مد میزندگ یدرپ یپ یهاتیو موفق میمن تموم زندگ یول

 بشه.

. کردمیم یخواب راحت رفتم. احساس سبک هیها به هام رو باز کردم. بعد از مدتپلک د،یتابیکه تو اتاق م دینور خورش با

تخت  یبلند شدم و رو عیاز پوپک سر  پاسخیده تماس ب دنیبرداشتم. با د یپاتخت یرو از رو یدستم رو پشت سرم بردم و گوش

 :دیچیپ ینگرانش داخل گوش یجواب داد. صدا دهیبه دو بوق نرس وپوپک رو گرفتم  یشماره عینشستم. سر 

 الو اردالن؟-

 گفتم: هوایلبم نشست. ب یگوشه یمن رو لرزوند. لبخند محو یجنبهیاز قبل قلب ب شتریب فشیظر  یصدا

 جانم؟-

 :دیلرز یم صداش

 ؟یتو از هومن خبر دار -
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باخبر بشه، مجبور  شبیپوپک از اتفاقات د خواستمیابروم رو باال دادم. مگه هومن نرفته بود خونه؟ نم یتا هی. کردم تعجب

 شدم دروغ بگم.

 ومده؟یخونه ن شبیطور مگه؟ دنه. چه-

 اش کامال مشخص بود.گرفته یاز صدا کنه؛یم هیداره گر  دونستمیم

 بده و مراقبم باشه. کیها دستور داده دم در اتاق من کشاز محافظ یکی. به رونینه. بعد از شام رفت ب-

کردم خودم رو آروم جلوه  یپوپک نگران بشه، سع خواستمیهومن کجا رفته. نم یعنیبه پا شد.  ییدلم غوغا یشدم. تو نگران

 بدم.

 بشه. دایهاست که پنگران نباش، البد شرکت کار داشته. اآلن-

 آخه...-

 گفتم: ی. با نگراندمیشدن در اتاق رو شنمحکم بسته یاز پشت تلفن صداسکوت کرد.  هوی

 اومد تو اتاقت؟ یک ؟یچرا ساکت شد ؟یالو پوپک؟ خوب-

 گفت: وارزمزمه

 .زنمیبهت زنگ م-

اش شماره عیهومن سر  یادآور یباشه؟ با  تونستیم یک یعنیشدم.  رهیخ یگوش یشدهخاموش یرو قطع کرد. به صفحه تماس

 .کنهینم یهومن سرکش و مغرور حاال حاالها آشت دونستمیکه تماسم رو رد کرد. م دیبوق نرس نیگرفتم. به دومرو 

بود که  یبار  نیداخل اتاق انداختم. ساعت دوازده ظهر بود. اول یوار یبه ساعت د یرفتم. نگاه نییرو کنار زدم و از تخت پا پتو

 رفتم. یبهداشت سیرفتم و به سمت سرو رونیبودم. از اتاق ب دهیخواب قدرنیا

    *** 

 پوپک:    

 یاخم وحشناک رو هیزده بود و  رونیاز شلوارش ب راهنشیشدم. پ رهیبه هومن شلخته خ زدهرتیتماس رو قطع کردم و ح    

سوال  دمیترسی. مافتاد نیزم یکنده شد و رو راهنشیپ ی. دکمهکردیباز م تیهاش رو با عصباننشسته بود. دکمه اشیشونیپ

تر تر رفته بود جلوگذاشتم. شالم رو که عقب یپا تخت یرو رو یبشه. گوش تریعصب تکه هس ینیکجا بوده و از ا شبیکنم که د

به بدنم  یو لرز  دمی. ترسدیرو وسط اتاق پرت کرد و به سمت حمام رفت. در حمام رو محکم به هم کوب راهنشی. پدمیکش

 یباق راهنشیپ یعطرش که رو ی. بومچنگ زد نیزم یرو از رو راهنشیگرفت. بلند شدم و پ هوای. دلم بدمیکش ینشست. آه

رو  راهنشیپ اومدی. دلم نمدمییرو با تموم وجودم بو راهنشیکرد. عطر پ یاگهیاز هر زمان د طاقتیرو ب طاقتمیمانده بود، دل ب

 ،یکرد مکه در حقم تمو ییهاتیشده بودم. چرا با وجود تموم آزار و اذ رطونیاز خودم جدا کنم. هومن چرا من نسبت به تو ا

 ازت متنفر باشم؟ تونمینم
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تخت  یرو رو راهنیپ عیآب، سر  ریبستن ش یکنم. پر از بغض بودم. با صدا هیگر  خواستیتخت نشستم. دلم م یرو    

. باز هم تپش قلب گرفتم. با ستادمیبلند شدم و به سمتش رفتم. کنارش ا عیاومد. سر  رونیانداختم. در حمام رو باز کرد و ب

 لرزونم که از استرس و ترس بود، گفتم: یصدا

 بذار من برات لباس انتخاب کنم.-    

 :دیبهم نگاه کرد و بهم توپ نشیخشمگ یبه سمتم برگشت و با چهره عیسر     

 رون؟یب یمن بر  یاز زندگ یکنیصال تو چرا گورت رو گم نم! ایمن لباس انتخاب کن یتو برا ستین یاز ین-    

اتاق رو تحمل کنم.  یفضا تونستمیبه گلوم چنگ انداخت. مات و مبهوت فقط نگاهش کردم. نم یشدم. بغض نیچرکدل    

برم.  رونیب به عقب برگشتم که از اتاق عیهومن از من خواسته بود که گورم رو گم کنم، پس چرا حرف بزنم؟ چرا بمونم؟ سر 

هومن؟  ینیبیهمه محبت و عالقه رو از نگاهم نم نیطور ارو نداشتم. چه ض. تحمل اون همه بغاومدندیهام باهام نمقدم

بود که دستام ناخودآگاه دور گردنش  یحرکتش ناگهان قدرنیشد. ا دهیقدم برداشتم که دستم از عقب کش هیتا کجا؟  یسنگدل

هر  کردمیرفت. احساس م هزار یهام زل زد. ضربان قلبم روحلقه شد و نوک دماغم به نوک دماغش برخورد کرد. به چشم

 ییهومن صدا یهانفس ی. جز صداکردیمن رو نوازش م یزده خیهاش صورت لحظه ممکنه قلبم از جا کنده بشه. هرم نفس

نمدار کرده بود. سرش رو  یهام رو تا حدودتنش لباس یحوله یسی. خآوردمیاون نگاه نافذش داشتم کم م ری. ز اومدینم

 .دمیکم عقب کش هی. سرم رو رهیباعث شد قلقلکم بگ کردند،یهاش که به گوشم برخورد مگوشم بردم. نفس کینزد

 نجوا کرد: یکنار گوشم به آروم    

 چرا به حضورت عادت کردم؟ ازت بگذرم؟ تونمیچرا نم-    

پر از اشکم نگاه کرد.  یها. به چشمدیچشمم چک یآروم از گوشه یکردند. بغض کردم. اشک خیهام دست دم؟یشنیدرست م    

 ابروهاش نشست و گفت: نیب ی. اخمدیبه خودش اومد و خودش رو عقب کش هوی

 لطفا. رونیبرو ب-    

رفتم.  رونیاز اتاق ب عیفرار کنم. معطل نکردم و سر  شدیکه به هومن مربوط م یز یخونه و از هر چ نیاز ا خواستیدلم م    

 زدم و از ته دل ضجه زدم. واریبرم، فقط دوست داشتم فرار کنم. دستم رو به د خوامیکجا م دونستمینم

 خانوم حالتون خوبه؟-    

 . سرم رو تکون دادم و گفتم:کردیم نگاه مبه یها برگشتم. با نگراناز مستخدم یکیبه سمت     

 آره، برو. -    

 چشم خانوم.-    

نگاهم به اتاق سابقم افتاد. به  شدم؟یآروم م یساعت یتا برا رفتمیم دی. کجا بااومدیباال م یمستخدم رفت. نفسم به سخت    

تخت انداختم. سرم درد  یردم و خودم رو روو به سمت اتاق رفتم. در رو پشت سرم قفل ک دمیپاهام رو با خودم کش یسخت

بالشت گذاشتم و به  یکارش نبود. سرم رو رو یتو یدار یکه ب ییهااز اون خواب خواست؛یم یشگیخواب هم هی. دلم کردیم
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با احساسات من رو بلد  کردنیباز  یبود؟ هومن به خوب یطوفان؟ واقعا ک هی ایصاعقه  هیبود؟  یشدم. هومن ک رهیسقف اتاق خ

بودم که  یهام کنه و من دختر ه اشک رو مهمان چشمیثان کیو در  ارهیلبم ب یلبخند رو هیثان کیطور تو بود. هومن بلد بود چه

 یداشت که با نگاه سردش رو یبه مرد یشده بودم؛ چون حال خوب من و احساساتم بستگ ریام اساحساسات زنونه نیب

هام رو گرفت و چشم یجلو اهیس یپرده هیمطلق درست مثل  یاهیهم فشردم. س یهام رو روده بود. چشمزمستان رو هم کم کر 

 .دیدر آغوشم کش شهیمثل هم خواب

رو نگاه کردم. هوا  رونیاتاق ب یباز کردم. از پنجره یهام رو به سختپلک شد،یم دهیکه به در اتاق کوب یدر پ یپ یهابا ضربه    

 آلودم گفتم:خواب یتخت نشستم. با صدا یبود. رو یکیرو به تار 

 چه خبرتونه؟ ه؟یچ-    

 ؟یرو چرا قفل کرد یدر کوفت نیو کوفت! مگه دستم بهت نرسه، ا هیچ-    

 دم،یترسیازش نم گهیرفتم. د نییبود که صداش کل خونه رو برداشته بود. از تخت پا ادیز  یهومن به حد یعصب یصدا    

. به سمت در اتاق رفتم و در اتاق رو باز کردم. نگاه خونسردم رو بهش دوختم. صورتش از ارمیمقابلش کم ب خواستمینم گهید

 خونسرد گفتم: یلینگاهش کردم و خ نهیقرمز شده بود. دست به س ادیز  تیعصبان

 د؟یکرد داریچرا بنده رو از خواب ب دییبفرما شهیم-    

دستش  نیدستم رو از ب کردمیکه تقال م یت و من رو به سمت اتاقش برد. در حالو دستم رو گرف دیهم ساب یفکش رو رو    

 گفتم: تیبکشم، با عصبان رونیب

 دستم رو ول کن. گمیول کن دستم رو. با توام، م-    

رو  ییهمه زورگو نیتحمل ا گهینکرد. در اتاق رو باز کرد و من رو وسط اتاق پرت کرد. به سمتش برگشتم. د یابهم توجه    

 نداشتم. صدام رو باال بردم و گفتم:

 .یرفتار کن طورنیبا من ا یهومن من نه برده توام نه زنت، پس حق ندار  نیتو چه مرگته؟ بب-    

 مقابل صورتم تکون داد و گفت: دیاش رو به سمتم گرفت و به حالت تهداشاره انگشت

کلمه اعتراض  کی. فقط یشیآدم آماده م یتم. اآلن هم مثل بچههس یعصب یبه حد کاف ذارم،یم جوابیهات رو بفعال حرف-

 !کنمیم یبشنوم، بدطور قاط

هام رو به کمرم زدم. رفت. دست رونیبهم انداخت و از اتاق ب یارهیدادم سکوت کنم. نگاه خ حیبهم رفت. ترج یاغره چشم

 لبم زمزمه کردم: ریلبم نشست. ز  یرو یپوزخند

 !یروان-

هاشون بود. با تعجب دست یتو لهیوس یهام رو کنارم انداختم. دوتا خانوم جوون وارد اتاق شدند؛ کلاتاق باز شد. دست در

 :دمیبهشون توپ یعصب یبهشون انداختم. با لحن ینگاه
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 د؟یخوایم یچ گهیها دشما-

 گفت: عیاز دخترا سر  یکیطرز برخوردم جا خوردند.  از

 .میهست شگریخانوم ما آرا-

 با تعجب گفتم: شگر؟یلحظه باز موند، آرا کی دهنم

 ندارم. یاز ین شگریمن که به آرا شگر؟یآرا ؟یچ-

 تموم بشه؟ ترعیتا کارمون سر  دیکن یهمکار  شهی. ممیهست جانیما به دستور همسرتون ا-

 گفتم: یحوصلگیب با

 ...خوامیم د،ینه بر -

 دم. به اجبار کوتاه اومدم و گفتم:حرفم رو خور  یباق عیهومن، سر  دیتهد یادآور ی با

 داخل. دیایباشه، ب-

کردم. دوتا دختر  زونیام رو آودوساله لب و لوچه یهابچه نینشستم و مثل ا یصندل یرفتم و رو شمیآرا زیناچار به سمت م به

کردن موهام ها هم مشغول آمادهاز اون گهید یکیصورتم شد و  شیها مشغول آرااز اون یکیدست به کار شدند.  عیجوون سر 

هومن ابتکار؟  یباز شب مهیعروسک خ ایبودم؟ پوپک  ی. من ککردمیو به خودم نگاه م ودمزل زده ب نهیبه آ یحوصلگیشد. با ب

 هیآرزو داشتم  شهیساده عادت داشتم. من هم یهاینداشتم. من به زندگ ییتجمالت آشنا یایبودم؟ من با دن یواقعا من ک

 گرفت،یکه هر وقت دلم م وانیا هیباشم.  اشتهد یپر از ماه کیحوض کوچ هیباغ که پر از درخته داشته باشم.  هیخونه وسط 

 هیکنم. من  یساده زندگ خواستیام نگاه کنم. من دلم مخونه یتو یهاها به درختلم بدم و ساعت میاگهواره یصندل یرو

 االن... یببرم؛ ول ادیام رو از گذشته یکه تلخ یزندگ هی خواستم؛یم یواقع یهابا رنگ یزندگ

کارشون  شگرایشدن سشوار به خودم اومدم. آراخاموش ی. با صدادمیکش یکه االن درونش قرار داشتم، آه یزندگ یادآور ی با

هام قرار سرشونه یرو یحالت چیه دارم بدونحالت ی. موهامیمال شیآرا هیبه خودم انداختم.  ینگاه نهیآ یتموم شده بود. از تو

 :تگف شگرایاز آرا یکیگرفته بودند. 

 .دیلباستون رو بپوش میتا کمکتون کن دیخانوم کارمون تموم شد. حاال بلند بش-

 منصرف شدم و گفتم: عیسر  ستم،یبا بهیدو غر  یکه قرار بود بدون لباس جلو نیا یادآور یبلند شدم. با  یحرف چیه بدون

 .ادیب دیفقط به مهربان خانوم بگ د،یبر  دیتونیها م. شماستیها نبه شما یاز ین-

 دنمیکه مهربان خانوم اومد. به سمتش برگشتم. با د دینکش یرفتند. طول رونیاز اتاق ب عیهم رد و بدل کردند و سر  نیب ینگاه

 زدند. متعجب گفتم: رونیهاش از حدقه بچشم

 شده مهربان خانوم؟ یز یچ-

 خودش اومد و گفت:به  عیسر 
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 !دیشد بایقدر ز هزار ماشالله چه ینه خانوم؛ ول-

 زدم و گفتم: یلبخند

 .نهیبیم بایهاتون ز چشم ،یمرس -

 د؟یصدام کرد -

 اون دو تا دختر معذب بودم. یلباسم بپوشم؛ جلو یکمکم کن خواستمیآره، م -

 چشم.-

لباس  ری. موهام رو که ز دیلباس رو باال کش پیو کمکم کرد لباس رو تنم کنم. مهربان خانوم ز  دیکش رونیرو از کاورش ب لباس

لبش  یکه رو یموهام فرو بردم و موهام رو مرتب کردم. مهربان خانوم با لبخند پهن نیب یو دست دمیکش رونیکرده بودند، ب ریگ

 بود، بهم زل زده بود. با لبخند گفتم:

 ن خوبه؟مهربان خانونم حالتو-

 نگاهش رو ازم گرفت و گفت: عیسر  د،یکش خجالت

 که دوست نداشتم چشم ازتون بردارم. دیهست بایز  قدرنیخانوم ا دیببخش-

 هاش رو پاک کرد و گفت:اشک شیروسر  ینحس بود. با گوشه میطالع زندگ یداشت وقت دهیچه فا یزدم. قشنگ یتلخ لبخند

 دیشما اومد یبودم. از وقت دهیند طورنیها بود که آقا هومن رو اشما و آقا هومن خوشحالم. مدت یقدر براچه دیدونیخانوم نم-

 کرده. رییتغ یلیخ

دادم سکوت کنم. مهربان  حیکردم. ترج یکنه احساساتم رو قربان رییکه اون تغ نیا یمن برا یکرده بود؛ ول رییهومن تغ آره،

 زد و گفت: یلبخند عیسکوتم شد، سر  یخانوم که متوجه

 . فعال با اجازه.دیمن برم خانوم تا شما هم آماده بش-

به  یاتاق قرار داشت، رفتم و نگاه یکه گوشه یقد ینهیرفت. به سمت آ رونیتکون دادم. از اتاق ب« باشه» یرو به نشونه سرم

داشت  یبلند یهانیکوتاه که آست کت هیشده بود و  یکار سنگ اشنهیبلند که تمام سر س یلباس دکلته هیخودم انداختم. 

بود؛ به آدم  یبود. رنگ قشنگ یتونیبره. رنگ لباس سبز ز  نیلباس رو از ب یبرهنگ شدیلباس قرار گرفته بود و باعث م یرو

قدر خوب بود که عادت نداشتم. چه ادیبلند ز . به کفش پاشنهکردیم تیکم پاهام رو اذ هیبلندم پاشنه یها. کفشدادیآرامش م

 .ستمین حجابیب یهاکه من اهل لباس دونستی. مدونستیمن رو م یقهیهومن سل

تخت نشستم و خودم رو به  یجواهرات وسط تخت توجهم رو جلب کرد. رو یسمت تخت رفتم تا شالم رو بردارم که جعبه به

 نامه رو باز کردم: عیامه بود، سر ن هیجعبه  ریو جعبه رو برداشتم. ز  دمیسمت جعبه کش

. دوست دارم امشب یحالل کن زیمن رو به خاطر همه چ خوامیبلد نبودم. ازت م کردنیعذرخواه وقتچیمن ه یدونیم پوپک»

. پوپک تو از بند یکه افتاد مراقب خودت باش یهر اتفاق خوامی. ازت میناقابل من رو قبول کن یهیهد دوارمی. امیباش نقصیب
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 رونیاز اتاق ب یوقت خوامیدارم. م یخواهش هی. ازت کنمیرو هم درست م اتناسنامه. شیبرو خوشبخت ش ،یاسارت من آزاد

 «!یموفق باش ،ینگ یز یکلمه هم چ کیها که بهت زدم حرف نیراجع به ا ،یشرکت کرد یمهمون یو تو یاومد

اسارت رو دوست داشتم.  نیتموم بشه. من ا خواستمیچسبوندم. نه، من نم امنهیس . نامه رو بهدینامه چک یاشک رو یاقطره

به نفرت  هات،ییهاست به زورگو. من مدتیخبر یو خودت ب یقلبم شد میهاست که وارد حر هومن من دوستت دارم، مدت

اگه خودت هم  یازت بگذرم، حت تونمیشدنت عادت کردم. نه هومن، من نمیطوفان هوایبودنت و بداخل چشمات، به آروم

 .گذرمیمن نم یبخوا

کار شده بود، قرار داشت.  نینگ اقوتیبود و دور  زونیبهش آو یسبز رنگ اقوتیبند که گردن هیرو باز کردم. داخل جعبه  جعبه

بند بهم ر گردنقدکردم. چه زونیبند رو به گردنم آوگردن ی. به سختدندیلرز یهام مگردنبند رو داخل دستم گرفتم. دست

 هومن کنارمه. کردمیبند احساس مگردن نیگرفته بودم. با داشتن ا نکه از هوم یاهیهد نی. دوماومدیم

 یهامبل یزدم. هومن منتظر رو رونیتخت گذاشتم و از اتاق ب یبا هومن حرف بزنم. نامه رو رو یحتما امشب بعد از مهمون دیبا

داشتم. احساس  جانیمثل دلهره و ترس و ه یحس هیو تو فکر بود. به سمتش رفتم.  باال نشسته بود یطبقه منیداخل نش

 . آروم صداش کردم:ادیدهنم ب داخلام معده یهر لحظه ممکنه محتوا کردمیم

 هومن؟-

 وار گفت:و زمزمه دیداخل چشماش درخش یبرق خاص هیبه سرتا پام انداخت.  یخودش اومد. نگاه به

 بله؟-

 گفتم: ی. به سختکردمیتو صدام رو احساس م لرزش

 تونم باهات حرف بزنم؟ یم-

 مبل بلند شد. کتش رو مرتب کرد و گفت: یرو از

 االن نه، بعدا.-

 ...یول-

 و گفت: دیصحبتم پر  نیب

رو جمع  تلیها گفتم وسا. به مستخدمیهام خوب گوش کنبه حرف خوامیم ن،ییپا میکه بر  نیپوپک گفتم االن نه. قبل از ا-

خودت رو از  یکن یلجباز  یکه بخوا نیرخ داد، بدون ا جانیامشب ا یهر اتفاق خوامی. ازت میر یخونه م نیکنند. تو امشب از ا

ازم نخواه اآلن  یبدم؛ ول حیرو بهت توض زیبرگردم و همه چ دمیبابا. بهت قول م یگفتم تو رو ببره خونه مانی. به پیدور کن جانیا

 .تونمیبدم؛ چون نم یحیبهت توض

به  میهام رو گرفت، مستقاومد. شونه ترکیبود. نزد نهیپاک بود، بدون نفرت و ک گهید یهاامشب برعکس تموم شب نگاهش

 هام زل زد و گفت:چشم
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 باشه؟ زم،یکلمه؛ چون ممکنه به هم بر  کی ینگو، حت یچی. هیهام گوش کنو به حرف یکنارم باش خوامیامشب ازت م-

هام وارد به انگشت یاش گرفت و فشار آروممردونه یهادست نیهاش باز و بسته کردم. دستم رو بحرف دییتا یرو برا هامچشم

من  یزنونه فیاش رو به رخ انگشتان ظر قدرت مردونه یبود، وقت نیر یحس ش نیقدر البم نشست. چه یرو یکرد. لبخند محو

کوچولو دنباله داشت؛ به  هی. لباسم کشوندیرفت. آروم من رو دنبال خودش م هاو به سمت پله دی. دستم رو کشدیکشیم

 کم از لباسم رو جمع کردم که باعث افتادنم نشه. هی نیخاطر هم

و  دمیلحظه ترس هیمختلف بود.  یها. سالن پر از آدممیروبه رو شد میعظ تیجمع هی. با میپله رو پشت سر گذاشت نیآخر 

 تیجمع نینزد. آروم از ب یانداخت و حرف یچشمش بهم نگاه یکردم. هومن از گوشه کینزدخودم رو به هومن  عیسر 

. آنا تو اون لباس قرمز رنگ میبودند، رفت ستادهیسالن ا یو آنا که انتها ی. به سمت بازرگانمیکردیو به همه سالم م میگذشتیم

امروز صبح باهام سر صحبت  یبود. وقت ییایر یدختر ساده و ببود، کامال  یز یشده بود! آنا برعکس پدرش که مرد ه بایقدر ز چه

 گفت: ییاروپا یخوشحال شد و با لهجه دنمیپدرش گفت، دلم به حالش سوخت. آنا با د یشرمانهیب یرو باز کرد و از کارها

 !یشد بایقدر ز پوپک تو چه-

 زدم و گفتم: یلبخند

 .یشد بایتو هم ز  زم،یعز  یمرس-

 .ییبایهم قلب ز  یدار  یبایز  ی. تو هم چهرهرسمیتو نم ییبایاوه نه، من هرگز به ز -

 آنا جانم. یلطف دار -

نگاه  ی. سر برگردوندم و به بازرگانکردمیخودم حس م یرو رو ینیآنا ضعف رفت. نگاه سنگ یصادقانه یهامحبت یبرا دلم

 لبش نشست و گفت: یگوشه یبهم زل زده بود. لبخند زشت اشدهیکردم. با نگاه در 

مثل شما  ییبارویز  یملکه هیبرداره؛ چون داشتن  هاشی! پس هومن حق داشته که چندماه دست از مهمونییبایز  یچه ملکه-

 .کنهیم جادیدل آدم ا یدادن رو توحس ترس و دلهره مثل از دست هی

انداخته بود. منتظر  نییبه هومن انداختم. سکوت کرده بود و سرش رو پا یام دوچندان شد. نگاههاش استرس و دلهرهحرف با

داد. سرش رو باال  انیکه به انتظارم پا دینکش یهمچنان سکوت کرده بود. طول یرو ادب کنه؛ ول یهاش بازرگانبودم که با حرف

 و گفت: زدزل  یبه بازرگان یجد یلیآورد و خ

 یخورده نگاه بد به ملکهناپاک ریش هی دمیام اجازه نمکه من زنده ینه و تا زمانم یمن فقط مختص خونه یخونه یملکه-

. شناسندی. همه هومن ابتکار رو مکنمیرو که بخواد به سمت زنم دراز بشه قطع م یمن داشته باشه. من اون دست یخونه

 .کشونهیم شیرو به آت هایلیخ یزندگ رتشیور که بشه، با غشعله رتشیغ

 ی. دلم خنک شد. خوشحال شدم. دلم براشدیادب م دیصورتش رو در هم کرد و با اخم به هومن زل زد. حقش بود، با یبازرگان

 یمرد رو دوست داشتم. مرد نیشده بودم. من ا رهیخ باشیز  رخمی. به ندیتپیم واروونهی. قلبم درفتیکه زد قنج م ییهاحرف

 یکه آرزو یمرد خودساخته، مرد هیبود.  یمرد واقع هیروم تعصب داشت. هومن واقعا  که یداشتم. مرد تیکه کنارش حس امن
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اگه اون من  یحت خواستم،ی. من هومن رو تمام و کمال مدادمینم گهید یبه کس یراحت نیآرزو رو به ا نیمن ا یبود؛ ول یهر زن

 رو نخواد.

