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 خالصه :

 

 از دختری. دهدمی رُخ اشزندگی در زیادی هاینشیب و فراز که رویاست نام به زیبا دختری زندگی روایتگر داستان این

 هتجرب را آبرویش ریختن ترس بارها و شودمی دزدیده بنام تبهکارهای از یکی دست به که نمتدی و متعصب ایخانواده

 . کندمی

 دختر برای خوشی پایان، سخت بازی این آخر در دید باید اما؛ دهدمی قرار جدیدی مسیر در را ما داستان دخترک، روزگار

 ؟بگیرد امک آن تلخی از باید ما یقصه رویای یا و خوردمی رقم ما قصه
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 :خواننده با سخنی

 امقبلی ارک از ترمتفاوت کار این تا داشتم این بر سعی، داشت که کمبودهایی تمام با اولم رمان از خوب استقبال وجود با

 .باشه

 .است گرفته بازی دست به را او روزگار که دختریست مظلومیت قصه رمان این

 شانسرنوشت ناخواسته و شدند طعمه ناخواسته که بودند دخترانی ولی؛ باشد نویسنده ذهن یزاده، داستان این شاید

 !خورد ایتازه ورق

 .شد حسرت دلشان بر گذشته خاطرات و شد آرزو رویاهایشان که دخترانی

 مامت و کند زندگی ما قصه رکدخت مانند دختری، گیتی جهان این از گوشه یک در یا و جا یک در شاید، داند نمی کسی

 .باشد افتاده اتفاق او برای «حسرت در» ریشه خیالی رخدادهای

 

*** 

  

 :مقدمه

 .افتاد شیرین قصه آن یاد من یسرگشته دل این باز

 دوست دو تمنای و بود بیستون

 عشق دو تماشای و بود آزمون

 کبک چو که زمانی در
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 شیرین زدمی خنده

 فرهاد زدمی تیشه

 ؟ آیدمی بیرون آدمیزاد نهاد از آه گفتنش با که چیست حسرت این ستیرا به

 ؟ کندمی تمنا را مرگ آرزوی گاه و را آدمی کندمی سیر روزگار چرخش از

 ؟ کندمی ویران را هاییرویا و آرزو چه کند خانه دل بر اگر کوتاه یکلمه همین داندمی کسی چه

 .بایست خدا گریان آسمان زیر در و یزبرخ جا از، بارید باران روز یک اگر

 از قطره هر. کن حس صورتت بر را باران قطرات برخورد حال. بسپار دستش به را خودت، شدی باران همنفس وقتی

 حس باران آن از سرمست شاید. دهدمی تسکین ترنمش هر با را دلت هایزخم و دمَدمی کالبدت به ایتازه جان باران

 .کند پیدا ایتازه احساس اتشدهسبک دل و اندشده شسته اهحسرت آن تمام کنی

 .شودمی باز آسمان درهای باش نداشته شک. بدوز آسمان به را چشمانت و کن بلند خدا سوی به را دستانت

 .نشیندمی اتشکسته قلب بر و شودمی بلند آسمان دل از ایصیحه

 در ههمیش من، نترس. بخش ایتازه جان نگاهت باران با را روحت و زبرخی:»گویدمی، سازدمی آرام را قلبت که صدایی با

 .«هستم کنارت

 . توست قدرت یادآور، وجودمان از نفس دم هر و زندگی از گام هر که تویی ای

 . شودمی تمنا، عظمت نام وجودم در گاهبی و گاه که تویی ای

 . کن نامت خوب حس از پر را وجودم و بگیر، امکرده دراز سویت که را امیاری دست

 . است جاودانه قلبم در همیشه که دارد نام نامی خدا وجودم یاسطوره بدانند همه تا بگذار

 :کرد خلق را جمله این که ذهنی گرفت باید طال
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 .«موجود گشته وجودش ز وجودم که وجودی نام به »

 "یوسفی نیایش "

*** 

 «اول فصل»

 که آجری هایخانه آن با شهر آسمان در خودنمایی برای را خود ماه و آمددر صدا به کمکم، روز معکوس شمارش

 . ساختمی آماده، بودند ماهش و خورشید زحمت از غافل مردمانش

 شهر آن هایآجر دل در را گرمایش بذرِ خواستمی گویی و کردنمی دریغ زمین از را خود گرمای خورشید هنوز چند هر

 بر هک خانه آن از بلند هایقدم با، بودند شده همیشه از تروحشی رنگشآبی چشمان، شمخ از که زیبا دختری، بنشاند

 کم عصبانیتش شدت از توانستنمی هم کشیدمی که عمیقی هاینفس. شودمی خارج، بود کرده غلبه شیطان محیطش

 ؟ آمیختندمی هم در که هاییشیطان دیدن؟ شد چه آقاجانش به گفتندروغ ینتیجه. کند

 گویی. انداخت اطراف به نگاهی. شد کوچه وارد، بود گرفته دست در را خواهرش دست که درحالی و کرد تند قدم

 با. تنداش اعصابش روی کنترلی و لرزیدمی عصبانیت از. گرفتمی او از نفس منطقه آن یکشیدهفلکسربه هایخانه

 :برگشت مینا سوی آلودغضب یچهره همان

 ؟ بود خونه اون توی آشغاالی دیدن فقط جااین به اومدنم برای اصرارت مهه اون بیشعور -

 : داد ادامه و کرد اشاره، بودند آمده بیرون آن از قبل لحظه چند که سرش پشت مشکی بزرگ در به دست با