 دونیوارد م خواستمیم یدانشگاه نگاه کنم، حاال به راحت یتادهابه اس تونستمیکه نم یشجاع شده بودم؟ من قدرنیا یاز ک من

 خودم و قلب عاشقم. نیجنگ نابرابر ب هیجنگ بشم؛ 

 سرم رو به طرفش برگردوندم. رو به هومن گفت: یبازرگان یصدا با

 معامله؟ یپا میبر  ستیبهتر ن-

بره و  دمیترسیبره. م دادینم تیرفت. دست هومن رو فشردم. دلم رضا یسر اکتفا کرد. بازرگان هیدادن فقط به تکون هومن

 یاتفاق بد بودم. برگشت و نگاهم کرد. با نگران کیاش منتظر . از صبح دلشوره داشتم. همهفتهیب ینکرده براش اتفاق یخدا

از  یااومد. تکه ترکیزد. نزد یادهکنناتفاق بد و ناگوار بودم. لبخند دلگرم هی نتظرنگاهش کردم. استرس داشتم. هر لحظه م

 یالحظه یحبس شد. برا امنهیس یزده بود، پشت گوشم انداخت و شالم رو مرتب کرد. نفسم تو رونیموهام رو که از شالم ب

 تر شد. آروم کنار گوشم زمزمه کرد:ور. احساساتم شعلهدیچیپ مینیعطرش داخل ب یبو

 اگر برنگشتم... خوامی. پوپک ازت میآروم باش خوامیازت م یول کنم؛یرو درک م تینگران-

هاش اش گذاشتم و مانع گفتن حرففرم و مردونهخوش یهالب یدستم رو رو عیها رو نداشتم؛ سر حرف طورنیا دنیشن طاقت

از  دیبا تمدونسی. نمگفتمیدلم تلمبار شده بودند، بهش م یرو که رو يیهاحرف دیشدم. متعجب نگاهم کرد. بغض داشتم. با

داشتن هومن. عشق و اون هم دوست شدند،یکلمه ختم م کیهام به حرف متما یکجا شروع کنم. پر از حرف بودم؛ ول

بدم. به  کردنیحق قلبم بود که بهش فرصت عاشق نیحس ناب جرم نبود، گـ ـناه نبود. ا نیکردن به اداشتن و اعترافدوست

 گفتم: داربغض یلب باز کردم و با لحن یسخت

 نیعادت کردم. من ا کردنیهاست که به تو و با تو زندگمدت یعنی ستم؛یبلد ن کردنی. من بدون تو زندگیبرگرد دیهومن تو با-

 پس برگرد لطفا! خوام،یاسارت رو با تموم وجودم م

هاش برداشت. هنوز شوکه بهم زل زده لب ی. دستش رو باال آورد و آروم دست من رو از رودندیباال پر  یادیاز تعجب ز  ابروهاش

 یو باق اوردمیکرده بود. طاقت ن اریام سر خورد. همچنان سکوت اختگونه یو رو دیچشمم چک یاشک از گوشه یابود. قطره

 هام رو زدم:حرف

. به شمیقبل م یزااز رو تروونهیهاست با هر نگاهت دمن... من مدت یول ؛یاز من متنفر  دونمیم ،یدوستم ندار  دونمیم -

 .ییتو اهامیمرد رو یوقت ست،ین یمن شک یوونگید

 لبش نشست و گفت: یرو یمحو لبخند

 دوستت دارم؟ یگیمرد م هیکه به  یشجاع شد قدرنیا یاز ک-

 یایح یگذاشته بودم، حت زیهمه چ یکه عشقم رو ثابت کنم پا رو نیا یبود، امشب شجاع شده بودم و برا بیهم عج واقعا

سبز رنگش که به  یهاام رو قورت داده بودم. صدام بغض داشت. به چشمدخترونه یایام. به قول معروف امشب حدخترونه

 زل زدم و گفتم: خوردیم یتونیز 
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 که باهات مبارزه کنم. یبهم جرئت داد هاتهیهات و کناکه با حرف یاز وقت دم،یکه تو رو کنار خودم د یاز وقت-

که  دهیم یبه خودش دلدار  یزن عاشق تو هر فرصت هی. دمیدیهم من اشتباه م دیداشت، شا یبرق خاص هی نگاهش

 به نام عشق. یداره؛ حس اقیحس ناب اشت نیاش هم به امعشوقه

مهمون قلبم شده بود  هوایکه ب یدستم بـ ــوسه کاشت. تنم سوخت، از حرارت عشق یهاش برد و آروم رولب کیرو نزد دستم

 که تو صداش بود گفت: یخاص متیاش هم فرق داشت. دستم رو نوازش کرد و با مالابراز عالقه یسوخت. حت

 تا برگردم. یمنتظرم بمون خوامیعشق پاک رو بدم، فقط ازت م نیجواب ا تونمیپوپک من االن نم-

 ایدن هیاش جدا کرد و رفت. من رو با مردونه یهادست نیرو به من بده، دستم رو از ب یاگهیکه فرصت هر حرف د نیاز ا قبل

. به کردمیم یاحساس خفگ سوختم،یمن رو دوست نداشت؟ داشتم از درون م یعنیسوال تنها گذاشت. چرا سکوت کرد؟ 

 یکجا؟ من بلد نبودم که بدون هومن پا به جاده یبرم؛ ول خواستیآزاد داشتم. دلم م یبه هوا ازیگلوم چنگ انداختم. ن

 .کردمیم هیگر  اریاختیوشت بذارم. بسرن

به دور و اطراف انداختم. همه جا  یهمه بلند شده بود. با تعجب نگاه یشد. صدا کیسالن خاموش شد. همه جا تار  یهاچراغ

م به جلو برداشتم که دست یسالن رو روشن کرده بود. نگران هومن شدم. قدم یکم فضا هیبود که  هالیبود، فقط نور موبا کیتار 

و کنار استخر  اطیمن رو به دنبال خودش کشونده، وسط ح یکه به خودم و بفهمم ک نیشد. قبل از ا دهیاز پشت سر کش

به دلم چنگ انداخت.  یلحظه ترس هیبود.  یمشک یهابود، سرتا پاش لباس ستادهیکه روبه روم ا ی. شخصمیبود ستادهیا

 یکه داخل خونه بودند، داشتند با عجله مهمون ییهامهمون شتریانداختم. ب ینگاهمیبه عقب برداشتم و به پشت سرم ن یقدم

بود، زل زدم.  ستادهیکه رو به روم ا ینبود. به شخص یشدنتموم یلعنت یدلشوره نیشده بود؟ چرا ا یچ یعنی. کردندیرو ترک م

سرش رو  یاهش برام آشنا بود. کاله رو. نگنمیبب تونستمیهاش رو مکاله پوشونده بود، فقط چشم هیسر و صورتش رو با 

بغلش انداختم و از ته  یهام رو از گلوم آزاد کردم و خودم رو توکه روبه روم قرار گرفته بود، تموم بغض یشخص دنی. با دشتبردا

 یهام روکنم. با مشت هیآغوشش گر  یتو یبهونه چیبدون ه تونستمیبود که م یدل ضجه زدم. انگار اردالن تنها شخص

 که من رو آروم کنه گفت: نیا یکرد و برا ههاش رو دورم حلق. دستدمیکوبیم اشنهیس

 .جامنیآروم باش پوپک، نترس من ا-

 بشه. گهید یکیسهم  دمیترسیم دم،یترسیم دنشیاز ند دم،یترسیم هومنیب ینترسم؟ من از روزا شهیطور م چه

از آغوشش فاصله  عیبمب داخل خونه کار شده، سر  دادیه اردالن اخطار مکه مدام ب میسیب یزدن نداشتم. با صداحرف قدرت

 گفتم: یگرفتم. با ترس به اردالن نگاه کردم. با نگران

 گن؟یم یچ هانیاردالن ا-

 باهاش در ارتباط بود گفت: میکه با س یکه به من توجه کنه، در جواب شخص نیبدون ا اردالن

 .امیمنم اآلن م د،یکن اشیو خنث دیبر  عیسر -

 چشم قربان.-
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 :دمیکش ادیو استرس صدام رو باال بردم و سر اردالن فر  ینگران از

 شده؟ یاردالن دِ حرف بزن! چ-

 بلند گفت: یداد و با صدا رونینفسش رو صدادار ب یکالفه و عصب اردالن

 خونه بمب کار شده، هر لحظه ممکنه خونه منفجر بشه. یتو-

 وار گفتم:لب باز کردم و زمزمه یهضم کنم. به سخت تونستمینوز حرف اردالن رو نمبودم. ه جیشدم. گ شوکه

 ؟یچ-

 :دیکش ادیفر  یعصب

 خونه. یبمب کار گذاشته تو یک دونمینم -

 خشدار گفتم: یقدم به عقب برداشتم و با صدا هیکردم. سرم رو ناباورانه تکان دادم.  بغض

 نه، امکان نداره.-

 . گفت:دندید. ابروهاش باال پر نگران حالم ش اردالن

 پوپک؟-

 :دمیکش ادیخونه بود، فر  یهومن که االن تو یادآور ی با

 هومن؟-

شد و موج انفجار باعث  یکیاردالن با هم  یانفجار و صدا یبردارم، صدا یاگهیکه قدم د نیبه عقب برگشتم. قبل از ا عیسر 

داخل آب  یاهیهام با س. چشمشدمیاز قبل غرق آب م شتریشنا کنم. هر لحظه ب تونستمیشد داخل استخر پرت بشم. نم

 شدند. یکی

*** 

 :اردالن

به خونه  یآوردم. نگاه رونی. سرم رو از آب بمیبود که من و پوپک همزمان داخل استخر پرت شد ادیز  یانفجار به شدت موج

 وار گفتم:انداختم و زمزمه

 ابوالفضل! ای-

 یادآور ی. با کردمیفاصله احساس م نیبودند که حرارت آتش رو از ا ادیز  یآتش به قدر  یها. شعلهوختسیداشت م خونه

 صداش کردم: یبه دور و اطراف انداختم؛ نبودش. با نگران یپوپک نگاه

 پوپک؟-
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و سرم رو از آب به سمتش شنا کردم و دور کمرش رو گرفتم  عیهاش بسته بود. سر آب رفتم. چشم ریز  عیو سر  دمیترس نبودش،

ام گرفته بود. دوتا سرباز با عجله به سمتم اومدند سرفه ژنیبودن اکساستخر شنا کردم. به خاطر کم یآوردم. به سمت لبه رونیب

. پوپک کنار دیچکیهام آب م. از تموم لباسدمیکش رونی. خودم رو از استخر بارمیب رونیبو کمک کردند پوپک رو از استخر 

نگران سرهنگ  ی. صداکردمیم یکار  هی دی. بادمی. ترسزدینبض گردنش گذاشتم. نبض نم یاستخر دراز کردم. دستم رو رو

 توجهم رو جلب کرد:

 اردالن حالت خوبه؟-

 به سمتش چرخوندم و با ترس و دلهره گفتم: عیرو سر  سرم

 .زنهیبابا پوپک نبضش نم-

 گفت: عیاز من نگران شد و سر  شتریب بابا

 بده. یبهش نفس مصنوع ؟یهست یمعطل چ-

 اشنهیس یقفسه یدادم. دستم رو رو یصورتش بردم و بهش نفس مصنوع کیصورتم رو نزد عیسر  د؟یبه فکر خودم نرس چرا

کمرش رو گرفتم و بلندش  ریز  یداد و شروع به سرفه کرد. با نگران رونی. با شدت آب دهنش رو بدادمیگذاشتم و مرتب فشار م

 کردم. گفتم:

 حالت خوبه پوپک؟-

 حرف بزنه. تونستینم

 ها گفتم:از سرباز یکیبلند به  یصدا با

 شد؟ یپس آمبوالنس چ-

 قربان. ادیهاست که باآلن-

 اش گفت:گرفته یهاش بسته بود و با صداپام گذاشتم. چشم یپوپک رو رو سر

 هومنم کجاس؟-

 نینگاه کنم. مقصر تموم ا تونستمیبود. نم ختنیبه عمارت بزرگ هومن انداختم که در حال فرور  یاههومن افتادم. نگ ادی

ها در ها بلند شدم. به سمت پوپک اومدند. بلند شدم و به سمت عمارت رفتم. آتشنشانپرستار یاتفاقات من بودم. با صدا

 کنند. وشرو خام شیتر آتتکاپو بودند که هرچه زود

در حال سوختن بود. نتونستم تحمل کنم و به سمت  یعمارت کوفت نیا یتو زم،ی. هومن، برادر عز هیگر  ریو زدم ز  دیترک بغضم

بازوم  ریز  یافتادم و از ته دل ضجه زدم. دست نیزم یشدند و با زانو رو رمقیعمارت زانوهام ب ختنیبا فرور  یول دم؛یعمارت دو

 که آرومم کنه گفت: نیا یهم زل زده بود. براب یقرار گرفت و بلندم کرد. بابا با ناراحت

 .یباش یقو دیتو با-
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 هق، هق گفتم: با

 سوزه؟یم یاون عمارت کوفت یداره تو قمیرف نیبهتر  یباشم وقت یطور قوچه -

 زنده باشه. دیشا ست،یمعلوم ن یز یهنوز که چ-

 گفتم: دمیپرس یدودل با

 ممکنه زنده باشه؟ یعنیبابا  -

اواخر با دادن اون  نی. هومن اادیاز پس خودش خوب بر م شناسم،یرو که من م یآره پسرم، توکلت به خدا باشه. اون هومن -

در  یهمراهشه، حت شهیپاکه، مطمئن باش خدا هم قدرنیکه ا یرو ثابت کرد. کس شیبود، وفادار  یبازرگان هیهمه مدارک که عل

 .یطیشرا نیچن

 هومن از اون عمارت فرار کرده باشه؟ شدیم یعنیتو دلم روشن شد.  دینور ام هیکم آروم گرفتم.  هیبابا  یهایدلدار  با

و  رفته بود. به سمت عمارت قدم برداشتم. گروه امداد در حال جست نینصف عمارت از ب بایخاموش شد. تقر  شیآت باألخره

 اده بودند.نفر داخل عمارت جون خودشون رو از دست د ستیب بایجو بودند. تقر 

ها در اومدم. سگ رونیب عیجا بمونم؛ سر اون نیاز ا شتریب شدیسوخته بود. نم زیهمه چ یوارد خونه شدم. تا حدود یسخت به

 رد بودند. هی داکردنیحال پ

 یدم؛ ولنبو کردنهیشدم. اهل گال رهیخ رنگینشستم و سرم رو باال گرفتم و به آسمون مشک اطیاز ح یاو ناراحت گوشه دیامنا

 . با بغض گفتم:زدمیهام رو بهش مامشب حرف دیبا

نگفتم، فقط  یچیکه ه یدیگله کنم؟ د یکه برام رقم زد یسرنوشت نیبخوام؟ تا حاال شده از ا یز یتا حاال شده ازت چ ایخدا-

ازت  یچیه ایرو از دست دادم. خدا قمیرف یراحت نیعمر افسوس بخورم که چرا به ا کیامشب نذار  ایسکوت کردم. خدا

 .نیفقط هومن رو سالم نگهدار، هم خوام،ینم

بلند  یسرباز اومد که با صدا یپارس سگ و صدا ی. صدادیشنینم یخودم کس یام رو جز خودم و خداهق مردونه هق

 :گفتیم

 .جانیا دیایقربان ب-

امکان نداره؛ هومن  نی، نگاه کردم. نه ااز سربازان اداره بود یکیکه تو دست  ی. به ساعتدمیبلند شدم و به سمتش دو عیسر 

باور  تونستمیشده بود. نم یپشت ساعت رو نگاه کردم. اسم هومن روش حکاک عی. سر دمیست. ساعت رو از دستش قاپزنده

 بلند گفتم: یشدم و با صدا یکنم. عصب

 کرده. ریآوار گ ریست، حتما ز . اون زندهدیبگرد شتریب-

 بود. با ترس گفت: دهیبلندم ترس ادیاز فر  سرباز

 کار ما رو هم سخت کرده. خته،ی. خونه فرو ر میبگرد میتونینم یراحت نیقربان به ا یول-
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 :دمیو غر  دمیکوب اشنهیتخت س ی. رورمیرو بگ تمیعصبان یجلو تونستمینم

 اونم زنده. ،یکن دایهومن رو پ دیبا ،یرو نگاه کرد رشونیو ز  یها رو دونه به دونه برداشتآجر نیبهت، اگه تموم ا گمیم یچ نیبب-

 قربان... یول-

 و گفتم: دمیحرفش پر  نیب

 که گفتم. نیهم-

 انداخت و گفت: نییرو پا سرش

 چشم قربان.-

 کنارم گذشت و دوباره شروع به گشتن کرد. از

که دست از کار بردارند. تموم  دادمیاجازه نم یخسته شده بودند؛ ول هاروینشسته بودم. تموم ن یاو کوفته گوشه خسته

 دست بکشم. تونستمینم ی. خسته بودم؛ ولدمیکش شمیبه ته ر  یآوردند. دست رونیآوار مونده بودند، ب ریرو که ز  ییجسدها

در  نازیو به پشت سرم نگاه کردم. آ دمیپا چرخ یپاشنه یرو ،یدختر  غیج یمنتقل کرده بودند. با صدا مارستانیرو به ب پوپک

 :دیرو گرفت و داد کش امقهیبه سمتم اومد.  زد،یم غیکه ج یحال

 داداش من کجاست؟-

 گفت: یو بانگران ستادیا نازیهم اومد و کنار آ نیهاش نگاه کنم. نگاهم رو ازش گرفتم. فرز به چشم تونستمینم

 افتاده؟ هومن کجاست؟ یچه اتفاق-

 و گفت: دیاز قبل کش شتریرو ب امقهی نازیسکوت کردم. آ باز

 حرف بزن، داداشم کجاست؟ ید لعنت-

 یهاحرف بزنم. دست نازیبا آ یکردم به آروم ینبودم. سع یبگم؟ من امانتدار خوب تونستمیم یو خجالت زده بودم. چ شرمنده

 جدا کردم و گفتم: امقهیرو از  نازیآ

 ساعت بود. نیهم میدیدکه ازش  یز ینشونه. تنها چ هی یهست، نه حت یدونم کجاست. نه ازش جسد ینم-

بلند  ی. با صدادیلرز یاش از شدت بغض م. به ساعت نگاه کرد. چونهدیاز دستم قاپ عیدراز کردم. سر  نازیرو به سمت آ ساعت

 بلند گفت: غیج هی. با هیگر  ریزد ز 

 هومن.-

نداشت. با  نازیاز آ یهم دست کم نیافتاد. فرز  نیبازوهاش رو گرفت و تو آغوش فرز  ریز  عیسر  نیرو از دست داد. فرز  تعادلش

رو آروم کنه، رو به من  نازیآ کردیم یکه سع ینبودم. در حال یاش بودم. امانتدار خوبپر از اشکش بهم زل زد. شرمنده یهاچشم

 کرد گفت:
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 پوپک کو؟-

 کردم و گفتم: سیرو خ امدهیخشک یهاقورت دادم. لب یدهنم رو به سخت آب

خونه بمب  یکه خبر دادند تو دینکش یطول یول نه؛یآوردم که صدمه نب رونیشد، قبلش پوپک رو بشروع  اتیکه عمل یزمان-

 ادیز  یکنند، خونه منفجر شد. موج انفجار به حد یفرستادم تا بمب رو خنث رویو ن میکرد رونیرو از خونه ب تیکار شده. تا جمع

 . االن هم تحت نظره.مارستانیپوپک شد و منتقلش کردند ب یهاهی. آب وارد ر راستخ یتو میبود که من و پوپک پرت شد

 کرد و گفت: نازیاخم فقط بهم زل زده بود. رو به آ هیبا  نیفرز 

 .نیداخل ماش میبهتره بر  زمیعز -

 گفت: یبا سماجت و لجباز  نازیآ

 .رمینم جاچینکردند، ه دایتا داداشم رو پ رم،ینم-

 موهاش زد. نیب یکالفه شد و چنگ نی. فرز هیگر  ریو دوباره زد ز  اوردیطاقت ن نازیآ

 گفت: کردیکه هق هق م یدرحال نازیآ

روز  کینتونستم  یبودم، حت یاقتیلی! من چه خواهر برهیخواهرت برات بم یبودم. اله جانی. کاش من به جاش ازمیبرادر عز -

 .نیفرز  رمیمیمواظب داداشم باشم. من بدون داداشم م

 گفت: یبا دلدار  نیفرز 

 آوار نباشه. ریاصال هومن ز  دیشا زم،یآروم باش عز -

 ن؟یفرز  گهیم یساعت چ نیپس ا-

و نگاهش رو ازم گرفت. پر از بغض  دیکش یبهم انداخت و آه ینگاهمین ینگاه کرد. با ناراحت نازیبه ساعت تو دست آ نیفرز 

 .شدیم تردیاماما ن دیو ام گذشتیها م. ساعتکردیتر محالم رو بد نازیآ یهابودم. ضجه

 :دیچیگوشم پ یهومن تو یشدند. صدا یلحظه خاطرات برام تداع هی

 اد؟یبهم م یاردالن نگاه کن، رنگ مشک -

 کردم و گفتم: یاخم

 ؟یدیپوش یمن مردم که مشک-

 برسه. بیزهرمار! مگه من مرده باشم که بذارم تو بهت آس-

 و گفتم: دمیخند

 ات شدم.معشوقه کنمیاحساس م ،یزنیحرف م یطور  هی-
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 گفت: یخاص طنتیش هی. با دیبلند خند یصدا با

 .ادینم رتیگ کردنیتر و اهل زندگات باشم. از من بسازاز خدات هم باشه من معشوقه-

 کنارم رو برداشتم و به سمتش پرت کردم و گفتم: بالشت

 ؟یباز چرت و پرت گفت-

 .دیو به سمت اتاق دو دیبلند خند یافتاد. با صدا نیزم یداد و بالشت کنارش رو یخال جا

*** 

 یبود. حت سیصورتم خ دم؛یبه صورتم کش یشده بودم. دست هاابونیخ یآواره یک دونمیغرق خاطرات بودم که نم قدرنیا

سرنوشت تلخ و پر از رنج حق من نبود. منم  نی. اکردیهم نشده بودم. راه رفته رو دوباره برگشتم. قلبم درد م کردنمهیگر  یمتوجه

و به  سمیبالن آرزوهام بنو یآرزوهام رو رو یادغدغه چیبار هم که شده بدون ه کیخواست ی. دلم مخواستیم یدلم خوشبخت

ت مثل درس د؛یرسیدستم بهشون نم وقتچیبودم که ه ییهاخدا آرزوهام رو برآورده کنه. من پر از آرزو دیهوا بفرستم تا شا

 سراب آرزوهام بودم. ریسراب. من درگ

    *** 

 پوپک:    

کم بود. تموم  دنیکشنفس یکنم. انگار هوا برا یاحساس خفگ شدیباعث م شتریو مامان ب نازیآ یهاغیقرآن و ج یصدا    

نبود هومن رو هضم  تونستمیداده بود. نم هیسالن نشسته بود و سرش رو به عصاش تک یخونه پر از آدم بود. مادربزرگ باال