 ؟ کشوندی خونهکثافت این به رو خودت و من که خری حد این تا؟ احمقی حد این تا یعنی -

 :داد ادامه کردمی زمزمه خود با که گویی، کوتاه مکث از بعد و یدکش عمیقی نفس

 خبی آب حوض لب ذارهمی رو سرمون؟ مینا فهمیمی، کنهمی پا به خون اومدند کجا تا دختراش بفهمه آقاجون اگه! وای -

 .برهمی بیخ تا
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. اندازدمی، بود شده همیشه از ترتیره چشمانش دور مردمک که خواهرش دریایی چشمان در را شرمسارش نگاه مینا

 جامان بود شده تَلنبار دلش بر هاسال که هاییعقده روی از فقط را اشتباهی کار چه بفهمد آقاجانش که این از هم خودش

 و دکن اشهمراهی مهمانی این برای تا بود کرده اصرار رویا به قدرچه آمدمی یادش وقتی. افتادمی دلش بر لرز، است داده

 او هب صدف. شدمی عصبانی اندازه و حدبی خودش از، بود خورده قسم برایش ندانسته جشن این بودنسالم روی قدرچه

 .کردنمی پافشاری جاآن به آمدن برای گاههیچ، گفتمی اگر که است مختلط تولدش جشن بود نگفته

 : گفت شرمساری با و انداخت پایین را شرمگینش نگاه

 ... ب صدف حرف رو منم، ستدخترونه جمع بود گفته صدف آخه، نداشتم خبر هیچی از من خدا به رویا -

 : زد داد بلندتری صدای تُن با و کرد قطع را مینا حرف رویا

 و نیکمی قبول رو دعوتش که شدی مچ دخترِ این با قدراین چرا تو؟ باشه یکیش این که بود حرف حرفش کدوم صدف -

 ؟خورندمی وول همدیگه بغل تو ـختـ لـ پسراش و دختر که ذاریمی پا جایی ناخواسته یا خواسته

 یادآور که چشمانی؛ گرفت خواهرش رنگخاکی چشمان از را رنگشآبی نگاه، هایشسرزنش، نه که حرف شدنتمام با

 .نهاد دختر دو دل بر زیادی هایحسرت و دلتنگی و عقده رفتنش با که زیبایی ملکهِ، بود قلبش یملکه

 کرارت را اشتباهاتش بار هر کوچکش خواهر شاید، نبود سختگیر و متعصب قدرآن پدرش یا و بود زنده مادرش هنوز اگر

 . کردنمی

 برایش دادبی و داد کمی اما؛ بگذارد پا مکانی چنین به بخواهد که است آن از پاکتر و ندارد گناهی مینا دانستمی که این با

 نصیحت را خود خام البته صد و ترکوچک خواهر، مادر نبود در تا داشت را حق این، بزرگتر رخواه عنوان به او. بود خوب

 .باشد ماه دو و سال یک فقط بزرگی این وسعت خواستمی حال؛ کند

 دبای. کشیدمی نشان و خط صدف برای دل در، شدمی دور کم کم مکان آن شیطانی هایکوچه پس کوچه از که طورهمان

 نهادش که دو آن دوستی بر انداخت می خط و شدمی قرمزی خط باید. کردمی دور مینا از را صدف شدیم که هرطور
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 نشباط دهندهنشان ظاهرش چیز همه که دختری؛ نبود خوب صدف به حسش، بود گرفتنشکل حال در نوپا کودک همانند

 .آیدمی آموزشگاه به پسر یک با روز هر و باالمدل هایماشین بر سوار دفعه هر صدف که بود دیده هابار. بود

 . کردمی خارج بدن و تن از عرق هنوز مرداد گرمای ولی؛ دادمی نشان را عصر پنج، کندمی ساعتش به نگاهی

 خانه هب تاکسی با تا کندمی اشاره مینا به، اندازدبی نگاهی بود اشقدمی چند در که اتوبوس ایستگاه به که آن بدون

 هک بود این، آن از مهمتر و شود دور جاآن از ترزود هرچه خواستمی فقط، نه باشد کرده زیادی پولشان که نای نه. بروند

 . ندهد پدرش دست به بهانه

 موتور و شخصی سواری چند گاهی از هر که خلوت خیابان به نگاهش. بود ایستاده رویا از قدم یک یفاصله به مینا

 به و بهانه هزار با وقتی. زدمی پا و دست، بود دیده که چه آن کشمکش در ذهنش اما؛ بود کردمی عبور آن از سیکلت

 ارجخ خانه از تنهایی رویا با کتاب خرید یبهانه به شده هرطور تا کند راضی را پدرش توانست زینبش بیبی کمک

. یندبب دوستش تولد جشن در، است ندیده چشم به تاکنون که را هاییصحنه چنان گنجیدنمی مغزش در هرگز، شوند

 و نت سخاوتمندانه گویی و رسیدمی وجب یک به زور به شاناندازه که رنگارنگ هایلباس با دخترانی از پر که ایخانه

 سو نآ و سو این به تلوتلوخوران که جلف هایلباس با پسرانی. بود، بودند گذاشته همگان دید معرض در را خود هایبدن

 . رفتندمی

 هک ماهی یک این در. کردنمی پشیمانی احساس وجههیچ به بود دیده که چه آن از او؛ دهد فریب را خودش انستتونمی

 دفص چیز همه به ولی؛ آوردنمی خودش روی به. بود شده سرازیر اشچندساله هایعقده یکیسه، بود شده آشنا صدف با