 یگلوم خفه شده بود، حت یبود، برام سخت بود. ماتم برده بود. صدام تو شتهمن رو تنها گذا شهیهم یکه برا نیکنم. ا

 کنم. هیگر  تونستمینم

 دنیا داز سالن قرار داد. ب یاتاج گل قرار داشت، گوشه یقرمز داشت و عکس هومن رو یرو که رزها یتاج گل بزرگ اوشیس    

 ها کنار تاج گل چندتا شمع روشن کردند.قلبم فروکردند. مستخدم یخنجر تو هیعکسش انگار 

 نیمن از ا شدیم یکابوس باشه؟ چ هی هانیا یهمه شدیم ی. بلند شدم و به سمت تاج گلش رفتم. چاوردیدلم طاقت ن    

 بشم. داریب یکابوس لعنت

به گلوم چنگ انداخت. سوزش  یو عکسش رو لمس کردم. بغض دمیکنار تاج گل نشستم. دستم رو سمت عکسش کش    

داشتن اون همه اشک رو نداشتند. آروم هام طاقت نگههام جمع شده بودند، حس کردم. چشمهام رو که داخل چشماشک

 کردم: زمهدارم آروم زمبغض یشدند. با صدا ریام سراز گونه یهام رواشک

منتظرم  ی. خودت بهم گفتیایکه م دونمی. مشهینه، باورم نم ؟یرفت شهیهم یکه برا شهیباورم م هانیمنم مثل ا یفکر کرد-    

تر نکن. که هست سخت ینیامتحان رو از ا نیا گهیرو خوب پس دادم، د یمدت امتحان عاشق نیا یمن تو معرفتیبمون. ب

 .یکن یبرم تا تو راحت زندگ دمیتو فقط برگرد. قول م رم،یخونه م نیا زهومن برگرد، تو رو خدا تو برگرد. من ا
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 ینشده بودم. شخص دنمیکشدر آغوش یحالم بد بود که متوجه قدرنی. اهیگر  ریبلند زدم ز  ینتونستم تحمل کنم و با صدا    

 کاشت و گفت: یاسرم بـ ــوسه یآروم رو که در آغوشم گرفته بود،

 خون نکن. نیاز ا شتریهات دلم رو بضجه نینکن مادر، تو با ا-    

 گفتم: دهیبر  دهیهام بر هق هق ونیو م دمییمامان بود. با تمام وجودم عطر تنش رو بو    

 .گردهیکنم. بگو که دروغه، بگو که برم یزندگ ستمیمامان من بدون هومن بلد ن-    

رو رها  اشتو و خانواده یراحت نی. اون به اادیم ست،ین معرفتی. پسر من بگردهیآروم باش پوپکم. البته که برم س،یه-    

 .کنهینم

. بگو برن مامان، بگو برن؛ ادیگالب که تو خونه پخش شده، بدم م یبو نیکه تنم کردم، از ا اهیس راهنیپ نیمامان من از ا-    

 ست.ههومن زند

تو در سطر  دارمون،ید یلحظه نی. من هنوزم اعتقاد دارم که تو اولمیکردیم هیو گر  میزدیبلند ضجه م یمن و مامان با صدا    

 ؟ی. مگه تو اصال رفتن رو هم بلدیکه تو رفت شهیپررنگ که هنوزم باورم نم قدرنی. ایدار  یتر روزگارم نقش پررنگ یسطر قصه

که  یتیسکوت قبرستون رو با جمع نی. من اکنمیکابوس وحشناک رو باور نم نی. من ایبرگرد دی. بامیتموم دار نا یمن و تو قصه

 یمزار قرار دادند. زهرا به سخت یداد، با کفن تو صیتشخ شدیرو که نم یا. جسد سوختهکنمیاومدند، باور نم یخداحافظ یبرا

 مزار قرار دادند. یبا کمک هم هومن رو تو باباو  نین و فرز من رو گرفته بود که به سمت جسد نرم. اردال

و به سمت مزار  دمیکش رونیو محکم بازم رو از دست زهرا ب دمیکش یبلند غی. نتونستم تحمل کنم و جشدمیداشتم خفه م    

 و گفت: دیراهم رو سد کرد، در آغوشم کش نیمزار بندازم، فرز  یکه خودم رو تو نی. قبل از ادمیدو

 پوپک آروم باش.-    

 :دمیکش ادیشدم و سرش فر  یعصب    

 ؟یفهمیم نم،یبیرو نم میعشق زندگ گهیمن د کنند؛یخوام آروم باشم. دارن خاکش م ینم-    

 و با هق هق گفتم: دمیکوبیم اشنهیس یرو امیدر پ یپ یهابهم زل زده بود. با مشت یبا ناراحت    

 . هومن من رو تنها گذاشت و رفت.شنومیصداش رو نم یحت نم،یبیهومنم رو نم گهیمن د-    

ام. زهرا به نشسته یاشدم و گوشه حالیکردم که ب هیگر  قدرنیکنم. ا هیچسبوند و اجازه داد از ته دل گر  اشنهیسرم رو به س    

 یتا حدود ختند،یهومن خاک ر  جسم یرو یچون وقت اره؛یم یخاک سرد گنی. راسته که مختیاز آب تو دهنم ر  یااجبار جرعه

از خواب بلند بشم و  غیکابوس باشه که با ج هی. دوست داشتم فقط سوختمیاز درون م شتمهنوزم دا یآروم گرفته بودم؛ ول

 جام." نیکه بگه: "آروم باش، من هم نمیهومن رو کنارم بب

که اون  نیا یبودم، پس چرا من رو تنها گذاشت؟ من برا یراض نایا یبه همه هاش،هیبه کنا هاش،کردنتیبه اذ یمن حت    

من که در برابر امتحانات  ؟یمن که گذشتم، پس چرا تو هومن رو از من گرفت ایبگذرم. خدا میحاضر شدم از زندگ نهیصدمه نب

رو  میزندگ یشکار کرده بودم که تنها دلخو یبودم؟ ناشکر بودم؟ چ یبد یمن بنده ایبه خرج دادم. خدا وبیسختت صبر ا
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شد؟ به خودت  یمن که صبور بودم، پس چ د؟یصبور باش یگیمگه نم ؟یشنویصدام رو م ؟ینیبیاصال من رو م ای. خدایگرفت

 هومن ببر. شیهم پ ومن ر  ر،ی. جون من رو هم بگخوامیرو بدون هومن نم یزندگ نیا گهیام. دقسم خسته

 ایدن کیقدر رفتنش راحت بود. من موندم و ! چهیآسون نیا نی. هومن رفت. به همختیخاک رو اردالن ر  لیب نیآخر     

 .ییتنها

به من انداخت. ازش  ینگاه ی. اردالن با ناراحتکردندیم یخداحافظ نیو از بابا و فرز  گفتندیم تیتسل یکی یکیمردم     

 گفت: یدلخور بودم. روم رو ازش برگردوندم. زهرا با دلدار 

 همه رفتند. میت برم، پاشو بر قربون-    

 خشدارم گفتم: یکه زده بودم، صدام گرفته بود. با صدا یادیز  یهاغیبه خاطر ج    

 داره. زهرا قرآن همراهته؟ یکنار هومن باشم، امشب شب سخت خوامیم-    

 .میار یو فانوس م میگردیاستراحت کن، شب برم میبر  ایاآلن که زوده. ب یآره؛ ول -    

 گفتم: یبا لجباز     

 کنارش باشم. دیمن زنشم، با یول ترسه؛ینم یز یچ چی. هومن درسته از هخوامینم-    

در آورد و  فشیک یقرآن رو از تو یبهم انداخت و بدون حرف ینیبار خودم رو زن هومن خطاب کردم. زهرا نگاه غمگ نیاول یبرا    

بودند، نشستم و شروع به قرآن خوندن کردم. با هر  دهینمدار که آب پاش یاهخاک یدستم داد. آروم به سمت مزار رفتم. رو

 . همه رفته بودند، فقط اردالن و زهرا مونده بودند.شکستیاز قبل م شتریبغضم ب خوندم،یکه م یاکلمه

راه سخت تنها قدم  نیتو ا دی. من باشدینم یمنم کنار هومن دراز بکشم و به سقف آسمون پرواز کنم؛ ول خواستیدلم م    

 .داشتمیبرم

اردالن رفتم. دلم  نیبه سمت ماش یزدم و بدون حرف یانداختم. پوزخند میمرد زندگ دیجد یبه خونه یبار نگاه نیآخر  یبرا    

رو به حرکت  نیکلمه باهاش حرف بزنم. در عقب رو باز کردم و نشستم و زهرا هم جلو نشست. ماش کی یحت خواستینم

 قیتنها گذاشتم. ببخش هومن که نتونستم کنارت باشم، من رو ببخش که رف دشیجد یهومن رو با خونه شهیهم یدرآورد و برا

 بودم، من رو ببخش. راهمهین

 .ختمیسرنوشتم اشک ر  یقلبم و تلخ یتموم دردها یبرا صدایهومن بود، لمس کردم و ب یهیهد نیبندم رو که آخر گردن    

    *** 

 دوماه بعد    

به  یحس چیکه ازش دلخور باشم نه، فقط ه نیشده بودم. نه ا نیهم سرسنگ نازیبا آ یشده بودم. حت ریگبود گوشه یمدت    

دانشگاه رو هم زده  دیق ییطورا هی یبود که بهم وارده شده بود. حت یاضربه نیتر نداشتم. نبود هومن و رفتنش بزرگ یزندگ

برام مهم نبود. بابا چندبار  یچیه گهی. دکردمیو فقط خاطرات هومن رو مرور م کردمیماتاق حبس  یرو کل روز تو بودم. خودم
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و  کسچیبود. من حالم با ه دهیفایب یعوض بشه؛ ول امهیشناس ببره تا روحروان شیمختلف من رو پ یهاوهیکرد که به ش یسع

 اال هومن. شد،یخوب نم زیچچیه

سکوت  یفقط روزه دم،یشنیکه م ییهایمن بودم که در برابر تمام دلدار  نیا یباهام حرف بزنه؛ ول کردیم یهم سع نیفرز     

 کنه؟ دایاز دلم قرار نبود دوا پ یکه درد یبزنم، وقت تونستمیم یگرفته بودم. چه حرف

نداختم. کنجکاو شدم که چرا بابا من رو صدا کرده. که کنار بابا نشسته بود، ا یبه مرد جوان یآروم کنار مامان نشستم. نگاه    

 و گفت: دیکش ی. پشت بندش آهدیشده بود کش دیسف هایبلندش که به تازگ شیبه ر  یبابا دست

 هومن جان رو بخونه. ینامهتیهومنه، اومده وص لیوک ،یمطهر  یآقا-    

 یرو یبد یکرده. سرما سیزمستون سرتا پام رو خ یچله یاون هم تو خیسطل بزرگ آب  هیاحساس کردم  تیوص دنیبا شن    

محترک  یهاکه مثل مرده ی. تنها کسختیر یاشک م صدایهم ب نازی. آهیگر  ریتنم نشست. مامان نتونست تحمل کنه و زد ز 

 یبرا یکاش گهیهام دکرده بودم که چشم هیگر  یمدت به قدر  نیا ی. تودممن بو کرد،یفقط نگاه م یالعملعکس چیبدون ه

 و گفت: دیکش رونیب فشیرو از ک پاکت نامه یمطهر  ینداشتند. آقا ختنیر 

خب اصرار  یبدم. خودم هم تعجب کردم؛ ول رییرو تغ نامهتیابتکار قبل از فوت من رو احضار کردند و خواستند وص یآقا-    

خودشون رو  ینامهتیبار وص کیابتکار هر دوماه  یرو هم عرض کنم که آقا نیکار رو انجام بدم. البته ا نیداشتند که من ا

کردند  دیق نامهتیابتکار تو وص یمسئله مهم رو مطرح کنم. آقا کی دیرو بخونم، با نامهتیکه وص نی. قبل از ادادندیم رییتغ

 تمام مال و اموالشون به همسرشون، خانوم پوپک ابتکار، برسه. شون،یا اتیدر نبود ح

 گفت: زدهرتیبهم انداختند. بابا ح یبرق وصل کردند. همه با تعجب نگاه انیحرف انگار بهم جر  نیا دنیبا شن    

 آخه؟ یچ یبرا ؟یچ-    

 باال انداخت و گفت: یاشونه یمطهر     

 رو بخونم. نامهتی. با اجازه من وصدندیصالح د طورنیا شونیولله ا-    

بند دل  شد،یخونده م نامهتیکه از وص یکرد. با هر بند نامهتینامه رو باز کرد و آروم لب باز کرد و شروع به خوندن وص    

ازدواج بعد اون رو  یکرده بود اجازه تیوص ی! هومن از من خواسته بود شرکتش رو اداره کنم؟ حتشهی. باورم نمشدیمنم پاره م

 یکه تا آخر عمرم فقط اسم هومن تو دیرسیاموال به من م نیا یاز من نداشتند. در صورت یکم تندارم. بابا و مامان هم دس

بود؟  یتیچه وص نیا ینگاه کنم؛ ول یمرد چیبه ه خواستیمن خودم بعد هومن دلم نم شه؟یام باشه. آخه مگه مشناسنامه

شد. از کوره  یهومن زل زده بودم. بابا عصب لیبه وک گمو سردر  جیخونده شد و من هنوز گ نامهتیبود. وص زادیدور از عقل آدم

 در رفت گفت:

 آخه؟ هیتیچه وص نیا-    

 نیدادن ابوده و انجام امرزهیخدا ب تیوص نیکار آقا هومن موندم. به هر حال ا نیا یابتکار ولله منم هنوزم تو ی: آقایمطهر     

 .شونهیا یهابازمانده یفهیوظ تیوص
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 گفت: یبه من انداخت. با نگران یبلند شد و با بابا دست داد و رفت. بابا نگاه    

 پوپک، دخترم حالت خوبه؟-    

 گفتم: زیتمسخرآم یزدم و با لحن یبا تمسخر لبخند    

 .شمیبهتر نم نیخوبم. اصال از ا یلیآره خ -    

دشوار سردرگم شده بودم.  یهاهمه راه نیا نی. سردرگم بودم. برفتم اطیبه سمت ح یحرف چیمبل بلند شدم و بدون ه یاز رو    

 . سرم رو باال گرفتم و به آسمون خدا زل زدم و رو به خدا گفتم:زدمیقدم م اطیآروم تو ح

 ؟ینیبیاصال من رو هم م ایخدا-    

. اومدیداشت م زیی. فصل پادیوز یم یمیتاب نشستم. باد مال یلبم نشست و به سمت تاب رفتم و رو یگوشه یپوزخند    

 یشهر با نجواها نیا یهاکوچهو تو پس یر یهاش رو بگکه دست یرو نداشته باش یو کس ادیب زییکه فصل پا هیحس بد یلیخ

. با خواستیتنها بودم. دلم هومن رو م کردند،یبودن م یآدما که ادعا نیا ومتم نی. من تنها بودم. بیاش قدم بزنعاشقانه

 وقتچیرو ه زییتو فصل پا کردنیکه فرصت عاشق خواستیرو م یاش، دلم مردبا غرور مردونه ادهاش،یبا فر  اش،هییزورگو

 .دبر  یوانگیاش من رو به اوج دبود که غرور مردونه یباهاش تجربه نکردم. مرد من کس

خودت؟  شیها پاون باال یمن رو هم ببر  شهینم ؟یبود زاریاز من ب قدرنیا گذره؟یها خوش مهومن؟ اون باال باال یکجا رفت    

 چیبا ه خوامینم ی. من بعد از تو حتخواستمینم یز یبوده؟ من که ازت چ یشرط چ نیباشه قبول، پس ا یتو که رفت معرفتیب

 بوده ی. هدفت چیکرد شتریرو ب یخستگ نیام، تو امروز ابود؟ من خودم خسته ینامه چتیوص نیا یهمکالم بشم؛ ول یمرد

خودت کمکم کن. من تو  ایخدا ؟یاسارت کن نیا بندیمن رو پا یتونیم یبهم ثابت کن یخواستیبعد از رفتنت م یهومن؟ حت

 راه سخت تنهام، تو تنهاترم نکن. نیا

*** 

 :اردالن

 گفت: فونیاز پشت آ یدر خونه رو فشردم. زن زنگ

 د؟یکار دار  یبا ک د،ییبفرما-

 د؟یدر رو باز کن شهیستوده کار دارم. م ماهیهستم، با خانوم پر  یسرگرد جهانشاه-

 چشم.-

با  ماهی. پر میو به سمت در خونه رفت میگذشت اطی. از حمیخانوم وارد خونه شد یروهایاز ن یکیباز شد. من و  کیت هیبا  در

رنگ به رو نداشت. شوهرش  ماهی. پر اومدند نییخونه پا یورود یهااز پله عیدر خونه رو باز کردند و سر  یهمسرش با نگران

 گفت: یراناومد و باهام دست داد و با نگ کینزد

 شده جناب سرگرد؟ یز یهستم، چ یزدیسالم من ا-
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 رو تو دستم جا به جا کردم و گفتم: میسیب

 .ادیب یبه کالنتر  حاتیاز توض یاپاره یبرا دیسالم. خانوم شما با-

 بود و لکنت زبان گرفته بود: دهیترس ماهیپر 

 شده؟ یچرا، مگه چ-

 یزن بود. با لحن نیهومن فقط ا یزندگ یهایاش کنم. باعث تمام بدبختاالن خفه نیانداختم. دوست داشتم هم ینگاه بهش

 و کوبنده گفتم: یجد

 .تایبه جرم قتل آز -

 گفت: ماهیدفاع از پر  یجبهه گرفت و برا عیسر  یزدیخورد. ا جا

 نکرده. یکار  نیهمه تهمته، همسر من چن هانیا-

 ابروم رو باال دادم و با تمسخر گفتم: یتا هی

 .دمیحضور داشتم و اعترافات همسرتون رو شن الیمن خودم به عنوان شاهد اون روز در و یول ؟یجد-

 کردم و گفتم: یرو به خانوم احمد عیندادم و سر  یزدیزدن به احرف مهلت

 خانوم. نیدستبند بزن به ا یسروان احمد-

 :گفتیم کسرهیرو ثابت کنه؛ چون  ماهیبودن پر ـناه گـیداشت هر طور شده ب یسع یزدیو التماس کرد. ا هیشروع به گر  ماهیپر 

 سرگرد. گناههیزن من ب-

 کردم و گفتم: شتریکور ابروهام رو ب گره

 وز خوش.. ر شهیمشخص م یگناهکاربودن همسرتون به زود ایـناه  گـیب-

 با التماس رو به همسرش کرد و گفت: ماهیپر 

 بکن! ینذار ببرنم، تو رو خدا کار -

 گفت: ماهیرو به پر  نیغمگ یابا چهره یزدیا

 .یمن و خودت رو نابود کرد یبرات کنم؟ تو زندگ تونمیکار م یچ-

 .دیرسیکارش م یبه سزا ماهیخب باألخره پر  یبود؛ ول ماهیدست پر  ی. اون هم قربانسوختیم یزدیا یبرا دلم

برام پا جفت  یکی یکی. وارد اداره شدم. سربازا میو به سمت اداره حرکت کرد میشد نی. سوار ماشمیزد رونیب ماهیپر  یخونه از

 کردم و گفتم: ی. رو به سروان احمدکردندیم
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 .دیرو شروع کن ییو بازجو دیببر  ییخانوم رو به اتاق بازجو یسروان احمد-

 ربان.چشم ق-

 خوب مرد اداره، گفتم: یروهایاز ن یکی ،یرفتند. رو به سروان کاظم ییبه سمت اتاق بازجو ماهیبه همراه پر  یاحمد خانوم

 د؟یابتکار رو آورد یآقا-

 هستند. ییبله قربان، تو اتاق بازجو-

 .دیسرهنگ بد لیها رو تحوپرونده ترعیخب، سر  یلیخ-

 چشم قربان.-

 یبه زندگ یلیروزا اصال م نیهام گرفتم. ادوتا دست نینشستم. سرم رو ب زیسمت اتاقم رفتم. خسته و کوفته پشت م به

و غرق  کردمیم اطیاحت شتری. اگه من اون روز بدونستمیاش خودم رو مقصر مرگ هومن منداشتم. آشفته و سردرگم بودم. همه

از  یابازم ته دلم آروم بود که گوشه یکه ازم دلخور بود؛ ول نیکنارم بود. با ا قمیفر  نیحاال بهتر  شدم،ینم یخیاون نگاه سرد و 

 یشده بودم که به کل یکوفت اتیغرق اون عمل قدرنیا ی. من لعنتکنهیم یو زندگ کشهیداره نفس م یبزرگ نیشهر به ا نیا

هومن بغض  یادآور یکردم. با  یرو قربان قمیرف نیتر به م،یشخص زندگ نیحفظ جون بهتر  یبرده بودم. من برا ادیرو از  قمیرف

 بهم نرسه. کسچیجهان برم تا دست ه ینقطه نیتر فرار کنم و به دور جانیاز ا خواستیکردم. دلم م

 گفتم: یو با خستگ دمیکش یقیدادم. نفس عم یرو به صندل امهیکه به در اتاق زده شد، سرم رو باال آوردم و تک یاضربه با

 خل.دا ایب-

حبس شد. باورم  امنهیس ی. نفسم توستادیا ایلحظه دن هیشدم.  رهیبود، خ ستادهیکه تو چهارچوب در ا یباز شد. به شخص در

بلند شدم و زمزمه وار  یصندل یرو داده بودم؟ ماتم برده بود. از رو بایز  یبود که بهش لقب ملکه یهمون دختر  نی! اشدینم

 گفتم:

 پوپک؟-

سرد و پر از  ینگاهش رو احساس کردم. با لحن یبود که سرد روحیسرد و ب یلبش نقش بست. نگاهش به حد یرو یپوزخند

 نفرت گفت:

 ؟یصدام کن شهیطور روت مچه یکه در حقم کرد یبا اون همه بد-

 یدارم؟" با ناراحتدوستت  قدرنیا یبهت کنم وقت تونمیم ی:" آخه من چه بددمیدلم نال یتکون دادم و تو یرو با ناراحت سرم

 گفتم:

 .رهیهومن بم خواستمیمن نم ست،ین گهیپوپک به جون هومن قسم که د یبد کردم؛ ول یلیمن خ دونمیم-

تر از مغرور یهاش جمع شده بود؛ ولدستش رو به حالت سکوت مقابلم گرفت. صداش بغض داشت. اشک داخل چشم عیسر 

 دارش گفت:بغض یبشه. با صدا ریمن سراز  یهاش جلوها بود که اجازه بده اشکفحر نیا
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 یول ؛ی. به رسم رفاقت کنارش بودی. تو در حق اون بد کردیار یاسم هومن رو به زبونت ب یحت خوامینگو. نم زیچ چیه-

 .یهمراهش نبود

 بهم انداخت و گفت: یز یرآمیزد. نگاه تحق یرو انداخت. پوزخند صدادار  دستش

داغ تنها  ریپدر رو که هنوز ز  هیطور دلت اومد . چهیخوب در حقش تموم کرد یلیرفاقت رو خ یکه انجام داد یاآلن هم با کار -

 ؟یچ یعنی تیانسان یفهمیاردالن تو اصال م ؟یار یب جانیکمر راست نکرده به ا شیوارث زندگ

پوپک رو از  دیزدم. با هاش زلرو دور زدم و به سمتش رفتم. روبه روش قرار گرفتم و به عمق چشم زی. مدمیکش یقیعم نفس

 گفتم: یجد یـناه بودم. با لحن گـیمن واقعا ب آوردم؛یهمه اشتباه در م نیا

بود، مثل برادرم  قمی. پوپک خانوم هومن رففهممیکلمه رو م نیا یمعن یاز هر کس شتری. بیچ یعنی تیانسان فهممیآره م -

خونه  یتو یبازرگان دمیفهمیم دیخدا نشد. من از کجا با یچه کنم؟ نشد، به خداوند یبود. به وهللا من قصد کمک داشتم؛ ول

 بمب کار گذاشته؟

 شده بود. ادامه دادم: رهیکردم. بهم خ یکوتاه سکوت

دلم  یپوپک. منم داغ هومن رو یکنیاشتباه م یتو دار  یول ؛یشد نیکه عمارت هومن منفجر شد، تو به من بدب یاز اون شب-

 .کنهیم ینینگداره س

 شدند. گفتم: ریاش سراز گونه یهاش رو. آروم اشکدمیکوب امنهیتخت س یرو

 ؟یکنیرو محاکمه م یک یبچه بزرگش کردم. تو دار  هیرو از دست دادم که چند سال مثل  یدل المصبم خونه. من کس نیا-

 که بعد از رفتن هومن خواب و خوراک ندارم؟ یکنیرو محاکمه م یمن یدار 

 اش پاک کرد و گفت:گونه یرو از رو هاشاشک

راجع  نیاز ا شتریب خوامی. اآلن هم نممیکرد یماست که کوتاه ریاش تقصمن تو رو محاکمه نکردم. رفتن هومن و نبودنش همه-

 به بابا نداشته باش، بذار برگرده خونه. یبار ازت خواهش کنم. کار  نیآخر  یبهش حرف بزنم، فقط اومدم برا

 و گفتم: دمیکش یاز حسرت پر آه

 نگران نباش، عمو آزاده.-

 زمزمه کرد: آروم

 .یمرس-

 نیا یبره، به سمتم برگشت. دلم برا رونیکه از اتاق ب نیبهم انداخت و به سمت در رفت. قبل از ا ینگاه کوتاه یرچشمیز 

 داشت. آروم لب باز کرد و گفت: دیگفتن حرفش ترد ی. برادینگاهش لرز 

که  فتمیهام بحماقت ادی یشیچون تو فقط باعث م م؛یر یسر راه هم قرار نگ گهید دوارمیام یول ؛یممنون که جونم رو نجات داد-

 چرا اون لحظه مانع رفتن هومن نشدم. خدانگهدار.
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کم داشتم. دستم رو  ژنی. اکسادیهر لحظه ممکنه نفسم باال ن کردمیزدم. احساس م خیکه زد شوکه شدم، سر تا پا  یحرف از

که بهم زد به  یبره. حرف رونیرو فشار دادم تا زهر حرف پوپک از قلبم ب امنهیس یگذاشتم و محکم قفسه امنهیس یقفسه یرو

 یو با صدا دمیبه سمت در اتاق رفتم و محکم در اتاق رو به هم کوب تیبود. با عصبان دهبرام کشن یمار سم کیزهر  یاندازه

 :دمیکشبلند عربده 

 !هیکاف گه،ید هیکاف-

 افتاد. نیاز اتاق به زم یاگوشه یبلند یرو محکم پرت کردم و با صدا یصندل

نگاهم رو  یکه دوستت دارم. پوپک کاش معن یبفهم شدیم یدادم. چ رونیموهام زدم و با حرص نفسم رو صدادار ب نیب یچنگ

 .یبلکه ازم متنفر  ،یفهمینگاهم رو نم یتو نه تنها معن ی! ولکاشیا ،یدیفهمیم

*** 

 :پوپک

 ماه بعد کی

رو ترک کرده بود و رفته بود.  نازیمن و بابا و مامان و آ شهیهم یروز و چهارده ساعت بود که هومن برا کیهفته و  کیماه و  سه

دستم قرار داشت  که تو یچا وانی. به لیو عزادار عشقت نمون رهیعشقت بم شهیتنم بود. مگه م اهیهنوزم که هنوزه لباس س

 ام رو گرم کرده بود.زده خی یهادست وانیداخل ل یچا ینگاه کردم. گرم

 من تونستم. یبزرگ اتاقم نگاه کردم. سخت بود؛ ول یشرکت از پنجره یرو باال آوردم و به محوطه نگاهم

 یقطع میتصم هی میزندگ یتونستم برا نیبا کمک مامان، بابا و فرز  یسردرگم شدم؛ ول یلیخونده شد، خ نامهتیوص یوقت

 گناههیکه ثابت کنه ب نیا یبابا برا ی. مخصوصا رفت و آمدهادمیکش یسخت یلیچندماه بعد از رفتن هومن، خ نیا ی. طرمیبگ

م که ه ماهیبه دادگاه آزاد شد. پر  یهابابا باألخره از بند رفت و آمد یول د؛یبوده. طول کش ماهیکردن به پر و فقط قصدش کمک

بازم دلم به حالش  یکه در حق هومن انجام داده بود؛ ول یچون قتل عمد انجام داده بود، حکمش قصاص بود. با اون همه بد

 .سوختیم

نموندم تا کار هومن  داریکه تا صبح ب ییهابدنم کاسته بشه. چه شب یباعث شد که از سرما ییچا یخوردم. گرم میکم از چا هی

تالش کرد تا باألخره من  قدرنیهومن و مشاور دست راستش، ا یمیدوست صم ان،یو باألخره هم موفق شدم. شا رمیبگ ادیرو 

 گرفتم. ادیکار رو 

 و گفتم: دمیکه به در اتاق خورد، به سمت در اتاق چرخ یاضربه با

 .دییبفرما-

 ت:با لبخند گف شهیو مثل هم دیدر آروم سرک کش یاز ال انیاتاق باز شد. شا در

 ر؟یاجازه هست خانوم مد-
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 زدم و گفتم: یجواب لبخندش لبخند محو در

 داخل. ایالبته، ب-

و  دمیرو عقب کش یکه تو اتاقم قرار داشت رفتم. صندل یاجلسه زیاتاق شد و در رو پشت سرش بست. به سمت م وارد

 گذاشتم. زیم یرو رو ییچا وانینشستم. ل

 یجد ی. با لحنشدیم یراجع به کار حرف بزنه، جد خواستیم یابلم گذاشت. وقتطرح مق یسر  هیروبه روم نشست و  انیشا

 گفت:

 .دیتول یهابچه یبفرستم برا ،یدیاگر پسند یکه طراحان آماده کردند. گفتم تو هم نگاه کن دهیجد یهاطرح هانیا-

. از رنگ کیش یلیرنگ خ هی ؛یو کرم یکاربن یمبل آب هیبهش انداختم.  یبرداشتم و نگاه زیم یها رو از رواز طرح یکی

 تکون دادم و گفتم: دییتا یبه نشونه یخوشم اومده بود. سر  اشیبیترک

 .دیتول یقشنگه، بفرست برا-

 باشه.-

 گفت: یاهیرو باال آوردم. بهم زل زده بود. بعد از سکوت چند ثان سرم

 شده؟ یز یچ ،یاگرفته-

 ام گفتم:گرفته ینداشتم. باصدا یحس خوب زیچچیها بود که به هها بود که حالم گرفته بود. مدتمدت من

 نه.-

 گفت: دیترد با

 ؟یمطمئن-

 زدم و گفتم: اینفر حرف بزنم. دلم رو به در  هیبا  خواستیم دلم

 هومن رو فراموش کنم. تونمیلحظه نم هیدونم چرا  ینم-

 گفت: یبا ناراحترو در هم کرد و  اشچهره

اش هنوز منتظره ریدوستش بودم، از رفتن غ نی. من که بهتر ستیکه ن شهیبود. هنوزم باورم نم فیهومن ح ،یحق دار -

 .یکرد یمدت باهاش زندگ هیو  یبه حال تو که زنش بود یام، واشوکه

تلخ  یهر چند که اون خاطرات گاه ؛شنیهرگز اون خاطرات تکرار نم گهید یدونیکه م یرو مرور کن یسخته خاطرات انیشا-

 بودند.
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نوع  چیور بشن، به هخاطرات به سمتت حمله یبخش از گذشته مرور خاطرات هستش. متاسفانه وقت نیتر بد شهیهم-

 یزندگ دیتو با یبود؛ ول زیهم عز  یلیبود، خ زی. درسته هومن عز یفراموش کن دیخب پوپک با یول ؛یازشون فرار کن یتونینم

 حق توئه. نیا ،یکن

 زدم و گفتم: یپوزخند

رو ازم گرفت و  میزندگ یهاحق انتخاب میهم دارم؟ هومن با اومدنش به زندگ یحق یبزرگ نیبه ا ایدن نیا یحق؟ مگه منم تو-

 ندارم. ایدن نیا یتو یحق چیرو ازم گرفت. من ه یهم رفت حق خوشبخت یوقت

 گفت: یو با ناراحت دیکش یآه

قدر که شما بشه. باور کن پوپک، ما مردا اون کتینزد یمرد چیرو نگو. هومن دوستت داشته که اجازه نداده بعد خودش ه نیا-

 .میستیخوب ن دیکنیها فکر مزن

 .دیکه دست از غرور کاذبتون بردار  دیشیخوب م یشما مردا زمان-

 کرد و گفت: یاخنده تک

 منم غرور دارم؟ یعنی-

 رک گفتم: یلیخ یستیرودربا بدون

 آره. -

 و گفت: دیخند

 !یزنیرک م یلیامان از دست تو پوپک که حرفت رو خ-

 نگاهش کردم و گفتم: یجد یلیخ

 بزنند. شهیحق رو هم یهاحرف دیآدما با-

 و گفت: دیاز قبل خند شتریبلند ب یصدا با

 .دیمثل هم هست قایتو و هومن دق ها خدا خوب در و تخته رو با هم جور کرده، گمیخدا از دست تو دختر! م یا-

 .ادیکه قلبم به درد ب شدیو باعث م کردیروم دوچندان م یاسمش هم ناراحت دنیشن یحت

 بهم انداخت و گفت: یبرداشت و بلند شد. نگاه زیم یها رو مرتب کرد و از رو. طرحمیما سکوت کرده بود یدو هر

اآلنت رو بچسب و  کنمیم حتیبهت نص یطور بوده؛ ولتو و هومن چه یزندگ دونمیکرد. من نم یزندگ دیهست با قیتا شقا-

ات با ات حال خوب اآلنت رو خراب کنه. بذار گذشتهاجازه نده گذشته یبوده؛ ول زیعز  یلیات خگذشته دونمیرو کن. م تیزندگ

 .نهبمو یهمون گذشته باق یهمون ابهتش تو



                 
 

 

 pariya***75 | باتالق عشق رمان

 

        www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

212 

 

 هیبه ثان هی. انگار خدا ثانکنهیهاش من رو آروم مو با حرف شهیم داینفر پ هی نم،کیم ییاحساس تنها یخوبه که وقت قدرچه

 زدم و گفتم: ی. لبخند محویهام بارونبشه و آسمون چشم یدلم ابر  یمراقبم بود که مبادا هوا

 خوبت. یهااز حرف یمرس-

 زد و گفت: یلبخند

 رو آروم کنه. اشگهیدوست د هی دیدوست با هی خورند؟یها به چه درد مپس دوست کنم،یخواهش م-

 گفت: عیکردم. سر  سکوت

 .دیبفرسته بخش تول ،یها رو بدم به منشطرح نیمن هستم. منم برم ا یکرد ییبه هر حال هر وقت احساس تنها-

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 .یکه هست یباشه، مرس-

 .کنمیخواهش م-

بود. ساعت سه بعدظهر بود و من هنوز  ام سر رفته. حوصلهدمیکشیم ینقاش زیم یبهم زد و رفت. با انگشتم رو یچشمک

بارون  ریو ز  میرفتیبا زهرا م اومد،یبارون م یافتادم که وقت ییروزا ادیشد.  دنمیرعد و برق باعث ترس یناهار نخورده بودم. صدا

رو برداشتم و  لمیکارم رفتم. موبا زی. دلم هواش رو کرده بود. بلند شدم و به سمت مدمیخندیمبلند  یو با صدا میزدیم میقد

 :دیچیپ یگوش یدلخورش تو یجواب داد و صدا دهیاش رو گرفتم. به دو بوق نرسشماره

 !؟یاز من گرفت یسراغ هیچه عجب -

 زدم و گفتم: یش کنم. لبخندرو فرامو هامیهاش تموم ناراحتبا حرف یحت شدیبود که باعث م یتنها کس زهرا

 روزا گرفتارم. نیا یدونیخب م یول ادتم؛یبه  شهیسالم، من هم-

 ؟یکنیکار م یچ اتندهیو آ تیبا زندگ یدار  یا. پوپک تو متوجهیایدانشگاه هم نم گهید یکه حت یگرفتار  قدرنیا دونمیبله م-

 خسته گفتم: یو با لحن دمیبا حسرت کش یآه

 که بتونم باهات حرف بزنم؟ نمتی. کجا ببستیحرفا ن نیزهرا اآلن وقت ا-

 گفت: هیکرد. بعد از چند ثان سکوت

 .مارستانیبرم ب گهیسه ساعت د دیبا یمن اآلن دانشگاهم؛ ول-

 .امیجا بمون، اآلن مباشه همون-

 باشه، منتظرتم پس.-

 بلند شد. به سمتش رفتم وگفتم: عیسر  یرفتم. منش رونیرو برداشتم و از اتاق ب لمیرو قطع کردم، وسا تماس
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 فردا آماده کنه. یها رو براهم بگو که طرح انیزنگ بزن. به آقا شا لمیبه موبا یداشت یهر کار  رم،یمن دارم م-

 چشم خانوم.-

 ؟یر یم یدار -

 به سمتش برگشتم. گفتم: انیشا یصدا با

 ؟یهام قرار دارم. تو که فعال هستاز دوست یکیبا  رمیآره، دارم م -

 آره هستم، تو نگران نباش. -

 خداحافظ. ،یزنگ بزن. خسته نباش یداشت یکار  ،یمرس-

 به سالمت. ،یباشه، سالمت باش-

شدم و  نیرو زدم و سوار ماش نیماش موتیرو گرفته بودم. ر  امنامهیگواه نیبود که به کمک فرز  یازدم. دو هفته رونیشرکت ب از

تا به دانشگاه  دیطول کش یساعت هیهم بر اومدم.  یکی نیخب از پس ا یسخت بود؛ ول یبه سمت دانشگاه رفتم. رانندگ

. براش گشتیمن نشده بود. با نگاهش دنبالم م نیماش یاومد. هنوز متوجه رونیب اهبه زهرا زدم. از دانشگ ی. تک زنگدمیرس

رو باز کرد و با تعجب  نی. به سمتم اومد. در ماشکردیجلو براش دست تکون دادم. متعجب نگاهم م یشهیزدم و از ش یبوق

 گفت:

 ؟یگرفت ادی یرانندگ یپوپک تو ک-

 زدم و گفتم: یلبخند

 .دمیم حیباال، برات توض ایحاال ب-

 گفت: یلودگ با

 ؟یمن آرزو دارم، به کشتنم ند-

 و گفتم: دمیها خنداز مدت بعد

 کنه. اممهیجر  ومدهین سی. سوار شو تا پلدمیه کشتنت نمنترس ب-

 رو رو به آسمون بلند کرد و گفت: سرش

 خودم رو به تو سپردم. ایخدا-

. زهرا میبود که حرکت کرده بود یاقهیرو روشن کردم و حرکت کردم. چند دق نی. سوار شد. ماشدمیخند هاشیباز وونهید به

 صبرش سر اومد و گفت:

 م؟یر یم میکجا دار -
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 کنم گفتم: زشیکه سوپرا نیا یبرا

 خوب. یجا هی-

 خوب کجاست؟ یجا نیخب ا-

 گفتم: طنتیرو طرفش برگردوندم و با ش سرم

 .زهیسوپرا-

 برام نازک کرد و روش رو ازم برگردوند. یچشم پشت

 ادهیرو پارک کردم و پ نی. ماشمیدیرفتم. باألخره رس م،یرفته بود نیو فرز  نازیبار با آ نیاول یکه برا یسمت رستوران سنت به

 به سرتاپام انداخت و با اشاره گفت: یاش انداخت. نگاهسرشونه ی. زهرا چادرش رو رومیها نشستاز تخت یکی ی. رومیشد

 چادرت کو؟-

عمق  ام گذاشت و سرم رو بلند کرد و بهچونه ریانداختم. دستش رو ز  نییو سرم رو پا دمیلحظه خجالت کش هیچرا  دونمینم

 هام زل زد و گفت:چشم

 !یقدر عوض شدچه-

 و گفتم: دمیبغض نکنم، لبم رو گز  نیاز ا شتریکه ب نیا یرو ازش گرفتم. برا نگاهم

 سرنوشت عوضم کرد. یعوض بشم؛ ول خواستمینم-

 نگاهم کن.-

 گفت: یبا مهربون شهیرو سمتش گرفتم. مثل هم نگاهم

 ؟یاجازه رو بهش داد نیتو چرا ا ؟یسرنوشت خواست عوضت کنه، تو چرا عوض شد-

 شدند. گفتم: ریام سراز گونه یهام رواشک اریاختیب

 امی. دنیبرام نداشت، جز رنگ مشک یرنگ چیه گهید ای. بعد رفتن هومن خودم رو باختم. انگار دنجمیزهرا، هنوز گ دونمینم -

 رو عوض کرد. میدگهومن تموم زن ینامهتیکنم، وص دایشد. تا اومدم خودم رو پ کیتار 

 ابروش رو باال داد و گفت: یتا هی

 ؟یتیچه وص نامه؟تیوص-

 ازدواج نکنم. وقتچیکه من ه رسهیثروت به من م نیهم ا یکرده بود که تموم مال و اموالش به من برسه؛ در صورت تیوص-

 رو گرد کرد و گفت: هاشچشم

 ه؟یتیچه وص گهید نیا -
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 گفتم: یناراحت با

عالقه  زیچچیبعد هومن به ه گهیشدم. بابا ازم خواست قبول کنم و شرکتش رو اداره کنم. منم د جیزهرا، خودم هم گ دونمینم -

 دانشگاه رو بزنم. دیگرفتم ق مینداشتم و تصم

 وگفت: دیکش یآه

 .کنهیم ریاش ما آدما رو غافلگمنتظره ریبا اتفاقات غ شهی. همنهیهم یزندگ-

 م:رو تکون دادم و گفت سرم

 منتظره عادت کردم. ریاتفافات غ نیبه ا گهیمن د یآره؛ ول -

 دستم قرار داد و گفت: یرو رو دستش

 بزرگ در انتظارته. یخوشبخت هیبزرگ  یسخت هیبعد از  شهیهم-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 بعد از هومن برام حرومه. یخوشبخت-

 .یهنوز اول راه ،یرو نگو. تو جوون نیا-

 ست.هشتادساله رزنیپ هیدلم مثل  یآره جوونم؛ ول -

 به کامت نبوده. وقتچیروزگار ه ؛یحق هم دار  دونم،یم -

 .شهیهم به کام من نم وقتچیو ه -

 بهش کرد و گفت: یاموند. اشاره رهیتو دستم خ یو ساکت موند. نگاهش به حلقه دیکش یآه

 ده؟یرو هم هومن خر  نیا-

 از لبم نشست و گفتم: یاگوشه یون روز، لبخند تلخا یادآور یام کردم. با به حلقه ینگاه

 داشته باشه. تیدوست داشت نسبت به من حس مالک یلیآره، خ-

 ازت متنفره؟ کردیکه وانمود م یتو انجام داده؛ در صورت یکار رو برا نیهنوزم در عجبم چرا هومن ا-

 باال انداختم و گفتم: یاشونه

 طور ابراز عالقه کنه.من رو دوست داشته و بلد نبوده چه دی. شادونمینم -

 زد و گفت: یز یتمسخرآم لبخند

 !یزنیافکار گول م نیبا ا یواقعا برات متاسفم که خودت رو دار -
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 یزندگ ی. من واقعا کجازدمیخودم رو گول م یخودیهم حق با زهرا بود و من داشتم با افکار ب دیسکوت نگاهش کردم. شا تو

که بند  ینگاه گفت؟یم یپس اون نگاه آخرش چ د؟یکه ازش نفرت داشت بخش یرو به کس شیبودم؟ چرا تموم زندگ هومن

 بغض کردم. زاون روز با یادآور ی. با لرزوندیبند دلم رو م

 د؟یدار  لیم یچ-

 قورت دادم. رو به زهرا کردم و گفتم: عیگارسون بغضم رو سر  یصدا با

 ؟یخور یم یزهراجان چ-

 باال انداخت و گفت: یاشونه زهرا

 نداره. یمن فرق یبرا-

 زهرا با حرص گفت: کردم،یم یدستم باز  یتو یکه با حلقه یخودم غذا سفارش دادم. در حال یقهیرو برداشتم و به سل منو

 از دستت. اریرو در ب نیتو رو خدا ا-

 چرا؟-

 .ستیهومن ن گهیچرا نداره؛ چون د-

و  زدیکنار هم نشسته بودند. پسر داشت حرف م ینگاه کردم. دختر و پسر  یو روم رو برگردوندم و به تخت جفت دمیکش یآه

لحظه  هی. میبود دهیخر  یو بستن میپارک نشسته بود یافتادم که کنار هم تو یاون شب ادی. کردیدختر با لبخند به پسرِ نگاه م

ببره، مگه عشق  نیرو از ب یتلخ نیا تونستینم زیچچیداشتم و ه یتلخ سرنوشت مناون شب رو احساس کردم.  یحال و هوا

 وجود نداشت. گهیهومن که اون هم د

 .میها مشغول خوردن غذا شد. با اومدن غذارفتیور م شی. نگاهم رو سمت زهرا گرفتم که داشت با گوشدمیکش یسرد آه

*** 

 :هومن

داده  هی. نگاهم به طناز افتاد. به چهارچوب در تکدمیسجاده بلند شدم. چرخ یاز رو دادم،یکه داشتم سالم نمازم رو م یحال در

 گفتم: یبا سرد شهیبود. مثل هم

 ه؟یچ-

 زد و گفت: یلبخند

 .ادیخوشم م ادینمازخوندت م یصدا یوقت-

و  یجد یلیخ بستم،یمکه ساعتم رو  یدستم انداختم. در حال یرو برداشتم و رو امیام رفتم. ساعت مچمطالعه زیسمت م به

 سرد گفتم:
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 .ادیکن خوشت ن یسع-

 کرد و گفت: زونیاش رو آوکردم. لب و لوچه نگاهش

 رو تحمل کنم؟ یسرد نیا دیبا یهومن تا ک-

 .شهیتا هم-

 و گفت: دیکوب نیزم یرو رو پاش

 هومن!-

 شدم و گفتم: کالفه

 بشم. مونیکه نجاتت دادم پش نینکن از ا یطناز کار -

اتاق  یبود؟ به قاب عکس تو یک گهید نیتکون دادم. ا یسر  یرفت. با کالفگ رونیحالت قهر روش رو ازم برگردوند و از اتاق ب با

قدر لبم نشست. چه یرو یگذشت؟ من بهش قول داده بودم برگردم. لبخند محو تیهمه معصوم نیاز ا شهینگاه کردم. مگه م

بود  ریدختر آروم و سربه ز  هیدختر رو دوست دارم. پوپک  نیقدر من اکه چه دمیهمکه ازش دور شدم ف یدلتنگش بودم! از وقت

 یدختر  ونیپاک رو مد یزندگ نیباز هم عاشق شد. من ا شهیم دمیمن رو زنده کرد و فهم یاحساسات مردونه شیکه با صبور 

 من گذشت. یهستم که از خودش برا

 قربان؟-

 و گفتم: دمیبه سمتش چرخ مانیپ یصدا با

 داخل. ایب-

 چندماه بهم ثابت کرد. گفت: نیرو تو ا شیوفادار  شهیاتاق اومد. مثل هم داخل

 د؟یدار  یقربان با من امر -

 ؟یدار  یآره، چه خبرا؟ از پوپک خبر  -

 شرکته. ریدورا دور حواسم بهش هست. حالش خوبه، سخت درگ -

 . گفتم:ادیبر م زیکه از پس همه چ دونستمیلبم نشست. م یرو یمحو لبخند

 .نهیبب یبیآس خوامیمراقبش باش، نم شتریب-

 چشم. قربان؟-

 بله؟-

 د؟یاکه زنده دیبهش بگ دیخواینم -
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 دارم. ادیز  مهینصفه ن یهنوز زوده، من کارا-

 .دیدونیهر طور صالح م-

 از اردالن چه خبر؟-

 گفتم: یکرد. نگران شدم و با نگران سکوت

 شده؟ یز یچ-

 گفتن حرفش مردد بود. منتظر نگاهش کردم. باألخره لب باز کرد و گفت: یبرا

 .کنندیم بیرو تعق شونیا شهیپوپک خانوم شدند و هم یرو بگم قربان. اردالن خان دلباخته نیطور اچه دونمینم -

 ابروهام نشست و گفتم: نیب یاخم

 .شمیپ یار یهر وقت دستور دادم اردالن رو م-

 چشم قربان.-

 .یبر  یتونیال هم محا-

 یاجازه رو به کس نی. من اکردیم اموونهید ره،یبخواد پوپک ازم بگ یکه کس نیشدم. فکر ا یتکون داد و رفت. عصب یسر 

 هام رو تا ابد حفظ کنم.گرفته بودم داشته ادی. من رهیکه پوپک رو ازم بگ دادمینم

 هیپوپک  یهاخنده ی. صدازدمیقدم م اطیرفتم. آروم داخل ح اطیح زدم و به سمت رونیآزاد داشتم. از اتاق ب یبه هوا ازین