 زاحمم چادر بدون و دادمی نشان خوبی به را اندامش که باییزی و کوتاه هایمانتو به، پوششش نوع به. کردمی حسادت

 هایرنگ جز به و زدندمی زار تنش به که گشاد و بلند هایمانتو با همیشه که خودش برعکس. کردمی آمد و رفت آزادانه

 و کلفت چادر بود مجبور که تربد آن از و بود مانده دلش به هارنگ دیگر حسرت، ایسورمه هم گاهی و ایقهوه و مشکی

 ابانخی و کوچه در ابایی هیچ بدون که این به، صدف رفتار و اخالق نوع به. بپوشد لباس انبار آن روی را رنگشمشکی

 . بود آرزو برایش، خانه در هم آن بلند صدای با خندیدن حتی او و زدمی قهقهه

 .شد تاکسی سوار زیبارویش خواهر یاشاره با و آمد بیرون فکر از، زد او به رویا که ایسقلمه با
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 اما؛ دیدنمی را او کسی، نبود او حضور متوجه کسی. کرد پهن را بساطش بزرگ یخانه آن از ایگوشه در شیطان

 و بردندمی باال را حرام هایجام که پسرانی و دختر. بود کرده کور را هاچشم و کر را هاگوش اششیطانی نجواهای

 هــ بوی فقط که فضایی. گرفتندمی ـناه گـ کام همدیگر لبان از و خزیدندمی هم آغوش در، کردندمی وجود گوارای

 صدای نه و خوردمی مشام به سجاده خوش بوی نه! پاکی از نه و بود خبر حیا و شرم از نه! س*ـو هــ و دادمی س*ـو

 !تسبیح هایدانه برخورد

 ؟است نیاز چه شیطان به را اینان، بودند سپرده فراموشی دست به را خدا که راستی به

 و دروغ و زشتی در او نسل که دانستنمی، .«کن سجده او نسل و آدم بر:» گفت او به خداوند که روزی آن شیطان اگر

 !افتادمی سجده به آدم برابر در وگرنه، رود فرا تواندمی کجا تا ـیانـت خــ

 . بودند نشسته بزرگ سالن یگوشه در، رنگ ایقهوه چوبی میز دور، شیطان چهار، مرد چهار

 با مردی. کردمی تیز، بود دیده که دختری دو برای حسابی را هایشدندان که بود درنده چهارگرگ آن از یکی، عبداهلل

. دهد نشان بود که آنچه از ترجوان را خود، اسپرت هایلباس پوشیدن با تا داشت این بر سعی همیشه که جنوبی یچهره

 لبخند اب و انداخت پایین را خشت بیبی، البرز یاشاره با و کوتاهی مکث از بعد و کشید اشپروفسوری ریش به دستی

 :گفت و دکر نگاه، بود صورتش یمشخصه دماغش بودنگوشتی و راست ابروی شکستگی که اشدستی بغل به ژکوندی

 پیش هفته که اونی از میدم قول بهت. اندازهمی هرا به عرب هایشیخ دهن از آب آبی چشم کوچولوی پری اون -

 . داره خریدار بیشتر خیلی فروختیم

 :تگف و انداخت میز روی به باالجبار، داشت دست در که را خشتی تنها و داد تکان عبداهلل حرف تایید به سری جاسم

 . دبودن عروسک مثل هردوتاشون اصال، بود خوب هم یکی اون نظرم به ولی؛ بزنم دیدشون نتونستم خوب که هرچند -

 . انداخت خشت بیبی و لو سه روی بر را خشت لوی ده ناچار به. داد تکان صندلی روی را چاقش هیکل البرز
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. رسیدیم نظر به ترکثیف و حریص همه از که گفت شدمی و داشت همکارانش دیگر به نسبت بیشتری نفوذ و ثروت او

 قاچاق کنار در مخدر مواد واردات با و کرد خود هایس*ـو هــ یطعمه را زیادی ختراند بارها که ساله پنج و چهل مردی

 .بود آورده دست به کثیفی و هنگفت ثروت، زیبا دختران

 : پرسید، بود کرده درگیر را ذهنش که سوالی

 خودش بردیم رو هرکی حاال تا؟ ببریم خودمون با رو اینا میشه طوریچه، داره وجود کوچیک مشکل یه فقط رفقا -

 دور که چارقدایی اون با پری دو این زدنگول ولی؛ کردمی راحت ما برای هم رو کار و بشه خارج کشور از تا بود خواسته

 . سختیه کار، بودند پیچیده خودشون

. شندکب دست آمدهدستبه فرصت این از خواستندنمی کدامهیچ. شد فرماحکم هاآن بین کوتاهی سکوت البرز حرف با

 ؟وندبش شدهکشف طالی معدن خیالبی توانستندمی گونهچه حاال، زدندمی جیب بر پول کلی جوان دختر دو آن بابت

 همان با. داد هدیه عبداهلل صورت به را اخم خشت شاه. کشاند میز سوی به را متفکر مرد سه نگاه، ورق تق بلند صدای

 که ریدال چند به قیدش که داشت پول قدرآن. کردمی دود سیگار قیدیبی با که کردمی نگاه البرزی به خوردهگره ابروان

 .نباشد، دادمی دست از بندیشرط در

، ودب کرده نهان جذابیت همه آن میان را کثیفش و زشت سیرت که زیبا صورتی با، گرگ همچو درشت چشمان با مردی

 صورت به را اشخاکستری نگاه. گذاشت شدهبرده قبل از هایورق روی و کشاند خود سوی به را میز روی هایورق