االن پوپک کنارم باشه.  خواستینشده بودم؟ دلم م بایز  یهاخنده نیا یطور تا به حال متوجه. من چهدیچیلحظه تو گوشم پ

تازه رو  یزندگ هیکه فقط کنار پوپک  دمیرو به جون خر  یماه تموم درد خمار  کی. من اشتمد ازین هاشیمن به اون همه مهربون

 .دمینم حیترج یانیپا چیشروع رو به ه نیشروع کنم، پس ا

 گفتم: ی. با خونسردکردیم یبه طناز انداختم. داشت با غذاش باز  ینگاه یرچشمیبا آرامش مشغول خوردن غذام بودم. ز     

 چته؟-    

 گفت: یحوصلگیسرش رو باال آورد و با ب    

 .ستین میز یچ-    

 با دستمال دور دهنم رو پاک کردم و گفتم:    

 .میبزن یدور  رونیب میپاشو آماده شو بر -    

 .امیتو برو، من نم-    

 حاضر باش. گهید یقهی. ده دقیاین ای یایمن ازت نظر نخواستم که ب-    
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شد که برام لباس  دهیلحظه سمت پوپک کش هی. فکرم ستادمیهام اکمد لباس یبلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. روبه رو    

 هی خواستمیمدت م نیام برگردم. تموم ابود کنار خانواده دهیوقتش رس گهیقدر دلم براش تنگ شده بود. د. چهکردیانتخاب م

موهام  نیب یلباسم رو مرتب کردم. دست یقهیپوپک.  یو هم برا یالزم بود؛ هم برا یدور  نیبسازم و موفق شدم. ا آلدهیا یزندگ

 کاناپه نشسته بود. گفتم: یشده روزدم. طناز آماده رونیو از اتاق ب دمیکش

 .میبر -    

 هاابونیخ یتو هدفی. بمیو حرکت کرد میشد نی. سوار ماشمیزد رونیبلند شد و دنبالم راه افتاد. از خونه ب یحرف چیبدون ه    

 به طناز انداختم و گفتم: ینگاهمی. ندمیچرخیم

 شاپ؟یکاف میبر  یموافق-    

 کرد و گفت: نییسرش رو باال پا    

 .میآره، بر  -    

رو متوقف کردم و  نیماش شاپیکاف هیمقابل  قهیمد نظرم رفتم. بعد از چند دق شاپیاز دور برگردون دور زدم و به سمت کاف    

. گارسون اومد و سفارش دوتا قهوه مینشست هازیز ما یکیبود. پشت  یدنج و آروم طی. محمیشاپ شد ی. وارد کافمیشد ادهیپ

طناز توجهم رو جلب کرد. سرم رو سمتش چرخوندم. در  یصدا کردم،یم یرو بررس شاپیفکه کا طورنیترک دادم و رفت. هم

 بود گفت: زونیاش آوکه لب و لوچه یحال

 ؟یکنیچرا آزادم نم ؟یمن رو نگه دار  یخوایم یهومن تا ک-    

 کردم و گفتم: زیهام رو ر چشم    

 دختر؟ یر یکم از رو نم هیچرا تو -    

 تمام گفت: ییبا پررو    

 نکردم؟ یکار  یچرا از رو برم وقت-    

 ابروم رو باال دادم و گفتم: یتا هی    

 بنده بوده؟ یعمه فیالبد روح شر  داد؟یاطالعات م یبه بازرگان یعجبا! پس ک ؟ینکرد یکار -    

 گفت: یبا کالفگ    

 وضع خسته شدم. نیمن واقعا از ا-    

 تمام گفتم: تیآروم و با جد یو با صدا دمیکم سمتش کش هیگذاشتم و خودم رو  زیم یدستم رو رو    

 .یتاوان پس بد دیو با ی. تو اشتباه کردستیمن مهم ن یتو اصال برا یخستگ-    

 ست؟ین یسه ماه تاوانش رو هم دادم، کاف نیا یخب، من اشتباه کردم. تو یلیخ-    
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 نه.-    

 ها رو گذاشت و رفت.و نگاهش رو ازم گرفت. با اومدن گارسون سکوت کردم. قهوه دییهم سا یبا حرص فکش رو رو    

بودن قهوه . داغدادیم یطلبحس مبارزه هیدو حالت بهم  نیام رو داغ بخورم. هم داغ و هم تلخ. اعادت داشتم قهوه شهیهم    

که  نیا یعنیبودن قهوه، و تلخ سوزنهیدرونش تو رو م یبا داغ شتریب یغرقش بش شتریهر چه ب یکه زندگ نیحالت داشت؛ ا هی

 .شهیم یسپر  وزگارر  یبا تلخ رهاشیتموم مس یزندگ

 توجهم رو جلب کرد. ییصدا کردم،یام رو مزه مزه مکه قهوه یدرحال    

 .یشب و روزم تو شد کنم،یهاست که بهت فکر متت دارم. مدتمن واقعا دوس-    

توجهم رو  یدختر  یصدا دم،یصدا رو کجا شن نیا کردمیکه داشتم فکر م یبودم؟ در حال دهیصدا برام آشنا بود. کجا شن نیا    

 جلب کرد:

 دیخوایکه فکر کردم شما م نهیهستم، فقط به خاطر ا جانی. من اگر اآلن ادیشما حسابدار شرکت من هست یقانع یآقا-    

 .دیراجع به کار حرف بزن

 گفت: یبا نگران یو شروع به سرفه کردم. طناز  دیگلوم پر  یپوپک بود. قهوه تو یکه صدا نیا    

 شد؟ حالت خوبه؟ یچ-    

از  عیلحظه فکرکردن سر  هی. بدون دمیکوب زیم یرو محکم رو وانی. لدمیسره آب رو سرکش کیآب رو برداشتم و  وانیل عیسر     

شاپ بود و  یاز کاف رونیپشت سر رفتم. آره، خودش بود، پوپک بود. نگاهش سمت ب زیبلند شدم و به سمت م یصندل یرو

 گفتم: هیبودم. با کنا یتحمل کنم. عصب ستمبا وقاحت تمام بهش زل زده بود. نتون یقانع

 ؟یدیازدواج م شنهادیکه به زن من پ یشجاع شد قدرنیتا حاال ا یاز ک یبه به خوشم باشه! قانع-    

 بلند شد. شوکه شده بود. با تته پته گفت: یصندل ینگاهش رو سمت من گرفت. از رو عیپوپک سر     

 ؟یاهومن تو زنده-    

 .دمدایمردک م نیبه ا یدرس درست و حساب هی دیاز پوپک نداشت. بلند شد. با یهم دست کم یقانع    

 هومن؟-    

 اش رو گرفتم و گفتم:بهش وارد شده بود. نگران شدم و به سمتش رفتم. شونه یادینگاهم رو سمت پوپک گرفتم. شوک ز     

 پوپک؟-    

 توهمه... نینه ا-    

 . با ترس صداش کردم:دمیبغلم افتاد. ترس یاز حال رفت و تو    

 پوپک؟-    
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 مت طناز برگشتم و گفتم:به س عیهاش بسته بود. سر چشم    

 رو روشن کن. نیزود برو ماش ؟یهست یمعطل چ-    

که از کافه  نی. قبل از ادمیزد. پوپک رو در آغوش کش رونیپوپک رو برداشت و از کافه ب لیوسا عیطناز دست پاچه شد. سر     

 گفتم: دیبه حالت تهد یبزنم، رو به قانع رونیب

 .رسمیرو بعد م یکیحساب تو -    

زدم. طناز پشت رل نشسته بود و در عقب رو باز گذاشته بود.  رونیبلندم از کافه ب یهابهش رفتم و با قدم یاچشم غره    

پام گذاشته بودم. دست  یرو به حرکت درآورد. سر پوپک رو رو نیعقب جا گرفتم و در رو بستم. طناز ماش یصندل یرو عیسر 

رو  یبهار  یهاگل ی. بودیچیدماغم پ ری. عطر موهاش ز دمیرو بوس شیشونیشدم و پ خم. کردیم یتابیخودم نبود؛ دلم براش ب

 .دمیامشب به آرامش رس کنمی. بعد از سه ماه احساس مدادندیم

رو برام باز کرد. با کمک طناز پوپک رو  نیشد و در ماش ادهیپ عیرو پارک کرد. سر  نیرو باز کرد. ماش اطیدر ح موتیطناز با ر     

 خل خونه بردم.دا

 به سمت اتاقم رفتم که طناز گفت:    

 اتاق من. یبذارش تو ش؟یبر یکجا م-    

 بهش رفتم و گفتم: یاچشم غره    

 دخالت نکن. زنمه و من هرجا باشم اونم هست. ستیکه به تو مربوط ن یتو کار -    

بهش بها داده بودم. با پام در اتاق رو به عقب هل دادم و به  یادی. به درک! ز خورهیمعلوم بود داره حرص م اشافهیاز ق    

 تخت گذاشتم. یسمت تخت رفتم و پوپک رو آروم رو

 جواب داد: دهیرو گرفتم. به دو بوق نرس مانیپ یشماره عیسر     

 جانم قربان؟-    

 .ارشیبرو دنبال دکترم و ب عیسر  مانیپ-    

 افتاده؟ یاتفاق -    

 رو که گفتم انجام بده. ینپرس، کار -    

 چشم. -    

جز خودم  یزده بودند. دوست نداشتم کس رونیب یروسر  ریهاش از ز تخت نشستم. مو یرو قطع کردم و کنار پوپک رو تماس

 .کردمی. کالفه و نگران اتاق رو متر مدمیرو مرتب کردم و پتو رو روش کش شیروسر  عیسر  نه؛یرو بب باشیز  یموها

 قربان؟-
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 و گفتم: دمیکش یقیبود. نفس عم ستادهیبه سمتش برگشتم. دکتر کنارش ا مانیپ یصدا با

 داخل. دیایب-

 به پوپک انداخت و گفت: یسمت دکتر رفتم و باهاش دست دادم. دکتر نگاه به

 شده؟ یچ-

 شوکه شد و از حال رفت. د،یمن رو د ییهوی-

 باشه.-

به  یام گرفته بودم و با نگرانچونه ریبهش سرم وصل کرد. دستم رو ز  عیبه سمت پوپک رفت. اول فشارش رو گرفت و سر  دکتر

 .کردمیپوپک نگاه م

 رو به من کرد و گفت: کرد،یرو جمع م لشیکه وسا یدرحال دکتر

 د؟یندار  ی. با من امر دیار یتموم شد درش ب یکه بهش وارد شده، باعث از حال رفتنش شده. براش سرم زدم، وقت یادیشوک ز  -

 دست دادم و گفتم: باهاش

 .دیکه اومد ینه، مرس-

 خداحافظ. د،یداشته باش ی. شب خوبکنمیخواهش م-

 به سالمت. ن،ی. همچنیمرس-

 یمهربون قدرنیتخت نشستم و بهش زل زدم. آخه تو چرا ا یهمراه دکتر رفت. در اتاق رو بستم. آروم کنار پوپک، لبه مانیپ

سه ماه  نیا یمن تو یدونی. تو که نمرمیکنارم، آروم بگ جا،نیبا حضورت ا کردمیفکرش رو نم ؟یمعصوم قدرنیپوپک؟ چرا ا

 ات هم تنگ شده بود.ساده یهانگاه یبرا یحت دلم. گرفتیات رو مطور دلم بهونهچه

 .دمکر ی. آروم موهاش رو نوازش مختندیرو باز کردم. کش موهاش رو باز کردم. تمام موهاش دورش ر  شیروسر  یگره آروم

پا  ریبه خاطر من غرورت رو ز  یدخترا فرق داره؟ حت یبا همه زتیاز وجودم؟ آخه وروجک چرا تو همه چ یمهین یشد یاز ک تو

 دمیازت دور شدم، فهم یرفتم وقت یوقت یداشتم؛ ول یحس وابستگ هیآخر بهت  ی. من اون روزایو اعتراف کرد یگذاشت

قشنگت رو به  یهاصورت مهربون و اون چشم نیهم فقط عشق. من ا ناو شه،یختم م زیچ کیمن فقط به  یهایوابستگ

و  یشد میکه وارد زندگ یمعجزه بود هی. تو کنمیرو براش جهنم م ایبشه، دن کی. به خدا هرکس بخواد بهت نزددمینم کسچیه

شده و داره با حرارتش من رو  ورکه شعله یبشه. عشق لینفرتم به عشق تبد کردمی. فکرش رو نمیرو کرد ریرو ز  میزندگ

 .سوزنهیم

 هیتک یصندل یتخت بود نشستم. آرنجم رو به دسته نییکه پا یصندل یشدن سرم، سرم رو از دستش جدا کردم. روتموم با

 دنده؟کیدختر لجباز و  شمینم ریکردن به تو سشدم. چرا من از نگاه رهیام گذاشتم و به پوپک خچونه ریدادم و دستم رو ز 

 «یتو فقط بخند یول رم؛یمن حاضرم بم». کردیم ییلبم خودنما یگوشه یلبخند محو
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بلند شدم و به سمتش رفتم. آروم صداش  عیهاش تکون خورد. سر به طلوع آفتاب نمونده بود. پلک یز یبود؛ چ شیگرگ و م هوا

 کردم:

 پوپک؟-

 گفت: دیپرس یجیهاش رو باز کرد و با گپلک آروم

 من کجام؟-

 زدم و گفتم: یلبخند

 خوب. یجا هی-

تخت نشست. نگاهش پر از ترس بود. آروم  یرو عیاوضاع شده بود. سر  یآلود بود. تازه متوجهبهم انداخت. هنوز خواب ینگاه

 تخت نشستم و گفتم: یلبه

 حالت خوبه؟-

 گفت: وارزمزمه

 ؟یتو مرد-

 ام.هنه من زند-

 .نمیبیآره دارم کابوس م نم،یبیخاکت کردند. من دارم کابوس م دمیخودم د-

 آروم کنم. گفتم: تونمیکه م ییکردم اوضاع رو تا جا یهام گرفتم. سعسردش رو تو دست یهاشوکه بود. دست هنوز

 .زمیام عز من زنده-

 و گفت: دیکش رونیدستم ب نیشد، دستش رو از ب یکرد. عصب بغض

 ؟یکار رو کرد نیچرا ا-

 .دمیم حیتوض-

 گفت: غیرو باال برد و با ج صداش

 دم؟یکش یمدت چ نیا یمنِ احمق تو یدونیم ؟یبد حیرو توض یچ یخوا یم-

 گفتم: یبود، ناراحت شدم. با ناراحت دهیسه ماه به خاطر من عذاب کش نیا یکه تو نیا از

 متاسفم!-

 . گفت:دندیهاش از شدت بغض لرز شدند. لب ریاش سراز گونه یرو هاشاشک
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 شدن رو هم بلده؟مثل تو مگه متاسف ی! آدم خودخواهخوره؟ین تو به چه دردم مشدمتاسف-

 زد و با تمسخر گفت: یکردم. پوزخند سکوت

من رو  نیمن دوستت دارم؛ به خاطر هم یدونستیم یهاست. تو لعنتحرف نیتر از انبود هومن ابتکار سنگدل ادمیالبته -

 .یعذاب داد

 :دمینال عاجزانه

 پوپک؟-

 ؟یمن رو امتحان کن یخواستی؟میرو ثابت کن یچ یخواستیم ؟یمرد ی! چرا وانمود کرداریزبونت ن یاسم من رو رو-

 بدم؟ حیتوض یذار ینه، چرا نم-

 نفرت بهم زل زد و گفت: با

 .نیفقط ازت متنفر شد، هم دیکه با یهست ییدروغ بشنوم. هومن تو جزء اون آدما نیاز ا شتریب گهید خوامینم -

که  یگرفتم. درحال عیبره که دستش رو سر  نییها رو از پوپک بشنوم. خواست از تخت پاحرف نیگرفت. برام سخت بود ا دلم

 گفت: تیبکشه، با عصبان رونیدستم ب نیدستش رو از ب کردیتقال م

 برم. خوامیولم کن م-

از کوره در رفتم و  جاشیب یهاشدم. از تقالکردن ی. عصبکردیاز قبل تقال م شتریشدم. ب رهیو بهش خ دمیکش یقیعم نفس

 :دمیکش ادیسرش فر 

 هام رو بزنم.سرجات تا منم حرف نیبش-

 گفتم: یآرومتر  یبار با صدا نیباال رفته بود. ا یادیو آروم گرفت. صدام ز  دیترس

 برو. یستهام رو بزنم، بعد هر جا خواجواب تمام سواالتت رو بدم؟ بذار حرف یدیچرا بهم مهلت نم-

اتاق راه رفتم تا آروم بشم. به سمتش برگشتم. منتظر  یکم تو هیرها کردم و بلند شدم.  رو آروم تکون داد. دستش رو سرش

 . گفتم:کردینگاهم م

برده بودم؛  شیرو طبق برنامه پ زیمجبور شدم. من همه چ یوانمود کنم به مردن؛ ول ایکنم  یخودم رو مخف خواستمیمن نم-

اطالع دادم و  سیکنم، فقط به پل یکار  تونستمیخونه بمب کار گذاشتند. نم یتو دمیآخر فهم یقهیراب شد. اون روز دقخ یول

 یبزنه، تو رو تو یابهت صدمه یکه بازرگان نیخواستم قبل از ا نیکم بود؛ به خاطر هم صتکردم تو رو از خونه دور کنم. فر  یسع

 ...یتو رو از خونه ببره؛ ول مانیمعامله، پ یکه رفتم پا نیو بعد از ا نهیکنار خودم بب یمهمون

 و دوباره ادامه دادم: دمیکش یقیکردم. نفس عم سکوت
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معامله  یکنم. پا یام رو عملکه بخوام نقشه نیسمت ا رفتیدست و دلم نم گهی. دیختیتو با اعترافت من رو به هم ر  یول-

به  یز یشدم. مجبور شدم دست و پاش رو با طناب ببندم. چ ریره، باهاش درگاز اون خونه ب یکه بازرگان نیرفتم. قبل از ا

. موقع فرار ساعتم از دستم افتاد. وقت کم بود. نتونستم برگردم و اومدیبرنم ینمونده بود، از منم کار  یمنفجرشدن خونه باق

و  مانیکه پشت خونه بود، فرار کردم. من و پ یافتاده بود. از در پشت یتر بازرگانبرش دارم. اون ساعت درست چندمتر اون طرف

که  دمیوسط راه فهم یبرده؛ ول رونیتو رو از خونه ب مانیپ کردمی. من فکر ممیبود، با هم فرار کرد نیزم ریز  یاون دختر که تو

 شده بود، خونه منفجر شده بود. رید یکتک زدم. برگشتم سمت خونه؛ ول یرو کل مانیشدم و پ ینکرده. عصب دایتو رو پ مانیپ

 شدم و ادامه دادم: رهیخ رنگیاقهوه یهاهم گره دادم و به پارکت یهام رو تونشستم و دست یصندل یکردم. رو مکث

و  دمیاز پرستارا حالت رو پرس یواشکی. دنبالت اومدم و مارستانیکه تو رو تو آمبوالنس گذاشت و بردنت ب دمیاردالن رو د-

. یتحت نظر دکترا باش دیتنفست دچار مشکل شده و با ،یو توان شناکردن نداشت یاستخر افتاد یکه تو نیخاطر اگفتند به 

گرفتند. خواستم برگردم و  یرو با من اشتباه یکه جسد بازرگان دمیبود. فهم اوضاع ریگیپ مانیراحت شد. پ یتا حدود المیخ

 یبستر  ادیترک اعت کینیماه داخل کل کیام؟ همان هومن گذشته هنوز یبا خودم گفتم چرا برگردم وقت یام؛ ولبگم من زنده

 بودم و تونستم ترک کنم.

 گفت: وارزمرمه

 ؟یچ تیپس اون وص-

به دست بابا امور شرکت رو  خواستمیکردم. نم میتماس گرفتم و تنظ لمیکه ترک کردم، با وک نیرو هم بعد از ا نامهتیاون وص-

 .رهیبگ

 چرا؟-

 طورنیمن ا یول اد؛یبه نظر ب یامسخره لیدل دیبعد از من و بابا. شا یحت ،یایبر ب تیکنم که تو از پس زندگ یکار  خواستمیم -

 .دمیصالح د

 تمسخر گفت: با

 .یبد یرو باز  گرانید یصالح؟ به نظر من تو فقط دوست دار -

 کردم و گفتم: اخم

 کارا رو کردم، فقط به خاطر تو بوده. نیرو بفهم. اگر ا نیا ،یتو فرق دار  یها؛ ولرو خوب بلدم پوپک، اونم با زن کردنیمن باز -

من سه ماه از  یدادیهرگز به خودت اجازه نم ،یمن ارزش قائل بود یست! به خاطر من؟ تو اگه واقعا براهواقعا که مسخر-

 عذاب بکشم. تیدور 

 .دمیه عذاب نکشسه ما نیا یمنم کم تو-

 گفتم: یو با خستگ دمیکش شمیبه ته ر  یشده بود. دست رهیکرد و فقط بهم خ سکوت
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هومن خوب که بتونه تو رو خوشبخت  هیبشم  خواستمیبود که م نیفقط به خاطر ا ومدم،یتموم ماجرا بود. اگر ن نی. امیبگذر -

 کنه

تخت بلندش کردم.  یبه سمتش رفتم. دستش رو گرفتم و از رو. بلند شدم و دیو نگاهش رو ازم دزد دیهاش لرز چشم مردمک

 شده گفتم:بم یکم بود. با صدا یلیخ نمونیب یفاصله

 رو از نو بسازم. میمن که بتونم خودم و زندگ یالزم بود برا یدور  نیمن رو ببخش پوپک. ا-

 هام زل زد و گفت:. به چشمدیتپیمن گره خورد و بند دلم رو پاره کرد. قلبم به شدت م یهاآرومش با نفس یهانفس

 هومن. بخشمینم-

 زدم و گفتم: یشخندیحرف رو نداشتم. مات و مبهوت بهش زل زدم. ن نیخوردم. انتظار ا جا

 ؟یکنیم یشوخ-

 رو تکون داد و گفت: سرش

 .یعذاب رو پس بد نیتقاص ا دیتو هم با دم،یکه من کش یسه ماه عذاب نیا ی. به اندازهامیهم جد یلیبار خ نینه ا-

من حق نداشتم بعد از اون همه  ؟یمن چ یرفت. حق داشت؛ ول رونیو از اتاق ب دیکش رونیدستم ب نیرو به شدت از ب دستش

 رو با خودم خلوت کنم؟ یداشتم، مدت میزندگ یکه تو یسخت

من شد و با  یهم قرار گرفته بودند و به هم زل زده بودند. طناز متوجه یبلندم دنبالش رفتم. طناز و پوپک روبه رو یهاقدم با

 لبخند گفت:

 .یفکر کردم خواب-

انگشتم به  رفتم،یکه به دنبال پوپک م یزد. در حال رونیبه من زد و از خونه ب یسرش رو به سمت من چرخوند. پوزخند پوپک

 طناز تکون دادم و گفتم: یبرا دیحالت تهد

 بعد! یحساب من و تو باشه برا-

 راه بازوش رو گرفتم و به سمت خودم برگردوندم. نی. بدمیرو باز کردم و دنبال پوپک دو در

 دارش گفت:بغض یکرده بود. با صدا بغض

که  یبا هر درد خواستمی. میکن رو شروع دیجد یزندگ نیچون من انتظار داشتم کنار من ا بخشمت؟ینم گمیچرا م یدون یم-

 یباهاش ندار  ینسبت چیدختر رو که ه هیو  یازم گذشت ،یدیتو من رو ند یمنم کنارت باشم و بهت قوت قلب بدم؛ ول ،یکشیم

تو عشق من  یببخشم، وقت یاز من دار  یرو شروع کنه. چه انتظار  یزندگ نیکنارت ا ناو یو اجازه داد یات نگه داشتخونه یتو

 .یو رفت یگرفت دهیو خود من رو ناد

سرش بـ  یگذاشتم. رو امنهیس ی. سرش رو رودمشیقدم به سمتش برداشتم و در آغوش کش هی. هیگر  ریو زد ز  اوردین طاقت

 کاشتم و گفتم: یاــوسه
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عوض کنم.  ایتو رو با دن یدهیگند یوتار م هی ستمیمقابلم قرار بدن، بازم حاضر ن فیشهر رو به رد نیا یهازن نیتر بایاگه ز  -

. من ینینب امیب رونیب یاز اون باتالق کوفت خوامیکه م یارو لحظه دنمیتو دردکش خواستمیبود که م نیمن اگه رفتم، به خاطر ا

 هیکردم. بهم  یتو زندگ ادیتو رو ندارم. من سه ماه تموم به  یهااشک دنیطاقت د یول شم؛یم دلاوقات سنگ یدرسته گاه

 فرصت بده جبران کنم.