 هایرقو و زد نیشخندی. ببرد پی افکارشان اعماق به توانستمی دوستانش متفکر نگاه از. انداخت مرد سه آن تکتک

 . گرفت عبداهلل سوی را پاسور

 در همکارانش برای و مستعد کارش در سن سال پنج و بیست با تنها که فردی، چهارنفره جمع آن فرد ترینجوان، فرید

 پدر از که ایحرفه. شد آشنا کثیف یحرفه این رموز و رمز با، گشود دنیا به چشم که زمانی از درست، بود ستایش خور

 . شد اشپدری کثیف راه یدهندهادامه بیشتری پشتکار با نیز او و رسید او به منفورش

 پدر از نشان ندارد کو پسر»
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 .«پسر مخوانش نشخوا بیگانه تو

 همان در و آموخت نوجوانی از را کار هایپیچ و خم. بود برده ارث به گودرز از را اشزیرکی حتی و اخالقی صفات یهمه

 ایاز در عرب هایشیخ به آنان فروختن و کشورش جوان و زیبا دختران دادنفریب. شد کار مشغول پدر با نوجوانی زمان

 احساس دل در دختر دو آن دیدن از، همکارانش همانند نیز او. بود شده آمیخته خونش در که بود چیزی، کالن هایپول

، بود کرده نشان را ایفریبنده و خوب هایطعمه، خود کاری شروع اولین در اشمبتدی عموی دختر. کردمی خوشنودی

 اییزیب که دخترانی. کند باز مکان ینا تا را محجبه دختر دو آن پای بتواند صدف کردنمی خطور هم فکرش به گاههیچ

 .بود مشهود باز هم پیچاندن سیاه پارچه دور را خود و روگرفتن همه آن با، صورتشان

؛ دبودن گرفته را چشمش بدجور زیبا پری دو آن، بود رفته زبان آموزشگاه به صدف رساندن یبهانه به که باری چند

 . بود زیبا هاهفرشت همانند که آبیچشم دختر آن الخصوصعلی

 حدودی تا صدف حاال و بیندازد دام به را خواهر دو آن، اجدادیشان یحرفه یادگیریِ گام اولین برای تا خواست صدف از

 کار عجله روی از خواستنمی دلش واقع در؛ نداشت ایعجله دختر دو آن تورکردن برای فرید هرچند. بود رفته را راه از

 .بخورند لیز دستانش از ماهی همچون دختران آن که کند اشتباهی

 :گفت هاآن به خطاب پُرصالبت صدایی با و انداخت دوستانش به غرور سر از نگاهی

 ولقب رو کارها تمام مسئولیت خودم. بده انجام اشتباهی کار کسی، نشده راهروبه چیزهمه که زمانی تا ندارم دوست -

 .کنممی

 تاهم کارش در جوان پسر این دانستندمی خوب که متفکری مرد سه. کرد نگاه نهرکدامشا یچهره به، حرفش اتمام با

 . ندارد را کارهایش در دخالت حق کسیهیچ یعنی، شودمی کارها زمامدار خودش که زمانی و ندارد

 دختر که جایی درست سالن دیگر سوی به و شد بلند جایش از، بود همراه برد با همیشه روال طبق که بازی اتمام از بعد

 ازیطن و دلبری همه آن با صدف. رفت بود، خانوادگیشان دوستان از یکی پسر، مسیح با رقـــص حال در لوندش عموی

 .کردمی آب را مردی هر دل، دادمی خرج به که
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 یزر هایعرق گونهچه که بود گرفته نظر زیر هم را مسیح تیزش نگاه با، شدمی نزدیک هاآن به قدم به قدم که طورهمان

 استفاده، اشدرونی حس ارضای و صدف گرفتنآغوش در برای فرصتی هر از و کردمی پاک را اشپیشانی روی درشت و

 . کردمی

 چه اطرافش در فهمیدنمی که بود خورده تولدش جشن در موجود سفارشی و خالص هاینوشیدنی آن از چنان صدف

 راه به مسیح خصوص به، جمع پسران دهان از آب که زیبایی رقـــص در غرق و بود خوش خودش برای، گذردمی

 .بود انداخته

 هل را کردهمست مسیح زدنهم به چشم یک در و رسید هاآن به فرید، بود چرخش حال در صدف که زمانی درست

 جاآن از ات خواست مسیح از تهدیدبارش نگاه با. کرد گره دلربایش و لوند دخترعموی کمر دور دست خود و داد محکمی

 . کند بحث فرید همانند فردی با بخواهد که بود آن از ترعاقل هم مسیح البته و شود دور

 : گفت بود برده کار به صدایش در که نازی و عشوه با و شکفت گلش از گل فرید دیدن با صدف

 . مشدمی امیدنا ازت داشتم کمکم دیگه! افتاد خوشتیپم عموی پسر جمال به چشمم عجب چه -

 تازگی به و بود گذرانده او با را هایشاولی تمام که صدفی هم آن. سازد رام گونهچه را خود عموی دختر دانستمی فرید

 دل هک آن امید به تنها، بود کرده تقدیم فرید به دودستی هم را اشدخترانگی و بود کشیده سیاهی خط عفتش روی به

 ! باطل خیال زهی و بزند انهجو دلش در عشق و بلرزد او مانند هم فرید

 : گفت بیندازد صدف یشدهمجنون دل بر خدشه نفسش که طوری، آرام و برد صدف گوش نزدیک را لبانش فرید

 !داره بدی عواقب من از اونم، کردندلبری -

 یوس به و گرفت دست در را نرمش و سفید دست سپس. شود آزاد صدف یشدهحبس نفس تا گرفت فاصله او از کمی

 . رفت، بود سالن قسمت ترینکنج در که خالی میزهای از یکی
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 وجود زیادی هایخم و چم هنوز. بنشیند اشکناری صندلی روی کرد اشاره هم صدف به و نشست صندلی روی خودش

 پاهای روی را دستش نوازشگانه که حالی در و کرد ترنزدیک صدف به را خودش. بیاموزد کارتازه صدف به که داشت

 .گفت برایش، گفتمی باید که را چیزهایی، کشیدمی صدف

*** 

 ردهک سکوت را مسیر تمام هاآن هردوی. کنند گز پیاده را ماندهباقی راه تا شدند پیاده ماشین از، خانه به مانده کوچه دو

 .کردندمی سر خود افکار در هرکدام، بودند

. ندک تزریق تریتازه هوای و حال روحشبی و سرد زندگی به داشت دوست، خواستمی جدید تجربیات دلش که مینایی

 برای بیشتری رغبت و میل، اشباطنی حس اما؛ زدمی پا و دست بد و خوب دوگانگی در احساسش هنوز آنکه وجود با

 .داشت جدید هایتجربه

 ؟است شیطان خود صدف بفهمد خواستنمی او چرا و

 «أَعْمَالَهُمْ الشََّیْطَانُ لَهُمُ زَیََّنَ وَإِذْ»

 را ها بدی و ها زشتی که شیطانی، )داد جلوه نظرشان در را( مشرکان) هاآن اعمال، شیطان که را هنگامی (آور یاد به) و »

 گنـاه و زشت اعمال مجذوب را ساخت جدا خدا راه از دل و لغزید پایش که کسی هر دل تا کندمی زیبا آرایش طوری

 .(«سازد

 نآ سبب همین و بود خدایی ذهنش و فکرش، دلش اما؛ نبود زیاد چندان سنش. داشت خواهر خامی از بیم رویا سو آن در

 .سازد جدا هم از را بد و خوب تا بود شده

 و دخری به قدیمی بازارچه در پدرش همانند که مدنی رسولحاج همسر، خانمبدری دیدن با رویا، رسیدند که خانه نزدیک

 سرم از دست تا کنم هم سر ایبهانه چه حاال" کردمی فکر خود با. برآمد نهادش زا آه، بود مشغول فرش فروش

 وشگ انگار ولی؛ ندارد اشبرگشته فرنگ از پسرکاکل به ایعالقه هیچ که بود فهمانده او به مودبانه دفعه هر "؟بردارد
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 دکترش پسر عقد به را او ترزود چه هر تا بود کرده جزم را عزمش تمام بلکه، نبود بدهکار هاحرف این به خانمبدری

 . دربیاورد

 . شد خانه در بازکردن مشغول کلید با و گذشت خانمبدری کنار از، سالم دادن بدون و تفاوتبی مینا

 یادبانهبی حرکت و دیدمی را رویشروبه ماه قرص فقط خانمبدری اما؛ شد درهم مینا یادبانهبی رفتار از رویا هایاخم

 . شود افشین، پسرش دردانه همسر رویا تا داشت دوست اندازه و حدبی. نیامد چشمش به ایذره مینا

 او از افشین همچنین و رسول حاج که این وجود با؛ گذاشت زمین روی، داشت دست به که را قرمزرنگی خالی زنبیل

 دو هب نشینیخانه و بدری اما؛ کند واگذار اششدهاستخدام تازه خدمتکار، سروناز دست به را هاکار امور تا بودند خواسته

 . دادمی انجام خود را خانه خرید همیشه پسرش و شوهر یگفته درنظرگرفتن بدون که شد این و شدمی ختم متفاوت راه

 هب شروع، داشتبرمی ــوسه بـ دخترک لطیف و سفید هایلپ از که طورهمان و کشید آغوش به را رویا خندان روی با

 :کرد والپرسیاح

 ؟دلم عزیز خوبی! خوشگلم عروس میشی قبل از ترقشنگ روز هر که بگردم دورت الهی -

 . گفت لبی زیر ممنون کوتاه خیلی و گرفت فاصله او از، نشود دلخور خانمبدری که طوری ظاهری لبخند با رویا

 خیلی، ندیدمش خانماکرم خونه یروزد؟ کنهمی کارچی زینب بیبی؟ هستند خوب احمد حاج. عزیزم شکر رو خدا -

 .باشه نداشته حضور جااون بیبی و بگیرند قران ختم جایی نداره سابقه؛ شدم نگرانش

 رسول حاج یخانه از که افشین ماشین دیدن با اما؛ بدهد را خانم بدری هایسوال جواب متانت با کردمی سعی رویا

 روروبه خودشیفته دکتر این با نداشت دوست عنوانهیچ به. ریدپ صورتش از رنگ و شد گرد هایشچشم، شد خارج

 شدههول و انداخت خانم بدری چشمان در را نگاهش. بود شده متشنج اعصابش کافی حد به که روزی در هم آن، شود

 : گفت

 .خداحافظ، برم باید شده دیرم من ولی؛ خانم بدری ببخشید -
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 :شد رفتنش از مانع و گرفت محکم را ستشد خانم بدری که بود برنداشته قدمی هنوز

 ؟میگی دیگه چیز یه تو گیرممی رو بیبی احوال من جون دختر وا -

 . بود کرده رو رویا برای، داشت سر در که را فکری خانم بدری لب روی لبخند

، تداشمی بر قدم هاآن طرف به که حالی در و شد پیاده رنگشسیاه باالیمدل ماشین از همیشگی غرور همان با افشین