 هاش رو پاک کرد و گفت:برداشت. اشک امنهیس یرو از رو سرش

. بهم اریپس دوباره دلم رو به دست ب ،یخوایمن رو م یگی. مگه نمیبکش یدیپس تو هم با دم،یگفتم من سه ماه عذاب کش-

 درد داره. شتریب انـتیدروغ از خــ ـ دنیحق بده؛ شن

 کی یعنیآوردنش مبارزه کنم، دوباره به دست یکه بهم فرصت داده بود که برا نینگاهم رو از نگاهش بردارم. هم متونستینم

 کاشتم. یطوالن یابـ ــوسه شیشونیپ یزدم و آروم رو یاون هم کنار پوپک. لبخند ،یزندگ هیداشتن  یدوباره برا دیام

 روز بعد کی

 انداختم و گفتم: مانیبه پ ینگاه نهیآ یاز تو کردم،یبرانداز م نهیآ یکه خودم رو تو یحال در

 ارنش؟یم یک-

 قربان. ادیهاست که باآلن-

 اشاره کردم و گفتم: مانیگرفتم و به پ یر یتصو فونیبلند شد. نگاهم رو سمت آ فونیآ یصدا

 .گهیدر رو باز کن د ؟یهست یمعطل چ-

 چشم.-

در سالن رو باز کرد. بعد  مانیباز شد. پ اطیرو فشار داد و در ح فونیآ یدکمه مانی. پمستادیسالن ا یو مقابل در ورود برگشتم

ها باهاش داشته باشم. اردالن از پله یچه رفتار  دیبا دونستمینم ی. بعد از اون همه دلخور نمشیهمه مدت قرار بود بب نیاز ا

 زمزمه کرد: زدهرتیشد. ح رهیباال اومد و وارد خونه شد. شوکه بهم خ

 هومن؟-

. دمشیدر آغوش کش یحرف چیباهاش بد برخورد کنم. به سمتش رفتم و بدون ه اومدیدلم نم یکه ازش دلخور بودم؛ ول نیا با

 . آروم کنار گوشش زمزمه کردم:دادیمرد رو دوست داشتم. بهم حس آرامش م نیمن ا

 دلم برات تنگ شده بود مرد.-

 زدم و گفتم: یشوک بود. لبخند یفاصله گرفتم. هنوزم تو ازش

 ؟یکنینگاه م طورنیچرا ا-

 ام رو لمس کرد.ام گذاشت و گونهگونه یرو باال آورد و آروم رو دستش



                 
 

 

 pariya***75 | باتالق عشق رمان

 

        www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

228 

 

 ؟یاتو زنده-

 ام.آره، زنده -

 اومد و گفت: رونیام سر خورد. از حالت شوک بگونه یاز رو دستش

 شکرت! ایخدا-

 دار گفت:بغض یفشرد و با صداو محکم من رو به خودش  دیآغوشم کش در

 ؟یبذار  خبریهمه مدت من رو از خودت ب نیا یطور تونست. چهیمدت شکست نیا یپسر تو که کمر من رو تو-

 آغوشش فاصله گرفتم و گفتم: از

 .دمیم حیبرات توض م،ینیبش میبر  ایب-

 حی. با آرامش براش ماجرا رو توضکردی. منتظر نگاهم ممیهم نشست یکردم. روبه رو تشیهدا منیداخل نش یهاسمت مبل به

 و گفت: دیکش یدادم. بعد از اتمام حرفام، آه

 م؟یتو رو هم بازداشت کن یدیترسیم ؟یکار رو کرد نیچرا ا-

 تنها باشم. یداشتم مدت ازیمن ن یول دم؛یترسینه، نم-

 کرد و گفت: یکوتاه مکث

 ؟یتو هنوز از من دلخور -

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 رو دفن کنم. هامیدلخور  گهیگرفتم د ادیمن  یهست؛ ول شهیکه هم یدلخور -

 مجبور بودم. یبهت دروغ بگم؛ ول خواستمیمن نم-

 .دونمیم -

. من یکرد من رو بکشه که تو مانع شد یو سع سمیبود که من پل دهیفهم یبازرگان یاومده بودم زندان؛ ول اتیعمل یمن برا -

به اجبار تو رو  یبازرگان دونستمی. میگرفتم و تو آزاد شد تیرفتم و برات رضا ،یگناهیب دمیفهم یتوام. وقت ونیمد رو میزندگ

مجبور  یبا رفتن بازرگان یمن واقعا تو رو مثل داداشم دوست داشتم و دارم؛ ول یک شدم؛ ولیگروهش. منم بهت نزد یبرده تو

 گهید ،یتو عوض شده بود یها برگشتم؛ ولردن اطالعات دنبالش برم. بعد از مدتآوبه دست یشدم از کشور خارج بشم و برا

 خواستمیبهم بده. م یدار  یبازرگان هیرو که عل یکبشه تا مدار  کی. منم از پوپک کمک خواستم که بهت نزدیهومن سابق نبود

 .یکمک کرد سیو به پل یخب خودت دست به کار شد ینجاتت بدم؛ ول

 گهیخب من د یبگم. من از اردالن دلخور بودم؛ ول یچ دیبا دونستمیفقط بهش زل زده بودم. نم زد،یکه حرف م یتمام مدت در

 زدم و گفتم: یبخشگرفته بودم عوض بشم. لبخند آرامش میهومن سابق نبودم، تصم
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 .یو هست یکنارم بود شهیکه تو هم نهیرو فراموش کردم. مهم ا هانیا یمن همه-

 !یشد قدر عوضچه-

 .میعوض بش دیبا میکن یدرست زندگ میکه بتون نیا یما آدما برا-

 که آرزوش رو داشتم. یشد یهمون هومن که نیخوشحالم از ا-

 :دمیمدت فکرم رو مشغول کرده بود، ازش پرس نیکه تموم ا یسوال

 ه؟یچ نیتو و فرز  یاردالن ماجرا یراست-

 و گفت: دیکش رنگشیحالت مشکخوش یموها نیوار برو شونه دستش

 ؟یبشنو یحوصله دار  ه،یمن طوالن یداستان زندگ-

آره  یبه نشونه ی. سر دادیفرصت رو داشت بهم م نیامروز خودش ا یاردالن رو بپرسم؛ ول یگذشته خواستمیبود که م هامدت

 و گفت: دیکش یتکون دادم. آه

اون  نیو پدر و مادرم رو بردند. ب ختندیمون ر خونه یها توح مامورروز صب هیخالف بودند.  یکارا ریبچه بودم، مادر و پدرم درگ-

اش و گفت:" نترس، من هستم." من رو به خونه دیدر آغوشم کش کردم،یم هیداشتم گر  یمهربون بود. وقت سیپل هیهمه مامور 

رفت که پدر و  ادمیام رو فراموش کردم و به من محبت داشتند که گذشته قدرنیمن مادر. ا یرامن پدر شد و زنش ب یبرد. برا

چون  گفتم؛ینم یز یبراش چ میاز زندگ لیآشنا شدم. اوا نیمدرسه با فرز  ی. من رو فرستادند مدرسه. توستندیمن ن یمادر واقع

کرد. اون روز  بتیغ نیروز فرز  هی. ییکالس دوم راهنما میترف م،یتر شدام باخبر بشه. بزرگاز گذشته یکس خواستیدلم نم

 یمدرسه. وقت ومدهیچرا ن نیفرز  نمیمحله که بب یرو جمع کردم و رفتم تو لمیوسا عینگرانش شدم. زنگ آخر که شد، سر  یلیخ

مامان و بابام و خواهرم  فتو گ هیگر  ریکردم. زد ز  دایپ تیاون همه جمع نیرو ب نیآدم روبه رو شدم. فرز  یمحله، با کل یرفتم تو

که بهش  نیا یمن باعث مرگ بابا و مامان و خواهرم شدم. من هم برا گفتیو م دونستیاش خودش رو مقصر ممردند. همه

خوند و  ی. اون رفت پزشکیمیدوتا دوست صم میشد که شد طورنیکردم و ا فیرو براش تعر  میبگم منم مثل توام، تموم زندگ

 ماجرا بود. مموت نیو ا یمن افسر 

 تکون دادم گفتم: یشده بود. سر  ریدرگ یحساب فکرم

 شمال؟ دیچرا رفته بود یول طور؛نیکه ا-

 و گفت: دیخند

 .یکه خوب آمار من رو دار  نمیبیم -

 رو دارم. انمیآمار اطراف شهیمن هم -

 که گفت: دینکش ی. سکوت کرد. منتظر نگاهش کردم. طولدیکش یقیعم ینفس

 .نهیپوپک خواهر فرز -
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 باال رفت و گفتم: هوای. به گوشام اعتماد نداشتم. صدام بدیلحظه سوت کش هی مغزم

 ؟یچ-

 گفت: یخونسرد با

 بوده. یستیبهز  یمدت هم تو نیاون تصادف نمرده، نجاتش دادند. تموم ا یپروانه تو یول ؛یکنیباور نم دونمیم -

 کنم. ناباورانه سرم رو تکون دادم و گفتم:باور  تونستمیشده بودم. اصال نم شوکه

 امکان نداره! نینه دروغه، ا -

 راسته هومن. -

 د؟یمن! چرا به من نگفت یخدا یوا -

 چون فرصت نشد. -

بلندم سالن رو متر  یهابا قدم ادیز  یمن بود؟ باورش برام سخت بود. از کالفگ ییپوپک دختر دا یعنیاصال خوب نبود.  حالم

 به سمت اردالن برگشتم و گفتم: ییهوی. کردمیم

 ؟یتو مطمئن-

 ؟یآره. چرا کالفه شد -

 کالفه شدم. نیبه خاطر هم زه،یر یاردالن اگر پوپک بفهمه به هم م-

 بهش بگه. واشی واشیقراره  نینگران نباش، فرز -

 با من، پاشو. یایب یخوایآزاد دارم. اگه م یبه هوا ازیاردالن من ن-

 با تعجب به من نگاه کرد و گفت: اردالن

 باشه.-

 زدم. رونیرو برداشتم و همراه اردالن از خونه ب نیماش چیسوئ عیسر 

*** 

 :پوپک

قفل شد. زنگ  نیماش یرو زدم و درها نیماش موتیشدم و ر  ادهیپ نیرو متوقف کردم. از ماش نیمادربزرگ ماش یخونه مقابل

 من عادت کرده بود. یهوایب یمدت به رفت و آمدها نیا یر رو باز کرد. تود ه،یکه بپرسه ک نیخونه رو زدم. بدون ا

. با تمام وجود عطر خوش دادینارنج و پرتقال بهم حس آرامش م یهادرخت یهاشکوفه یرو پشت سرم بستم. بو اطیح در

 .دادندی. بهم آرامش مدمییها رو بوشکوفه
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 گفت: ییها باال رفتم. مادربزرگ در رو باز کرد و با خوشروپله از

 اومده! یک نیبه به بب-

 کردم و گفتم: یرو درآوردم و باهاش روبوس هامکفش

 د؟یسالم مادربزرگ، خوب-

 داخل. ایخوبم دخترم، ب-

. اومدیربزرگ از مبل بدش م. مادمیشد منیوصل بود، گذشتم و وارد نش منیکه به نش یکیبار  یخونه شدم. از راهرو وارد

نشستم. مادربزرگ  منیاز نش یااش فرش دستباف بود. گوشهخونه یهمه نیبه خاطر هم بره؛یم نیرو از ب تیمیصم گفتیم

 رو همراه با دوتا استکان و قندون آورد. با لبخند کنارم نشست و گفت: یهم کنارم نشست. فالسک چا

 رنگ دم کردم.خوش ییفالسک چا هی نیبه خاطر هم شه؛یم یما دوتا طوالن یهادونستم حرف یم-

 . گفتم:رفتیضعف م هاشیمهربون نیا یبرا دلم

 قربونت برم من.-

 بود، سرمستم کرد. ییهل که داخل چا ی. بوختیر  یدوتامون چا یبرا

 چه خبرا؟-

 و گفتم: دمیکش یآه

 دارم مادرجون. ادیخبر که ز -

 رو مقابلم گذاشت و گفت: یچا استکان

 پس شروع کن.-

 و گفتم: دمیخند

 خوب و بد دارم. یمادرجون خبرها-

 ام.هر دو خبر آماده ینترس، من برا-

 دستباف انداختم و گفتم: یهاشروع کنم. نگاهم رو به فرش دیاز کجا با دونستمی. نمدمیخند

 د؟یکنیها رو عوض نمفرش نیبزرگ چرا امامان-

 زد و گفت: یشدم. لبخند محو رهیروزگار چروک شده بود، خ یهایکه به خاطر تلخ دشیرو باال آوردم و به صورت سف نگاهم

 انقضا دارند. خیسال تار  کیفقط  ینیماش یهافرش یانقضا نداره؛ ول خیدستباف تار  یقال-
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 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 ؟یامروز  یهامثل عشق-

ها رو فرش نیبرام ا امرزیخداب یها رسم نبود. حاجنداد؛ آخه اون موقع هیز یبهم جه ادیکه ازدواج کردم، پدرم ز  یآره مادر. زمان -

ام رو من خونه یبدم؛ ول یخونه تنوع نیها اصرار داشتند به ابچه ینداره. بعد حاج یدستباف عمرش تموم یقال گفتی. مدیخر 

 نیاز ب شهیهم یبرا یخونه بزنم، تموم خاطرات خوبم با حاج نیوام دست به ااگر بخ کنمیم ساسدوست دارم. اح طورنیهم

 .رهیم

 . لب باز کردم و گفتم:کردینگاهم م منتظر

 مامان بزرگ به نظرت هومن من رو دوست داشت؟-

 گفت: یو با ناراحت دیکش یپر از حسرت آه

مهر  شهیباعث م شه،یمرد و زن خونده م نیکه ب یزنش رو دوست نداشته باشه؟ اون خطبه عقد یکس شهیآره مادر، مگه م -

 .فتهیمرد و زن به دل هم ب

 کردم و گفتم: بغض

 افتاد؟ رید قدرنیپس چرا مهر من به دل هومن ا-

 و گفت: دیخند

 .تادافیوقت به تکاپو مرو از دست بده، اون یز یچ خوادیم دیدیم یوقت شهیهومن هم-

 گفت: یرو در هم کرد و با ناراحت اشچهره

 پسرم جوون مرگ شد. ده،یچه فا یول-

 دارم گفتم:بغض یو سکوت کرد. با صدا دیکش یآه

 که جوون مرگ شد منم مادربزرگ. یاون-

 کرد و با سرزنش گفت: یاخم

 بود. یدختر، خدا نکنه! داغ هومنم کاف ریزبونت رو گاز بگ-

 شدند. گفتم: ریام سراز هگون یآروم رو هاماشک

 .دمیخودم د یهامرگ رو با چشم دم،یاش دخونه یاون دختر رو تو یاز وقت-

 تعجب کرد گفت: بزرگمامان

 .نمیکدوم خونه؟ واضح حرف بزن بب یکدوم دختر؟ تو-
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 . گفتم:هیگر  ریتحمل کنم و زدم ز  نتونستم

 ست.مامان بزرگ هومن زنده-

 وار گفت:شده بود. زمزمه رهیو واج بهم خ هاج

 شه؟یمگه م-

 .شهیبزرگ، مآره مامان -

 کرد و نگاهش رو ازم گرفت و گفت: اخم

 .کنمیباور نم-

بلند شدم و به سمت آشپزخونه  عی. سر هیگر  ریو زد ز  اوردیکردم. طاقت ن فیرو پاک کردم و آروم براش ماجرا رو تعر  هاماشک

 آب برگشتم. وانیل هیو با  دمیدو

 زانوش زد و گفت: یتر شده بود. روکم آب به خوردش دادم. آروم هینشستم و  مقابلش

 .زهیر یخودش م یرو تو زیهمه چ شهیپسر که هم نیا یبرا رمیبم-

 گفتم: یرو گرفتم و با ناراحت دستش

 مهمه که سالمه. نیمادرجون آروم باش. اآلن ا-

 هر دوتا دستم رو گرفت و گفت: مادربزرگ

 عشق بسوزه. نیا ینذار هومن پا یول ؛یازش ناراحت دونمیپوپک م-

 گفتم: یارزش نداشت؟ با ناراحت م،یدست هومن شده بود یچهیمن و احساساتم که چندماه باز  یعنیشدم؛  نیچرکدل

 .داشتیاش نگه مخونه یاون دختر رو تو دینبا یناراحتش کنم؛ ول ادیمادرجون من هومن رو دوست دارم و دلم نم-

 ست،یهست اهل گـ ـناه ن ی. دخترم من به هومنم اعتماد دارم. هومنم اهل هر چیمهربون قدرنیدلت بشم مادر که ا یداف-

 بابت راحت باشه. نیاز ا التیخ

 د؟یگیراست م-

 تره.دخترم، هومن من از آب هم پاک گمیآره که راست م -

 بشه. هیتنب دیمادر جون هومن با یول-

 .یار مادر، حق د دونمیم -

 بشه. تیاونم اذ خوامیمدت، م نیا یشدم تو تیاذ یلیخ-
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 .یبش تیاز اون اذ شترینکن که تو ب یکار  یول-

 لبم نشست و گفتم: یرو یمحو لبخند

 هومن رو خوب بلدم. یهانقطه ضعف گهی. من ددینگران نباش-

. دستش رو شناسمیساله که م نیزن رو چند نیا کردمیزن منبع آرامش بود. احساس م نیبا لبخند نگاهم کرد. ا مادربزرگ

 زانوهاش گذاشت، بلند شد و گفت: یرو

 خدا رو شکر کنم. دیست، بابدم. پسرم زنده ینذر  میبلند شم برم شاه عبدالعظ-

 بلند شدم و سمتش رفتم و گفتم: عیکه سرش انداخت ضعف رفت. سر  رنگشیچادر مشک یبرا دلم

 مادرجون. میبا هم بر -

 دخترم. شهیزحمتت م-

 .یمن یزحمت کدومه؟ شما رحمت زندگ-

 مادربزرگ؟ یگیبار م هیمادرجون و  یگیبار به من م هیمادر تو چرا  یدخترم. راست یزنده باش-

 و با خجالت گفتم: دمی. لبم رو گز دمیخجالت کش کردم؟یصداش م زیچ هیچرا من هردفعه  گفت؛یگرفته بود. راست م امخنده

 کردم. یمادربزرگ، منم قاط گهیبار م هیمادرجون و  گهیبار م هیکه  نازهیآ ریتقص-

 و گفت: دیخند

 مادر. میها! بر امان از دست شما بچه-

 .میرفت میو به سمت شاه عبدالعظ میزد رونیمادربزرگ از خونه ب همراه

*** 

 روز بعد دو

 بال در آوردند. یاز خوشحال دند،یمفه یوقت نازیست. مامان و بابا و آبودند که هومن زنده دهیهمه فهم بایتقر 

ها کنم. از پله تشیکم اذ هیحق از هومن  نیشرکت و گرفتن ا تیر یبا مد خواستمیآماده شدم که برم شرکت. م شهیهم مثل

 یاگوشه صدایها بود که ب. به سمتش رفتم. مدتکردیم تیمن رو به سمتش هدا ییروین هیافتاد.  انویاومدم. نگاهم به پ نییپا

شروع  هی. دلم دمیکش یتموم عمارت پر از خاکه. آه کردمی. پر از خاک بود. احساس مدمیاز سالن بود. آروم دستم رو روش کش

 یرو که رو یا. هنوزم اون بـ ــوسهشدیادب م دیبا یاونم فقط با هومن. من هومن رو دوست داشتم؛ ول خواست،یتازه م

که هومن رو  نینشست. از ته دلم خدا رو بابت ا ملب یرو یاون بـ ــوسه لبخند یادآور ی. با کردمیکاشت، احساس م امیشونیپ

 زدم و به سمت شرکت رفتم. رونیدوباره بهم داد شکر کردم. از خونه ب



                 
 

 

 pariya***75 | باتالق عشق رمان

 

        www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

235 

 

زدم و وارد اتاقم شدم. با ورودم به اتاق  یبه احترامم بلند شد. براش لبخند یرو پارک کردم و وارد شرکت شدم. منش نیماش

. حرصم گرفت. دوست داشتم کردیلبخند ژکوند بهم نگاه م هینشسته بود و با  زیزدند. هومن پشت م رونیهام از حدقه بچشم

 گفتم: تیکنم. اخم کردم و با جد تشیاذ

 د؟یشرکت من چه کار دار  یتو دییبفرما شهیم-

 خنده گفت: ابروش رو باال داد و با یتا هی

 شرکت منه خانوم خانوما؟ جانیرفته که ا ادتی یشرکتت؟ انگار -

 تو. یمنه نه جا یجا جا نیپس ا ،یشرکت رو به من سپرد نیا تیر یرفته که مد ادتیتو  یانگار  ینرفته؛ ول ادمینه -

. مثل ستادیومد. روبه روم ارو دور زد و به سمت من ا زیبلند شد و م زیاش رو گرفته بود. از پشت مخنده یجلو یسخت به

 هام زل زد و گفت:شلوارش فرو برد و سرش رو باال گرفت. به چشم یهابیج یهاش رو تودست شهیهم

 ؟یکنیم رونیمن رو از شرکت خودم ب یاآلن دار -

 تمام گفتم: ییپررو با

 برداشت کن منظور من رو. یتو هر طور دوست دار -

. دمیامروز رو ند یهانگاه کردم طرح زیم یرو ینشستم. هرچ زیو پشت م دمیکوب زیم یرو با حرص رو فمیکنارش گذشتم. ک از

 رو گرفتم. گفت: یشدم و تلفن رو برداشتم و منش یعصب

 بله خانوم؟-

 ها کجان؟طرح نیا-

 .زتونیم یرفته بذارم رو ادمیخانوم،  دیببخش-

 :دمیکش ادیبلند فر  یصدا با

 .اریها رو برام بطرح اآلن نیرفته! هم ادتی یکرد خودیتو ب-

که بهش توجه کنم  نیشده بود. بدون ا رهیبهم خ زدهرونیاز حدقه ب یها. هومن با چشمدمیتلفن رو به هم کوب تیعصبان با

 یامبل نشست. چشم غره یاومد و رو یینداشت، با کمال پررو دهیفا یاش کنم؛ ولبود که خسته نیمشغول کار شدم. قصدم ا

که  یادادم و خودم رو دوباره مشغول کردم. با ضربه رونیزد. با حرص نفسم رو ب ییمانبهش رفتم و اونم در جوابم لبخند دندون

تر. با بد یکیاز  یکیها رو نگاه کردم؛ قرار داد و رفت. طرح زمیم یشده رو روآماده یهاوارد اتاق شد. طرح یبه در خورد، منش

باز کردم. در اتاق  تیبلندم به سمت در اتاق رفتم. در اتاق رو با عصبان یهات کردم و بلند شدم و با گامها رو پر طرح تیعصبان

بلند شد. به سمت اتاق طراحان رفتم. با ورود من به اتاق، هر سه طراح بلند  عیو سر  دیترس یبرخورد کرد. منش واریمحکم به د

 شدند. صدام رو باال بردم و گفتم:

 د؟یدیکه ارائه م هیچ یکوفت یهاطرح نیا-
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 از طراحان از ترس به من و من افتاده بود و گفت: یکی

 کرد. دشونییتا انیخانوم آقا شا-

 دیکنیرو آماده م دیجد یهاطرح ترعیبکشه. هر چه سر  تونهیساله هم مبچه ده هیها رو طرح نی. اسمیمن رئ ه؟یک انیآقا شا-

 .کنمیوگرنه حکم اخراج تک تکتون رو صادر م

هومن شدم. نفسم رو با حرص  ینهیبه س نهیبرم که س رونیبا ترس سرهاشون رو تکون دادند. عقبگرد کردم از اتاق ب هرسه

 گفتم: تیدادم و با عصبان رونیب

 برو کنار.-

 هاش بود. با لبخند گفت:چشم یبرق خاص تو هی

 بانو. دییبفرما-

 یعصب شتریمن رو ب نیو ا افتادمیم رشیاخ یکارا ادی دم،یدیهومن رو م یرفتم. وارد اتاق شدم. وقت رونیو از اتاق ب دیکش کنار

شرکت  یکارم رفتم و مشغول کارها زیو به سمت م دمیکش یقیکردم به اعصاب خودم مسلط بشم. نفس عم ی. سعکردیم

 شدم.