 : گفت آبیچشم دخترک به رو تمسخر از پر لحن با

 ! بذارید فرار به پا من دیدن با طوراین نیست نیازی، خانم ندارم جذام من کنید باور -

 : داد ادامه و گرفت خود به متفکر یچهره

 اب من حضور از طورچه، زیرید به سر همه نای تا و کنهمی حرکت پاهاتون از ترجلو نگاهت که شما موندم هنوز من ولی -

 ؟شیدمی خبر

 در .انداخت سبزرنگ یتیله دو در را نگاهش و کرد بلند سر کوتاه ایلحظه برای. خورد گره هم در رویا یکشیده ابروهای

 قدی و گرد صورت در معمولی دهن و لب و سبزه پوست. شدنمی دیده جذابیتی دیگر چشمانش جز افشین مردانه صورت

 آیا، تگرفنمی بیگانه کشور از را طبابت مدرک همین اگر دانستنمی و کند غرور احساس آن از کسی که نبود چیزی دراز

 از. دیدیم خودش به نسبت را افشین تحقیرآمیز نگاه که نبود اول بار این؟! بفروشد فخر آن به که داشت هم دیگری چیز

 دکتر یخواسته، دارد او گروی در دل مادرش که قدرآن زد حدس شدمی ینافش تمسخرآمیز هایحرف و هانگاه این

 . دیگریست چیز مغرور

 دخترک چشمان از دور و کشید آغوش در را رویا خنده با دیگر بار، دیدنمی مناسب را وجودآمده به جو که خانم بدری

 :گفت و رفت مغروش پسر به ایغره چشم

 . میگی جدی کنهمی فکر خودش پیش وقت یه، کنیمی گلم عروس با شوخیه چه این، مادر افشین -

 : گفت، باشد نزده ادبیبی بر مبنی حرفی کردمی سعی که حالی در و آمد بیرون خانم بدری آغوش از رویا
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 یه هم هاگ و ندارم ازدواج قصد فعال من بگم بهتون باید ولی؛ قائلم براتون که احترامی تمام با، خانم بدری ببخشید -

 ...کنم ازدواج بخوام روزی

 : داد ادامه و انداخت افشین چشمان در را نگاهش

، دونهب ارزشبی رو دیگران نگاهش در و شده ساخته غرور از اصلیش عنصر که کنمنمی انتخاب رو کسی عنوانهیچ به -

 یهبق واسه بیشتر هم ایدش یا و قدر همون به اونم که میشه متوجه بندازه خودش به نگاهی فقط اگه که کسی اونم

 .ارزشهبی

 وا به واج و هاج که خانم بدری به دوباره و گیردمی، بود گرفته خودش به اخم رنگ حاال که افشین چشمان از را نگاهش

 : اندازدمی کردمی نگاه

 .خدانگهدار، باشید نشده ناراحت من هایحرف از که امیدوارم -

 : فتگ کلیدشده هایدندان الی از، بود شده تربم خشم از که صدایی با و ایستاد او جلوی، نداد او به رفتن اجازه افشین اما

 !کردینمی زبونی بلبل و ایستادینمی جااین، متنفرم تو جنس و تو از حد چه تا بدونی اگه -

 هیچ بدون هم اروی. کرد حرکت ماشینش سمت به و گرفت رویا یشدهگرفته پایین صورت از کوتاهی مکث با را نگاهش

 . کردمی تزریق وجودش به را آرامش و امنیت که جایی؛ شد شانخانه وارد و کرد طی را ماندهباقی قدم چند تأملی

 : گفت دلخوری با، شد نزدیکش افشین که وقتی. بود دو آن تماشگر باز دهن با بدری

 ...ح؟ کردی بود رفتاری چه این -

 : گفت بلندی تقریبا صدای با و کرد عقط را مادرش حرف عصبانیت با افشین

 که نَپِلک اُمل دخترِ این بر و دور قدراین گفتم بهت صدبار. شماست تقصیر شهمه، نگو چیزی کنممی خواهش مادر -

 ؟بزنه رو حرفا اون روم تو افتاده عقب دخترِ که خواستیمی رو همین. نمیره گوشت به، برنداره دور طوراین
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 به رو و دکشی پایین را شیشه، کند روشن را ماشین که این از قبل ولی؛ شد آن سوار و کرد باز را شینما در عصبانیت با

 : داد ادامه، داشتمی بر زمین از را زنبیلش ناراحتی با که بدری

 همون به گردممی بر خدا به، نیاید کوتاه حرفتون از آقاجون و شما اگه؛ کنممی حجت اتمام دارم جا همین -

 !امیرعلی مثل بشم یکی منم نذارید. دادم جون توش سال هشت که ایشدهبخرا

 .کرد رها تنها غم از دنیایی با را بدری و گذاشت گاز روی بر پا، حرفش شدنتمام با

 برای دلش. بود سنگین زیادی برایش امروز اتفاقات. پاشاند صورتش به و کرد آب از پر را مشتش دیگر بار چند برای

 را دلش درد. خوردمی چشم به دیگر زمان هر از بیشتر اشخالی جای هاروز این. خواستمی را مادرش کوتاه یالحظه

 از یا و؟ دادمی سالمش ترس دنیا یک با که پدری از، شود صبورش سنگ خواستمی کسی چه از، گفتمی که برای

 وردخ را بغضش؟ بودن صبور سنگ به چه را او! خواستمی هایشدرد بر مرهم سنگ خودش بیچاره پیرزن؟ زینب بیبی