    *** 

 هومن:    

 یادآور ی. با هیکار جد یکه تو کردمیم نشیشرکت برخورد کنه. البته تحس یهابا کارمند طورنیپوپک مهربون ا شدیباورم نم    

 بود. جواب دادم: نازیتماس رو وصل کردم؛ آ عیبلند شد. سر  لمیموبا یام گرفته بود. صداامروزش خنده یکارها

 ناز؟یجانم آ-    

 :دیچیپ یشادش داخل گوش یصدا    

 ؟یم داداش جونم، خوبسال-    

 ؟یخوبم. جانم، کارم دار  یمرس-    

 ی. خواستم بدونم تو نظر میر یتولد بگ هیگرفتم براش  میتصم نیتولد پوپکه، من و فرز  گهیدو روز د یداداش یدونیآره، م -    

 ؟یندار 

 گفتم: عی. سر نیبهتر از ا یازدواج بدم، چه فرصت شنهادیفرصت بودم که بهش پ هیکم فکر کردم. من منتظر  هی    

 .یسفر شمال افتاد هیرو جمع کن که  لتی. تو فقط وسادمیکارا رو م بیخودم ترت-    

 گفت: ی. با خوشحالدیگوشم سوت کش غشیج ی. از صدادیکش یبلند غیج    

 .میکنیحرکت م گهیشاءهللا دو روز د! پس انیعاشقتم داداش-    



                 
 

 

 pariya***75 | باتالق عشق رمان

 

        www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

237 

 

 که؟ یدیشمال، فهم امیب خوامیپوپک بفهمه که من م خوامیآره فقط بهت بگم اصال نم -    

 .یآره داداش -    

 ؟یندار  یحاال با من کار  ن،یآفر -    

 . مواظب خودت باش، خداحافظ.ینه داداش-    

 به سالمت. -    

سفر  نیقبل از ا یتماس گرفتم و تمام کارها رو باهاش هماهنگ کردم. ول مانیبا پ عیکار داشتم. سر  یتماس رو قطع کردم. کل    

دادم  امیکه به پوپک داره برداره. بهش پ یحس نیبفهمه که من پوپک رو دوست دارم و دست از ا دیبا اردالن حرف بزنم. با دیبا

 کردم. امکیآدرس رو هم براش پ نمت،یداخل پارک بب خوامیکه م

. براش دست تکون دادم. اومدیکه داشت به سمتم م دمیداخل پارک نشسته بودم. از دور اردالن رو د تمکین یمنتظر رو    

 اومد. بلند شدم و باهاش دست دادم. با لبخند گفت: کینزد

 ؟یگرفت ادیرفتن رو پارک یاز ک-    

 باشم. گفتم: یکردم جد یسع    

 اومد. میزندگ یکه پوپک تو یاز وقت-    

. اردالن منتظر نگاهم کرد. مینشست مکتین یبه وجود اومده. هر دو رو یر ییاش تغچهره یرد. احساس کردم توتعجب ک    

 رو آزرده کنه، سخت بود. قمیکه قرار بود تنها رف ییهاگفتن حرف

 کردم آروم باشم. سکوت رو شکست و گفت: یآب دهنم رو قورت دادم و سع    

 ؟یکشوند جانیچرا من رو ا یبگ یخواینم -    

 . آروم لب باز کردم و گفتم:گذرمیام ماز خانواده یپوپک حت یمن برا ینگاهش کردم. اردالن متاسفم؛ ول    

 گهیبه جز تو د کردمی. فکر میکنارم بود شهی. همیتو بود کرد،یمن رو درک م شهیکه هم یتنها کس ایدن نیا یاردالن تو-    

. من حال خوب اآلنم ختیبه هم ر  میاشتباه کردم. با اومدن پوپک تموم معادالت زندگ ی؛ ولدوستم داشته باشه تونهینم یکس

 کرد. اهیرو به خاطر من س شیزندگ یشناسنامه یصفحه نیتر بایهستم که ز  یدختر  ونیرو مد

 و گفت: دیحرفم پر  نیب    

 هومن؟-    

 زدنش شدم:دستم رو باال آوردم و مانع حرف عیسر     
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 هیکه  کردمیمن فکرش رو هم نم زنمیحدس م ییطورا هی یعنی ؛یبگ یچ یخوایم دونمیبذار حرفام تموم بشه اردالن. م-    

 رونیقلبت ب یبود که بهت بگم عشق پوپک رو از تو نیفقط به خاطر ا جا،نیا یایعاشق پوپک بشم. اگه امروز گفتم ب یروز 

 .گذرمیهم م ایناز د یبه پوپک حت دنیرس ی. من برایکن

 ییرفتگر صدا یجارو یبهم زل زده بود. جز صدا کرد،یم ییلبش خودنما یلبخند محو که رو هیهام تموم شد. با حرف    

آروم و خونسرد فقط بهم زل زده بود.  یلیخ یاحساساتش بجنگه؛ ول یبرا یحت ای. انتظار داشتم اخم کنه، قهرکنه اومدینم

 . باألخره لب باز کرد و گفت:شدمیداشتم کم کم نگرانش م گهید

 نیتو و ا نیندارم. ا یبه زن برادرم چشم وقتچیو من ه یپوپک تو رو عوض کرده. تو برادرم نمیبیکه م نیخوشحالم از ا-    

لحظه ممکنه سقوط  و هر ییتنها ینره هر کجا احساس کرد ادتیکن. فقط  یبزرگت، برو داداشم، برو خوشبخت زندگ یایدن

حس  کیاز  شتری. رفاقت ما دوتا ارزشش بشمیبرادرم نم یعشق بیبدون من هستم و من مثل کوه پشتتم. من هرگز رق ،یکن

 نیا خوامینم گهی. دیکنیخودت رو مهمون م هوایقهوه که ب هی ی. تلخ بود، مثل تلخدمیبار طعم نبودنت رو چش هیزودگذره. 

 من. یخوشبخت یعنیتو  یرو تجربه کنم. خوشبخت یتلخ

بار بغض کردم. من برادر  نیاول ی. برادمیبرادر کامل بود. در آغوشش کش هیو  قیرف هیکه اردالن برام  نیخوشحال بودم از ا    

 مه کرد:. کنار گوشم آروم زمز گذشتیکردن من از خودش مخوشحال یبرادر داده بود که برا هیخدا بهم  ینداشتم؛ ول

پله  نیو اول یرو بساز  یادیز  یهاپله دیبا هایخوشبخت نیبه ا دنیرس ینره برا ادتیفقط  ت،یزندگ یهایبرو دنبال خوشبخت-    

 مشترکه. یزندگ کیهم شروع 

 اردالن. یمرس-    

 از آغوشش فاصله گرفتم. با چشم و ابرو به پشت سرم اشاره کرد و گفت:    

 .گهیاشو دپ ؟یهست یمعطل چ-    

 یهادفعه از کجا آورده بودم. بلند شدم و با قدم کی دونمیرو نم یهمه انرژ  نی. ادمیبار از ته دل خند نیاول یبرا دم،یخند    

 .دمیدو نیبلند به سمت ماش

*** 

 روز بعد دو

 گفتم: کردمیکه غرغر م یشدند. در رو باز کرد و نشست. در حال فرمافیباألخره اردالن خان تشر  ،یمعطل قهیاز چند دق بعد

 ؟یدیهنوز شلوارت رو هم نپوش نمیبیم امیم یول ؛یاآماده یگیتو به من م-

 و گفت: دیخند

 سالم.-

 گفتم: یدلخور  با



                 
 

 

 pariya***75 | باتالق عشق رمان

 

        www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

239 

 

 .کیعل-

 .هایکار دار  یکامت رو زهر نکن برادر، امروز کل یاول صبح-

 رو به حرکت درآوردم و گفتم: نیتکون دادم و ماش یسر  دادم،یم نرویکه نفسم رو صدادار ب یدرحال

 به کارا. رسمیم ریبه لطف تو د یکار دارم؛ ول یآره کل -

 .هایمعطل شد قهیحاال خوبه پنج دق-

 کرده بودم گفتم: زیهام رو ر که چشم یرو طرفش برگردوندم. در حال سرم

 قه؟یاردالن پنج دق-

 و گفت: دیخند

 امروز قراره سرنوشتت عوض بشه. یخب ربع ساعت، خوبه؟ د باز کن اون گره کور رو! ناسالمت یلیخ-

 گفتم: یپوپک. با نگران یراز زندگ نیتر بزرگ دنیازدواج من، فهم شنهادیبود. پ یداشتم. امروز روز بزرگ دلهره

 ممکنه بگه نه؟ یعنیاردالن دلهره دارم؛ -

 محاله ازت بگذره. دمید پوپک یهاچشم یکه من تو یاون عشق-

 خدا کنه.-

 خوِب خوب فکر کن. یزاینگران نکن. به چ یخودیخودت رو ب-

 .ستیدست خودم ن تونم،ینم-

 دادم فقط سکوت کنم و با افکارم دست و پنجه نرم کنم. حیافکارم بودم که ترج ریدرگ قدرنیفقط نگاه کرد و سکوت کرد. ا بهم

 کردیفکرش رو م ینوروز با ما همسفر شده بود. ک دیع التیتعط یبود که پوپک برا روزید نیشده بودم. انگار هم رهیجاده خ به

پوپک  زیر  زیر  یهامحبت کردمیفکرش رو نم وقتچیبده. ه رییرو تغ میزندگ طورنیکه با تمام وجودم ازش متنفر بودم، ا یدختر 

زدنه. پلک برهم هی ینفرت تا عشق به اندازه یفاصله گنیباشه. راسته که م هوایبعشق  نیا اعثکه به من داشت ب ییهاو توجه

من  یزندگ یاهی. سنمیپوپک رو نب یهایبود که باعث شده بود من خوب ادیقدر ز به پوپک داشتم، اون لیدلیکه من ب ینفرت

ام رفتهانتقام غرور از دست ی. من برادمیام رو ندخانواده یحت هبزرگ بود ک یبه حد یاهیس نیکلمه بود، اونم انتقام. ا کیفقط 

نبود،  یارث معمول هیمن کشوند،  یپوپک رو به زندگ یکه پا یکرد. اون ارث خانوادگ رییتغ زیبا وجود پوپک همه چ یبرگشتم؛ ول

 نبود، جز پوپک. یارث کس نیارث پر از برکت بود و برکت ا هی

بوده که من  یبازرگان یهادیکنم و بهش بگم به خاطر تهد فیپوپک تعر  یشمال رو برا یماجرا مخوایبه مامان گفتم که م یوقت

کار رو  نیپوپک نبوده و مامان به دروغ ا شیارث اصال پ نیمانعم شد و با التماس گفت که ا عیباهاش ازدواج کردم، مامان سر 

بازم  یکه از دست مامان دلخور بودم؛ ول نیپوپکه. با ا شیباارزش پ راثیبرداره و فکر کنه اون م ادست از سر باب یکرده که بازرگان

 نیمن و پوپک شد. مامان رو قسم دادم که ا نیب یبازم وصال یبود؛ ول دهیبه پوپک نرس وقتچیکه اون ارث ه نی. با ادمشیبخش
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جونش در خطر بوده؛ چون اون  یزمان هیپوپک متوجه نشه که  وقتچیبمونه و ه یمن و خودش و خدا باق نیراز ب هیماجرا تا ابد 

نخواد، باز  شیزندگ گاههیبه عنوان تک گهیاگر پوپک من رو د ی. من حترهیم نیکه به ما و تو داره، از ب یگاههیموقع اون حس تک

اعث ب دم،یشنیدر اتاق خوابش م شتاش که از پشبانه یهاهق هق یعطر جانمازش و صدا یکه بو یآوردن دختر به دست یبرا

 یرنگ یهامن رو با پالت یزندگ اهی. پوپک رنگ سکنمیاش بلرزه، تقال مدخترونه یایتموم دن یبرا امیشد غرور و صالبت مردونگ

 اتیح میپالت رنگ بود که به زندگ هیمن از عشق پوپک  ریکرد. تمام تعب لیو بنفش و قرمز تبد یاش به صورتدخترونه یایدن

 .دیدوباره بخش

 ست،یساز نهاش چارهبود حرف دی. اردالن هم که فهمدادمیم یالک ریها گو مضطرب بودم و مدام به مستخدم دستپاچه

 و بهم زل زده بود. ستادیا یاگوشه

 که داشتم کم نکرد. یابود، بازم از دلهره میآرامش درون بخشنیطن یزمان هیهم که  ایامواج در  یصدا

پر از بادکنک شده  الیو اطی. حهیکاربن یبهم گفته بود که پوپک عاشق رنگ آب نازیبود. آ یکاربن یبه رنگ آب هایو صندل زیم

 بود. مستخدم به سمتم اومد و گفت:

 ست.هم آماده کیقربان ک-

 .دیبذار  خچالیفعال داخل  د،یار یهر وقت گفتم ب-

با احترام باهام  شهیتکون دادم. به سمتم اومد. مثل هم یو براش دست دمیرو د مانیگفت و رفت. از دور پ یچشم مستخدم

 برخورد کرد و گفت:

 دستورتون اجرا شد. نیقربان آخر -

 زدم و گفتم: ی. لبخند محورسوندیبه اتمام م تیآخر با موفق یو تا لحظه سپردمیرو م یبود که بهش کار  یتنها کس مانیپ

 .میبخواب ها رو راحتشب میتونیم گهیپسر! حاال د نیآفر -

 اش نشه.گذشته یهایکار غرق کثافت گهید دوارمیفقط ام-

 ها بده.دورا دور مواظب طناز باش. اگر خطا رفت، بهم اطالع بده. حاال هم برو حواست رو به مستخدم-

 چشم قربان.-

 شد: دهیروز قبل کش کیرفت. فکرم سمت  مانیپ

به  یزدند. نگاه رونیم بود از حدقه بکه روبه رو یاهام از صحنهنه، چشمانداختم و وارد خونه شدم. به محض ورودم به خو دیکل

لبخند ژکوند  هیبود و  ستادهیگذاشته بود، روبه روم ا شیکه تمام بدنش رو به نما یلباس مجلس هیطناز انداختم. با  یسرتاپا

 و گفتم: دمیهام رو در هم کشبه خودم اومد. اخم عی. سر کردیم ییلبش خودنما یگوشه

 ؟یخودت درست کرد یبرا هیچه وضع نیا-

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت
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 ومد؟یخوشت ن ه،یچ-

 :دمیکش ادیفر  تیرو باال بردم و با عصبان صدام

 .یکنیهات رو عوض مو لباس یر یم ترعی. هر چه سر ومدینه خوشم ن-

 زد و گفت: یپوزخند

 بغلت بودم؟ یشب تا صبح تو هیرفته  ادتی. اومدیکه خوشت م روزیتا د-

. درسته اشتباه رفته بودم؛ ارمیلحظه هم گذشته رو به خاطر ب کیهم فشردم. دوست نداشتم  یهام رو روچشم تیعصبان با

که در حد توانمه آروم باشم.  ییکردم تا جا یمشت شدند. سع اریاختیهام بهومن سابق نبودم. دست گهیاالن من د یول

 شمرده شمرده گفتم:

 .یکنیهات رو عوض مو لباس یر یاالن م نیهم-

 :دیکل خونه لرز  ادمیفر  یهام رو باز کردم. با صداچشم عی. سر دمیشن شد،یم کیهاش رو که داشت بهم نزدقدم یصدا

 !این کینزد-

 کردم و گفتم: زیهام رو ر . چشمدی. ترسستادیا

بهم  یداشت یتو بازم سع یدختر؛ ول هیشب و روزم شده  یدونستیات داشتم. مام نگهطناز؟ من سه ماه توخونه هیهدف تو چ-

خودت رو  ه؟یچ یبرا یکه فرو رفت یلجن نیا یهمه تقال و درجازدن تو نی. مگه من بهت نگفتم هومن سابق مرده؟ ایبش کینزد

چند لحظه کوتاه حس  یبرا یبتون دیات کجا رفته؟ شاپس غرور زنونه کنم؟که من فقط نگاهت  یها کردعروسک هیشب

 یکی یو امثال بازرگان یتو من رو با بازرگان کنم؟یمن قبولت م یکنیفکر م ؟یبعدش چ یول ؛یکن ختهیرو برانگ امیمردونگ

ات ترس از اشتباهات گذشته ،یدش درما یدار نکن. نذار اگه زمانلکه یمرد چیبودنت رو به خاطر هنکن طناز، زن ؟یدونیم

 آروم کنه.آرومت رو نا یزندگ

 دارش گفت:بغض ی. با صداختیر یاشک م صدایب زدم،یکه من حرف م یتمام مدت تو

 من دوستت دارم.-

کردم با آرامش باهاش برخورد کنم. به  یخطا برم. سع خواستمیحاال واقعا نم یرفتم؛ ول ادیخطا ز  میزندگ یبه درد اومد. تو قلبم

 گفتم: یآروم

 که باعث بشه تمام تنت رو زخم کنه؟ یرو بغل کن یکاکتوس یتو حاضر -

 گفت: یجیحرفم نشد. با گ یمعن یکرد. متوجه تعجب

 ؟یچ-
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 نیا ریدرگ قدرنی. ایکاکتوس رو بغل کن نیا یادیاز عشق ز  یکنیم یو سع یدوست دار  یلیکاکتوس رو خ هیطناز، تو  نیبب-

که به  یکرده. عشق یو تمام بدنت رو زخم کنهیکاکتوس داره بهت صدمه وارد م نیکه ا یستیکه متوجه ن یداشتنحس دوست

 نزن طناز. هکاکتوسه؛ به خودت صدم نیهم تیحکا یمن دار 

 .دندیلرز یهاش آروم مانداخته بود و شونه نییرو پا سرش

 بهش بزنم. گفتم: شهیهم یآخرم رو برا یهاتمام حرف تیطور با جد نیکردم هم یسع

خونه دست و پا  هیبرات  گمیم مانیدوست کمکت کنم. به پ هیدارم به عنوان  فهیو منم وظ دونمیم یرو داشت یسخت یزندگ-

ات دو گذشته یبا زندگ دتیجد یزندگ دوارمیماست طناز، ام دارید نیآخر  نی. ایرو اداره کن تیزندگ یشغل که بتون هیکنه و 

 فاصله داشته باشه. ارهیس

 لرزونش آروم با التماس زمزمه کرد: یهابهم زل زد. با لب ونشیگر  یهاباال آورد و با چشم عیرو سر  سرش

 .ترسمیکه قراره بدون تو بگذرونم م یینرو هومن، من از روزا-

 که از خونه خارج بشم گفتم: نینگاهش سوخت. نگاهم رو ازش گرفتم و عقبگرد کردم. قبل از ا تیمعصموم یبرا دلم

 مواظب خودت باش، خداحافظ.-

*** 

نمونده بود.  یباق یبه شروع مهمون یز یاز افکارم فاصله گرفتم. چ کردند،یها رو چک مگروه ارکست که داشتند باند یصدا با

 رفتم. الیبه سمت ساختمون و عی. سر کردمیهام رو عوض ملباس دیاسپرت بودم. با پیم با تبه سر و وضعم کردم. هنوز  ینگاه

*** 

 :پوپک

 یحرص یموهاش بود. با لحن دنیشدم که در حال اتوکش رهیخ نازیتخت گذاشتم. برگشتم و به آ یحرص چمدونم رو رو با

 گفتم:

 اون شرکت دارم. یکار تو یمن کل ام؟یسفر ب نیحاال اجبار بود من به ا-

 گفت: یبه سمتم برگشت و باکالفگ نازیآ

 ؟یغرغرو شد قدرنیشده ا یچ دایجد ،یغرغرو نبود قدرنیها اآره واجب بود. قبال -

 .یدونیخودت بهتر م-

 و گفت: دیخند طنتیش با

 با داداشم بهت اثر کرده. ینینش. کمال همدمیآهان فهم-

 داد و گفت: یداخل چمدونم رو برداشتم و به سمتش پرت کردم. جا خال یهااز لباس یکیشدم و  یحرص
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 ؟یکرد داینه خوشم باشه، دست بزن هم پ-

کردم  یدادم و سع رونیگرفته بود. نفسم رو صدادار ب اشیبدموقع شوخ نمیبراش تکون دادم. ا یاش بلند شد. سر خنده یصدا

 ببرم. دایکردن خودم از با مشغول یدلهره رو تا حدود نیا

داشت و  ریحر  یهانیکه آست یرنگیبا لباس مشک شد،یربع باهاش ست مسه نیکه کت آست رنگیر یش یلباس دکلته نیب

 شده بود، سردرگم شده بودم. یکار اش سنگلباس همه یقسمت باال

 ؟یهنوز آماده نشد-

 گفتم: یو با سردرگم دمیهام رو برچبه سمتش برگشتم. لب نازیآ یصدا با

 انتخاب کنم؟ دیبه نظرت کدوم رو با یقشنگن؛ ول یلیدوتا خ نیا نازیآ-

 زد و گفت: یشد و لبخند رهیهام بودند، خدست یکه تو یبه هردو لباس نازیآ

 .ادیخوشم م شتریب یمن که از لباس مشک-

. شدیتن دوچندان م یتو شییبایز  یبود؛ ول ییباینگاهش کردم. لباس ز  یاز قبل با وسواس شتریرو باال آوردم و ب یمشک لباس

 به ناچار گفتم:

 .کنمیرو انتخاب م نیخب، هم یلیخ-

 .میمنتظر  رونیب-

. موهام رو مرتب شدیبسته م ینداشت و به راحت یلباس مشکل پیرفت. لباس رو تنم کردم. خدا رو شکر ز  رونیاز اتاق ب نازیآ

 نهیآ یبه خودم تو ی. نگاهدمیرو پوش رنگمیمشک یسه سانت یهاکم از لباس رو جمع کردم و کفش هیکردم. لباسم بلند بود. 

که به  یمیساده و مال شیلختم مدل فر درشت داده بودم، آرا یمرتب کرده بودم، به موها نازیانداختم. ابروهام رو که به اصرار آ

 رنگش قشنگ بود. ،یگر یژ لبم خوشم اومد؛ قرمز جبار از رنگ ر نیاول یبود. برا دهیرنگ بخش روحمیصورت ب

هومن  یادآور یهر لحظه هومن کنارمه. با  کردمیهومن. احساس م یبایز  یهیشد؛ هد دهیبندم کشنگاهم سمت گردن ناخودآگاه

 نیبود. من به ا جانیبودم. کاش ا خبریدو روز بود که ازش ب کنه؟یاالن کجاست؟ چه کار م یعنیآه از نهادم بلند شد. 

 .میراض ازمی ست،دهنگاه سا هیدور که فقط سهمم  یهافاصله

زدم.  رونیو مانتوم رو برداشتم از اتاق ب یدست فیسرم انداختم و ک یشالم رو رو عیسر  کرد،یکه مرتب صدام م نازیآ یصدا با

اش رو از شدهنفس حبس عیسر  د،یرسینظر مکه کالفه به  یدر حال نیبودند. فرز  ستادهیا منیمنتظر وسط نش نازیو آ نیفرز 

 آزاد کرد و گفت: اشنهیس

 شد. ریکه د دی! زود باشیشد فرمافیچه عجب تشر -

بهش بدم، پشت سرش راه  یکه بخوام جواب نیشک کردم. امشب مشکوک شده بودند. بدون ا نیو فرز  نازیآ یرفتارها به

 افتادم.
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آشفته کرده بود؟  قدرنیرو ا نیبودکه فرز  یچه عروس نی. اکردمیداشتم کم کم شک م گهینزد. د یحرف گونهچیه نیراه فرز  نیب

 یکاف ینکنم. به حد نازیو آ نیفرز  ریکردم فکر خودم رو درگ ینداشت؛ آشفته و نگران بود. سع نیاز فرز  یهم دست کم نازیآ

 بردار نبود.هم دست یعنتل یدلهره نیخودم دلهره داشتم. ا

حرکت  نیو فرز  نازی. آروم پشت سر آاومدیم ادیز  یفاصله نیاز ا یج ید ی. صدامیشد ادهیپ نیو از ماش میدیرس باألخره

 .یشباهت داشت تا جشن عروس یبه پارت شتریب جانیاومده بودند. ا یادیز  تیکردم. جمع

که  ییلحظه به دخترا هیشدم.  یمشغول رقـــص افراد داخل مهمون یحرف چی. بدون همیو نشست میپنج نفره رفت زیم هی سمت

 بلد بودم؟ دنیمنم رقص شدیم یحسادت کردم. چ دندیرقصیم ییبایز  نیبه ا

و آروم کنارش گوشش با تعجب  دمیکش نازیاز عروس و داماد نبود. خودم رو سمت آ یخبر  یول م؛یبود که اومده بود یساعت مین

 گفتم:

 پس عروس و داماد کو؟-

 خودش رو آروم نشون بده، گفت: کردیم یکه سع یدر حال نازیآ

 .هیحتما رفتن آتل ان،یم-

 دادم سکوت کنم. حیترج یول دند؛یکردم. ابروهام باال پر  تعجب

 یبه حد کاف یمهمون نی. اای. دوست داشتم برم کنار در کردیم اموانهیداشت د ایامواج در  یسر رفته بود. صدا امحوصله

 تیجمع نیاز ب کردمیم یکه سع یو صدا بلند شدم. در حال سریبود. آروم و ب شیبا گوش یسرگرم باز  نازیکننده بود. آکسل

به دور و اطراف  یبلند شد. با تعجب نگاه تیجمع یرفت. صدا الیو یهابرق ظهلح هیبرم، تو  ایعبور کنم و به سمت در 

 چه خبر بود؟ جانیانداختم. ا

آروم باشم،  کردمیم یکه سع یباال رفت. در حال یادیهومن. ضربان قلبم از استرس ز  یالیگذشته افتادم، انفجار و ادیلحظه  هی

به خودم اومدم  یرو نداد. وقت یاعتراض چیبود که بهم فرصت ه رکنندهیحرکت غافلگ نیا قدرنیشد. ا دهیکش یدستم به سمت

 تونستمیکم م هیم انداختم. به خاطر نور ماه به دور و اطراف یبودم. نگاه ستاهیا بود،باغ که مخصوص رقـــص  اطیکه وسط ح

من رو هدف داد و باعث شد اون نور دور تا دورم رو  مایروشن مستق یسرم افتاده بود. نور  ی. شالم از رونمیدور و اطرافم رو بب

ابروهام نشست. تازه مغزم داشت  نیب یبشه. اخم تیاذهام باعث شد چشم یادیروشن کنه. نور ز  درنگیسف یرهیدا کیمثل 

شده بودند.  رمقیپاهام ب یچه خبر بود؟ از نگران جانیا ستادم؟یا جانی. اصال من چرا اکردیم لیو تحل هیرو تجز  زیهمه چ

 بلرزه. یالحظه یبرا جانیباعث شد تمام تنم از ه نشیدلنش یعقبگرد کردم برگردم که صدا عیسر 

 سبت تولد تو گرفتم.رو به منا یمهمون نیکجا؟ ا-

 دوباره روشن شد. الیو اطیکه کل ح دینکش ینفر اشاره کرد. طول هیبه سمتش برگشتم. با دستش به  آروم

نگاه  ی! دلم برااومدیبهش م یقدر کت شلوار مشک. چهدندیلرز یهام مدست جانیقورت دادم. از ه یدهنم رو به سخت آب

 یهارو پر کرد. دست نمونیب ی. فاصلهشدیم شتریقلبم ضربانش ب داشت،یکه به سمتم برم یمغرورش ضعف رفت. با هر قدم

هاش ور بود، گرم شدم. هرم نفسها بود درون قلبم شعلهکه ماه یالتهاب عشق ازاش گرفت. مردونه یهادست نیام رو بزده خی
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. میبود ستادهیهم ا یکه روبه رو مید و فقط من و هومن بودمتوقف شده بو ای. انگار تموم دنکردیام رو نوازش مزده خیصورت 

هر لحظه نگاهش جونم رو فداش  یبرا دمکه خو یکنم، وقت هشیتنب خواستمیطور منگاهم گره زد. من چه ینگاهش رو تو

 برد. آروم لب باز کرد و گفت: یوونگیمن رو به اوج د شهیعطر تنش مثل هم ی. بوکردمیم

 من. یتولدت مبارک ملکه-

. اخم هیگر  ریفراموش کرده بودم. نتونستم تحمل کنم و زدم ز  یامروز تولد من بود؟ به کل یعنی! شهیمن، باورم نم یخدا

 اش نشست و گفت:پرپشت مردونه یابروها نیب ینیدلنش

 نکن. هیگر  گهیپس د ،یشیزشت م یکنیم هیگر  یاعتراف کنم. وقت هی خوامیچرا؟ امشب م هیگر -

 ام گفتم:گرفته یو با صدا دمیام گرفت. دماغم رو باال کشخنده هوایب

 بدجنس.-

 کیبلند شد. آغوش هومن  تیسوت و دست جمع یبود که شوکه شدم. صدا هوایحرکتش ب قدرنی. ادیدرآغوشم کش هوایب

شم فاصله گرفت و مقابلم باشه. از آغو تونستیم یهر زن یآغوش گرم و پر از حس خوب که آرزو هیبود.  تیآغوش پر از امن

 گفتم: زدهرتیزانو زد. ح

 ؟یکنیکار م یهومن چ-

انگشتر تو مردمک  نیبودن نگهام باز کرد. براقآورد و مقابل چشم رونیقرمزرنگ ب یجعبه هیکتش  بیج یزد و از تو یلبخند

آروم  یبغض کردم. هومن با لحن ادیز  یدهانم قرار دادم. از خوشحال یهام رو رودست یادی. از شوک ز دیدرخشیها مچشم

 گفت:

بهش فکر  میاز زندگ هیکه قراره هر ثان یباش یکه تو همون کس کردمیفکرش رو نم ،یشد میوارد زندگ یپوپک وقت یدونیم -

وارد قلبم شد که تا  صدایآروم و ب قدرنی. عشقت ایدیتازه بخش یزندگ هیو بهم  یمن رو عوض کرد یکنم. پوپک تو زندگ

رو که  یمرد نیا یقلبم خونه کرده. پوپک تو حاضر  یوقته تو یلیدل غافل! عشق پوپک خ یا دمید ام،یاستم به خودم بخو

 ؟یقبول کن هاشیر یهاش و با تموم بهونه گبا تموم وسواس هاش،یمقابلت زانو زده با تموم بداخالق

 زدن نداشتم.شوکه شده بودم که قدرت حرف قدرنیبگم. ا یچ دوستمینم

 داد: ادامه

 !یقبولم کن کنمیم یبه اجبار کار  ای یکنیمن رو قبول م ای ؛یندار  شتریالبته تو دو راه ب-

 نی. برق نگاهش داشت من رو به اشدیمحو نم یالبم لحظه یهام رو کنارم انداختم. لبخند روکرد. دست دنیبه خند شروع

 جانیلرزونم که از ه یلب باز کردم و با صدا ی. به سخترمیها براش بمها و بارکه قرار بار هیهمون کس که هومن درسونیباور م

 بود، گفتم: یادیز 

 یمرد مغرور رو که گاه نیمن هم شم؟یو زنده م رمیمیعشقت م یهزار بار برا یروز  یقبولت نکنم، وقت تونمیطور مچه-

 .کنمیقلب، با تموم وجودم قبول مخوش یو گاه یعصب یمهربون و گاه یو گاه شهیخودخواه م
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بلند شد. گروه  تیجمع ی. صدادیبلند شد و در آغوشم کش نیزم یاز رو عی. سر دیدرخش ادیز  یاز خوشحال هاشچشم

 م بودم!بود که هر لحظه منتظر شکستن اسکلت بدن دهیمحکم در آغوشم کش قدرنیزدن کردند. اارکست شروع به آهنگ

اش کاشت و انگشتر رو داخل انگشت دستم گذاشت. تموم عشق و عالقه یادستم بـ ــوسه یاز آغوشم فاصله گرفت. رو باألخره

 و گفت: ختیرو تو نگاهش ر 

 .یقدر خوشبختت کنم که اون گذشته رو فراموش کناون دمیقول م-

 تکون دادم و گفتم: یسر 

لحظه درست در  نیگذشته بود که بهم اجازه داد که اآلن و هم نیرو که با تو داشتم فراموش کنم. ا یاگذشته خوامینه، من نم-

 نیر یحال اآلنم رو ش هاشیهستم که با تلخ یاگذشته ونیداشته باشمت. من حال خوبم رو مد ،یستادیکه روبه روم ا یحال

 کرده.

 لبش نشست و گفت: یرو یپهن لبخند

 برم من! تیزبون نیر یقربون اون ش-

از  شتریاومد. نگاهش امشب فرق داشت؛ انگار امشب ب کینزد نیما ملحق شدند. فرز  یو اردالن به جمع دونفره نازیو آ نیفرز 

 هاش گرفت و گفت:دست یهام رو تواومد، دست ترکی. نزدشدیلحظه محو نم هیقبل خوشحال بود. لبخندش  یهاشب

 .گمیم کیتبر -

 گفتم: یخوشحال با

 .نازجانیتو و آ یشاءهللا عروس! انیسمر -

 .یمرس-

داشت. منتظر نگاهش کردم. باألخره لب باز  دیدودل بود و ترد یرو داشت؛ ول یحرف هیشده بود. انگار قصد گفتن  رهیخ بهم

 کرد و گفت:

 کنم؟ دایات رو پاول بهت قول دادم خانواده یروزا ادتهی-

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 طور؟. چهادمهیآره، -

 کردم. دایات رو پمن خانواده-

 گفتم: دند،یلرز یهام مکه لب یدر حال زدهرتی. حچرخهیداره دور سرم م ایدن کردمیحبس شد. احساس م امنهیس یتو نفس

 ن؟یفرز  یگیم یچ-

 گفت: یپر از بغض بود. به سخت صداش
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 خبر خوشحالت کنم. نیدادن اامشب با  خواستمیمن تو رو به آرزوت رسوندم. م یسخت بود؛ ول-

 :دیلرز ی. صدام مکردمیشده بود، حس م ریام سراز گونه یاشک رو که رو یگرم

 کجان؟-

 جا رو نگاه کن.اون-

پسر بچه اومد.  هیزن و مرد و  هیشدم. اول از همه عکس  رهیبود، خ پیکل هی یکه در حال اجرا درنگیسف یو به پرده برگشتم

 خیاز قبل  شتریمن ب یهاو دست رفتندیم شدهکسیم یهاتازه متولدشده. آروم عکس یزن و دختر بچه هیبعدش عکس 

که نقش  نیبرداشتم که تعادلم رو از دست دادم. قبل از ا یجدا کردم. قدم نیفرز  یهادست نیهام رو از ب. دستکردندیم

من و  یهایاطرافم نبودم. عکس بزرگ یده بودم که متوجهشوکه ش قدرنیهومن دور کمرم حلقه شد. ا یهابشم، دست نیزم

به  د،یلرز یکه تموم بدنم م یتموم شد. در حال پیبود و بعدش کل نیفرز  یهایو بچگ نیمن بود و بعدش عکس فرز  یهایبچگ

لب  یسخته. به سخت دنمینفس کش یاون همه حجم هوا برا کردمیشده بودم. احساس م رهیبرگشتم. بهش خ نیسمت فرز 

 باز کردم و گفتم:

 ؟یتو برادر من-

 یرها کردم. با صدا آغوشش ی. نتونستم تحمل کنم و خودم رو توختیر یمثل من اشک م صدایرو آروم تکون داد. ب سرش

 گفت: کرد،یکه موهام رو نوازش م ی. در حالکردمیبلند هق هق م

 کردم. داتیآروم باش پوپک جانم. باألخره پ-

 گفتم: دهیبر  دهیبر  کردم،یم هیکه گر  یحال در

 دم؟یرو کش یو مادر  پدریقدر حسرت بمن چه یدونیم ر؟ید قدرنیچرا ا-

 .ذارمیلحظه هم تنهات نم هی گهیمن رو ببخش. اومدم جبران کنم. د زم،یعز  دونمیم-

 ؟یدیقول م-

 .یخودم یتو پروانه ،ینفسم ،ی. تو عمرمیخواهر  دمیقول م-

باألخره جواب داد. اعتراف عشق هومن،  وبمیباور رسونده بود که صبر ا نیجا من رو به ا کیاون هم  یهمه خوشبخت نیا حجم

 نیر یپاداش ش نیقدر اعمر صداکردن خدا بود. چه کیبود. پاداش  یعمر صبور  کیپاداش  هانیا یام، همهخانواده داشدنیپ

 بود!

 رو داد. امهیبشه و باألخره امروز خدا هد دایام پگمشده یخانواده کردمیعمرم روز تولدم دعا م یهاسال تمام

 هومن گفت: کردم،یام رو پاک مگونه یرو یهاکه اشک یفاصله گرفتم. در حال نیآغوش فرز  از

 .ییبایز  نیعشق به ا هیدروغ، حاصلش شد  هیانتقام،  هیمن خواست.  یکه خدا تو رو برا یدید-

 گفتم: متعجب
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 دروغ؟-

 عوض کرد و گفت: عیرو سر  بحث

 رو فوت کنه؟ کشیک یهاخانومم شمع دیدیصورت گرفته، اجازه م یو خوش یبه خوب زیخب حاال که همه چ-

"خانومم"  یکلمه ی"دروغ" نکردم. دلم برا یکلمه ریخودم درگ ادیخاطر ز  نیفکر کنم؛ به ا گهید یزایامشب به چ خواستمینم

 :کرد و گفت ینیر یاخم ش نیضعف رفت. فرز 

 .دیکن یخواستگار  یو خواهرم رو رسم دیار یب فیباخانواده تشر  عتریهر چه سر  دیبا یول دم؛یبار اجازه م نیا-

 رفت و گفت: یابراش چشم غره کرد،ینگاه م نیچپ چپ به فرز  یدر حال هومن

 .میشیم فرمافیبا خانواده هم تشر  اد،یکه چشم تو در ب نیا یبرا یخوبه توام، پوپک زنمه؛ ول-

 و گفت: دیبه هم کوب جانیهاش رو با هکه صبرش سر اومده بود، دست یدر حال نازیخنده. آ ریز  میزد یهمگ

 .ارندیرو ب کیهومن زود بگو ک-

 باشه.-

 خم کرد و رفت. ی. مستخدم سر ارهیرو ب کیبه مستخدم اشاره کرد ک هومن

لحظه احساس  هیع به زدن آهنگ تولدت مبارک کرد. دوطبقه برگشت. گروه ارکست شرو کیک هیکه مستخدم با  دینکش یطول

 هیها رو روشن کرد. نگاهم ام رو گرفته بودم. مستخدم شمعخنده یجلو یام گرفته بود. به سختدوساله شدم. خنده یکردم بچه

 زدم و گفتم: یلبخند بهم زل زده بود. بهش لبخند هیشد. با  رهیستاده بود، خیا یاکه ساکت و آروم گوشه یلحظه به فرد

 اردالن. زیبابت همه چ یمرس-

 ها اشاره کرد و گفت:و به شمع دیخند

 نره. ادتیها رو فوت کن، آرزو شمع-

از حال خوب اآلنم بود. اگر اردالن نبود، من اآلن  ی. اردالن جزئگذاشتیکه بهش زده بودم، بازم بهم احترام م ییهاتموم حرف با

 یرو کنار هومن سرشار از عشق و خوشبخت دمیجد یزندگ ایدلم آرزو کردم:" خدا یستم و توهام رو بهومن رو نداشتم. چشم

 قرار بده."

رو برداشته بود. امشب  الیو اطیارکست، ح کیموز  یبلند شد. صدا تیو دست جمع غیج یها رو فوت کردم. صداشمع آروم

 .دمیجد یبود، اون هم کنار هومن و خانواده یامن شروع تازه یبرا

*** 

 ماه بعد دو
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هومن  نمیلحظه کنجکاو شدم بب هی. گفتمیم ییآمدگوها خوشبه مهمون ییبودم، با خوشرو ستادهیکه کنار مامان ا یحال در

گل کرد.  طنتمیها بود. شکه در حال دستوردادن به مستخدم دمشیاز سالن تاالر د یاکجاست. نگاهم رو چرخوندم و گوشه

از سر  ی. خستگدیکش یقیبه سمتم برگشت. نفس عم عیاش زدم. سر شونه یو رو ستادمیآروم به سمتش رفتم. پشت سرش ا

 گفت: ی. با خستگدیبار یو صورتش م

 .یکم به منم افتخار داد هیچه عجب! -

 گفتم: دم،یخندیم زیر  زیکه ر  یهاش عادت کرده بودم. در حالحسادت نیا به

 ؟یباز حسود شد-

 بکنم. یاستراحت درست و حساب هیتموم بشه من  یعروس نیبشه ا ی. کدمتیولله از صبح ند ه؟یحسود چ-

 ابروم رو باال دادم وگفتم: یتا هی

 وقت؟اون یطور چه-

 گفت: نیبه سرتا پام انداخت. نگاهش برق زد و با تحس یزد و نگاه یژکوند لبخند

 !یخوشگل شد-

 گفتم: ی. حرصدمیکوب اشنهیس یمشتم آروم رو با

 تو جواب من رو بده.-

 و گفت: دیسمت من کش خودشو

 .یطور نیا-

 و با اخم گفتم: دمیخودم رو عقب کش عیاش رو خوندم. سر نقشه ته

 .نندیبینکن زشته، همه دارند م-

 و مثل بچه هاگفت: دیرو برچ هاشلب

 رو نداشتم خانوم. تیتر گرفتم؛ چون طاقت دور رو زود یچرا من عروس یکنی. فکر میزنم نند،یخب بب-

 تکون دادم و گفتم: ابودنشیحیهمه ب نیا یبرا یسر 

 !ییایحیجون به جونت کنن هومن ب-

 و گفت: دیخند

 .یخودم یتو هم جون به جونت کنن پوپک غرغرو-
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هام زل شد. به عمق چشم یقلبش گذاشت. نگاهش جد یدستش گرفت و رو یمشتم رو تو عی. سر دمیکوب اشنهیبه س یمشت

 زد و گفت:

ام. انگار با آشفته یستیکنارم ن یآرومم، وقت یکنارم یرو ندارم پوپک. وقت تیارزش داره. طاقت دور  ایدن هیهر لحظه کنارت برام -

 .شنیو دردهام خوب م هایضیتو تموم مر 

 گفتم: یزدگهاش قنج رفت. با ذوقحرف یبرا دلم

 اهم.منم کنار تو آرومم پادش-

 شد و گفت: طونی. شرفتیضربان قبلم باال م شدیم کیکاشت. هر بار که نزد یاموهام بـ ــوسه یشد و آروم رو کمینزد

 دستت ندادم. یبرو تا کار -

 یدستور  یکه گرفته بود، با لحن یاکه برم صدام کرد. به سمتش برگشتم. با اون ژست مردونه نی. عقبگرد کردم. قبل از ادمیخند

 گفت:

 .ادیخوشم نم تیجمع نیا زیه یهاجلو، از نگاه اریها. در ضمن شالت رو هم بمهمون نیب ینچرخ ادیکن ز  یسع-

 گفتم: ی. با خوشحالکردندیدلم آب م یقند تو لویک لویک

 چشم.-

 ینازکردن. وقت یساخته شده بود و زن برا ردادنیگ یزد. برگشتم و به سمت مامان و مادربزرگ رفتم. اصال مرد برا یلبخند

مشترک با  یدوماه زندگ نیا یرو دوست داشتم. تو رتشی. دست خودم نبود؛ غدادندیرو بهم م ایانگار دن شد،یم یرتیهومن غ

 م؛یعشق پاک دارند. من و هومن کامل بود کیبه  ازیشدن جسم و روحشون نکامل یبرا نز هی ایمرد  هیبودم که  دهیهومن، فهم

در  نیو فرز  نازیتاالر انداختم. آ یها نگاهم رو به در ورودمهمون یهازدنزدن و دستکل ی. با صدامیتعشق پاک داش هیچون 

خواهر  هیکه از  یخواهر  یعروس دنیبود. د نیر یش حس نیقدر اهاشون بهم گره خورده بود، وارد تاالر شدند. چهکه دست یحال

تا سمت  ستادمی. منتظر ااومدندیقدر به هم م. چهتیزندگ یتنها برادرت و تنها حام یعروس دنیو د زهیبرات عز  شتریب یواقع

و بهشون  دمکر  یرفتم و باهاشون روبوس نیو فرز  نازیرفتند. به سمت آ گاهیمخصوصشون برند. باألخره به سمت جا گاهیجا

 گفتم. کیتبر 

انداختم و  دیکه خسته بودم، کل یتموم شد. در حال یروسبزن و برقص، ع یشب گذشته بود. باألخره بعد از کل یمیاز ن ساعت

پاهام درد  قدرنیبه سمت اتاق خواب رفتم. ا راستکیوارد خونه شدم. هومن هم پشت سرم وارد خونه شد و در رو بست. 

تخت  یخودش رو رو کرد،یکراواتش رو شل م یکه گره یپرت کردم. هومن در حال یاهام رو گوشهکه هر کدوم از کفش کردندیم

 گفت: یپرت کرد و با خستگ

 ! باألخره تموم شد.شیآخ-

 و گفتم: دمینال

 خسته شدم. یلیخ-
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 گفت: طنتیش با

 در خدمتم.-

 بهش رفتم و گفتم: یابه سمتش برگشتم و چشم غره عیسر 

 بهش هم فکر نکن. یحت-

 کرد و گفت: زونیاش رو آوو لوچه لب

 چرا؟-

 ام.چون که خسته-

 .کنمیقهر م-

 .یکن یآشت یبعدا مجبور -

 تکون داد و گفت: یسر  د،یخند

 .میامان از دست تو پوپک! چشم، تسل-

 با سرزنش گفتم: عیکه سر  دیتخت دراز کش یرو

 هات رو عوض کنپاشو لباس-

 .تونمیپوپک، نم الیخیب-

 انداختم و گفتم: نییاز پاهاش رو از تخت پا یکیسمتش رفتم و  به

 .نمیپاشو بب-

هومن افتادم. نگاهم تو نگاهش گره خورد. هرم  یزدن دستم رو گرفت و سمت خودش کشوند و درست روچشم به هم کی تو

 شد و گفت: رهیبهم خ روزمندانهیلبخند پ هیهام رو نوازش کرد. با هاش گونهنفس

 بغلم؟ یتو یایکردم ب یباألخره کار  یدید-

 شدند و گفت: زیر هاش . از درد چشمدمیکوب اشنهیس یحرص رو با

 پوپک. دایجد یکرد دایدست بزن پ-

 حقته.-

 که حقمه، آره؟-

 خنده سرم رو تکون دادم. با
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 گفتم: یزد. با حالت زار  مهیمن رو کنارش گذاشت و روم خ عیسر 

 .دیباشه ببخش-

 .یبش هیتنب دیحقمه، با یگفت گهینه د-

 هومن!-

 جان هومن؟-

 پاشو. ها،زنمتیم-

 .رسهیدار منچ، حق به حق-

 یام رو نوازش کرد. با صدالبش محو شد. با پشت دستش آروم گونه یاش از رواش کل اتاق رو برداشته بود. خندهخنده یصدا

 اش بند دلم رو پاره کرد:شدهبم

 دوستت دارم پوپک.-

هام خود به خود بسته بشه. جز گردنم نشست، باعث شد چشم یگود یهاش که رولب یهاش غرق شدم. گرمعمق چشم تو

 . غرق در عشق هومن شدم.دمیشنیرو نم زیچچیهومن ه یعاشقانه ینجواها

بود و  دنیدرحال وز  یمیهام رو باز کردم. باد مالپنجره نشسته بودند، آروم چشم یها که لبهگنجشک کیج کیج یصدا با

لبم نشست. چه حس  یرو یبود، انداختم. لبخند دهیبه هومن که آروم کنارم خواب یه بود. نگاهآروم پرده رو به رقـــص درآورد

کنار هومن صبحم رو  گهیروز د کیکه اجازه داد  نی. خدا رو بابت انمیبیکنار خودم م روو تو  شمیم داریاز خواب ب یوقت هیخوب

 یبه اسم باتالق عشق، باتالق یآروم آروم غرق خودش کرد. باتالقباتالق بود که من رو  هیعاشقانه شروع کنم، شکر کردم. هومن 

 بود. نیر یعشق هومن ش القشدن تو باتقدر غرق. چهکنمینم دایبراش پ یکه تا ابد راه نجات

 عاشقانه بخوان میبمان و برا میتا ابد برا جانانم»

 «ییقصه منم و مجنون عاشق تو یلیل که

 

 طرفدارن خوبم. یبه همه میتقد

 

 .انیپا

 رماهیت ۱۳۹۶/۴/۱۵
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 : نگاه دانلود پیتا منبع

 رمان مرجع رمان کی

در قالب نرم افزار  تانیکه رمان ها و شعر ها دیخواه یو م دیهست سندهینو ایو  دیبا ما هست یبه همکار  لیکه ما یدرصورت

 .دیر یتماس بگما مراجعه کرده و با ما  تیبه وب سا دیتوان یساخته و منتشر شوند م لیموبا
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