 .باشد محکم شدمی که طوری هر باید او؛ زد پس، نبود ایفاصله سرازیرشدنشان تا که را هاییاشک و

 کوتس این از گذشته مثل دیگر. بود شده عادی برایش خانه تلخ سکوت. شد بلند حوض یلبه از و گرفت زانو به دست

 که شدینم داده خانه به تغییری هیچ سالده از بعد چرا؛ گرفت دلش. انداخت سالن به گذرا نگاهی. نبود مندگله همیشگی

 و آینه با کنسول و دیوار به شدهنصب فرش تخت همان، فرش و مبل همان. نسوزد دلش، دیدنش بار هر با چنیناین

 .داشت را پیش سالده هوای و حال چیزهمه، سالن بزرگ ستون کنار مادر جهیزیه شمعدان

 ؟نداشت تغییرش در سعی کسی چرا

 .گشتنمیبر عقب به گاههیچ زمانه زیرا؛ نداشت حالش به سودی خوردنغصه

 دهش غافل حسابی اشسالخورده مادربزرگ از خانه افراد هاروز این. ندید را زینبشبیبی، انداخت آشپزخانه به نگاهی

 هک افتاد خانمبدری حرف یاد. بود کرده رها خود حال به را پیرزن نیز خودش .بود گرم خودش کار به سرش که هر و بودند

 .بردمی دکترش نزد وضعیتش چکآپ برای را او فردا همین باید. کردمی گوشزد را مادربزرگش بد احوال هایشحرف
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. ایستاد اهر میانه اما؛ برداشت اتاق سوی به قدمی. انداخت مینا اتاق یبسته در به نگاهی. رفت باال خانه مارپیچ هایپله از

 غبال دختری مینا. کند فکر هایشکار روی بر کمی تا کردمی رها خودش حال به امروز برای را کوچکش خواهر بود بهتر

 ستد به راحت خیلی مینا که آن از غافل. دهد تشخیص هم از را بد و خوب فکرکردن کمی با توانستمی رویا نظر از و بود

 دیدج دنیای درگیر فکرش. خواندمی میان در روز یک هم را هایشنماز حتی که جایی تا؛ بود شده مغزی ستشویش صدف

 شانزده خواهر بسته در آن پشت دانستمی چه رویا و شدن صدف مثل یکی آرزویش و بود شده ـناه گـ رنگارنگ و

 بود نتوانسته رویا خاطر به که شود باخبر جشنی وایه و حال از تا شود صبح ترزود چه هر کندمی شماری لحظه اشساله

 . باشد داشته حضور آخرش تا

 که بود دَر لوالی قیژ صدای تنها و کرد باز را اتاق در. چرخید خودش اتاق سوی به و داد بیرون صدا با را نفسش رویا

 قدی آینه روی به رو و رفت جلو قدم به قدم، شد خلوتگاهش وارد. شکست هم در را خانه سکوت، کوتاه ایلحظه برای

 .بود چسبانده آینه چپ سمت در و باال در را قلبش یملکه زیبای عکس. گرفت قرار قدیمی

 :کرد محبوبش شعر خواندن به شروع لب زیر

 برداشتن فلک فرق از تاج »

 سرداشتن بر تاج آن جاودان

 یافتن ره آرزو بهشت در

 داشتن ساغر به شهدی نفس هر

 ناز و هانعمت عانوا در روز

 داشتن بر در ماه چون بتی شب

 آفتاب چون جهان بام از صبح

 داشتن منور را گیتی روی
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 آفرین رویا ماه چون شامگه

 داشتن اختر افالک بر ناز

 فلک سبز مزرع در صبا چون

 داشتن کبوتر بال در بال

 یافتن سلیمانی جاه و حشمت

 داشتن سکندر فر و شوکت

 ستنزی قدرت اوج در ابد تا

 داشتن مسخر را هستی ملک

 است ترخوش را ما که ارزانی برتو

 !«داشتن "مادر" لحظه یک لذت

 (مشیری فریدون)

 مادر صورت اجزای تک تک روی، دادمی کاغذ روی طرح که مداد مانند و گذاشت عکس روی را اشسبابه انگشت

 به عکس در فرمخوش و کوچک دماغ روی از آرام را انگشتش، ایقهوه و کشیده چشمان تا کمانی ابروهای از. کشاند

 .رساند مادر زیبای و ایقلوه لبان سمت

 !نبود که حیف صد و حیف. بود سخت نبودنش

 کندمی درد امزندگی تمام»

 .«خواهدمی مادرانه هاینوازش دلم
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 ات درست که چادری زیر در بایشزی و بلند پیشانی. انداخت رو روبه آینه در خودش یچهره به و گرفت مادر چهره از نگاه

 و بلند هایمژه و بود خیس صورتش هنوز. درآورد سر از را چادر کرختی با. بود شده پنهان، بود کشیده ابروانش باالی

، بود مادر مانند صورتش اجزای تمام. بودند داده اشدریایی و خمار چشمان به زیباتری جلوه خیسی آن با رنگشمشکی

 ؟نبود خوش کوچکش دل که وقتی خوردمی دردش چه به زیبایی این. بود گرفته پدر از که انیچشم رنگ از غیر

 هب، بخورد هوا اششدهگیس و زیتونی موهای تا کردمی خارج سر از مقنعه که حالی در و برداشت خود کَنکاش از دست

  .کشید دراز تخت روی همیشه از ترحالبی و انداخت اتاق وسط در چادر مانند هم را مانتو و مقنعه. رفت تختش سوی

 تحقیرآمیز نگاه کردمی باز را چشمانش که هم وقتی، رفتمی رژه چشمش جلوی مهمانی هایصحنه بستمی چشم

 هک مزاحمی چیز هیچ به کردمی سعی. کرد بغل را هایشپا و نشست تخت روی کالفه. گذاشتنمی راحتش افشین

 . بگذارد آزاد را خود فکر و نکند فکر گیرد او از را آرامش

 ودخ به شاید تا دادمی تکان گهواره مانند را خود همیشگی عادت طبق و کشیدمی عمیق هاینفس و بست را چشمانش

 . شود مسلط

 . شد خارج اتاقش از و گفت لبی زیر «نیامده من به آرامش»، زدمی صدا را او که بیبی صدای با

. ستنش صندلی روی و برداشت را چاقو و گوشت تخته کابینت از. گذاشت آشپزخانه زمی روی را گوشت نایلون پیرزن

 را ارهبیچ قصاب رحیم و کردمی تکه قیمه برای را گوشت که حالی در. بود شده پیر زیادی خانه کارهای انجام برای دیگر

 .زد صدا را رویا دیگر بار، بود گرفته مبارک القاب باد به گوشت ماندگی بوی خاطر به

 با و دز لپش به ایــوسه بـ هوابی و کرد حلقه بیبی گردن دور را هایشدست. شد نزدیک او به سر پشت از آهسته رویا

 :گفت بلند صدای

 .خودمه مال فقط که دنیا مادربزرگ بهترین بر سالم -

 .گرفت او صورت از آبدارتری یــوسه بـ دوباره و

 .زد، بود حلقه گردنش دور هنوز که او دست یرو آرام و کرد بلند را چاقوبیبی
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 !کردی امخفه...  دخترجون وراون برو -

 .شد خیره مادربزرگش صورت به و گذاشت چانه زیر دست. نشست بیبی کنار و زد شیرینی لبخند رویا

 و چین داشت دوست قدرچه. بود کرده مادری مینا و او برای، مادرش از بعد که کسی؛ داشت دوست را پیرزن این قدرچه

 ازب اشخوردهچین صورت به طروات دوباره شاید تا کردمی صاف دست با را زینببیبی سفید و گرد صورت هایچروک

 .گشتمی

 ؟آوردمی دوام خانه این در طورچه، نبود بیبی اگر که کرد عبور ذهنش از لحظه یک

 : گفت و انداخت رویا به عینکش زیر از نگاهینیم بیبی

 .دارند زیاد ریزهسنگ، کن پاک رو هابرنج این، بینهنمی خوب چشمام من مادر -

 . کشید خودش سمت به را سینی و گفت "چشمی'' رویا. کرد اشاره میز روی سینی به و

 رکتپرب هایزمین از را اصل ایرانی برنج و رفتمی کشور شمال به خودش، برنج محصول برداشت هنگام همیشه پدرش

 .کردمی مدهوش را آدم، نپخته حتی آن بوی که برنجی. کردمی خریداری خیزلحاص و

 ؟کردید خرید -

 :پرسید گیج و گرفت برنج سینی از نگاه زینببیبی صدای با

 ؟! خرید -

 فحر چه زا بیبی بود شده متوجه تازه که رویا. دوخت چشم اشنوه به منتظر و کرد تایید سر با ریزشده چشمان بابیبی

 یرز کوتاهی بله، شد برنج کردنپاک مشغول دوباره که حالی در و گرفت پیرزن شکاک چشمان از نگاه شدههول، زندمی

؛ اشدب خوبی دروغگوی توانستنمی گاههیچ که رویایی هم آن؛ شودمی فراموشکار دروغگو آدم گفتندمی راست. گفت لب

 :پرسید دوباره. نشستمین راحت کردنمی رو را دستش تا انگار بیبی اما

 .باشه مهمی کتاب باید، مینا اصرارهای همه اون با -
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 : گفت لرزان صدایی با تند و کرد نگاه بیبی به دوباره گردشده هایچشم با

 .نبود مهمی زیاد چیز، آره یعنی... نه -

 برای. گرفت پایین انستتومی که جایی تا را سرش و انداخت زیر به را نگاهش دوباره بیبی یخیره نگاه از

 دهش بدل و رد هاآن بین که را هاییحرف و پسرش و بدری یقضیه تا شد مجبور دستش رونشدن و بیبی کردنمنحرف

 . بگوید او برای، بود

، هبکش بچه علف یه از ناز باید داره که باالیی تحصیالت و کبکبه و دبدبه همه اون با! مادر داره حق هم بیچاره اون -

 ؟نگه هم چیزی داری تظاران

 :گفت اعتراض با رویا

 ... بیبی -

 : پرسید جدی و نداد او به زدنحرف اجازه بیبی اما

 ؟کنهمی پا به شری چه زدی حرف کوچه تو رسولحاج پسر با بفهمه آقات اگه دونیمی -

 : داد ادامه، شدمی بلند صندلی روی از زحمت با که حالی در و

 . خواستگاری بیان هفته همین آخر قراره، زده رسولحاج با رو فاشحر آقات ضمن در -

 اجازه کدامهیچ به آقاجانش اما؛ داشت که زیادی خواستگارهای وجود با. رفت وا صندلی روی رویا بیبی حرف این با

 .بود شده تمام چیزهمه انگار حاال ولی؛ دادنمی خانه به آمدن

 : گفت بهت با

 تنگ رو کسی جای یا موندم آقاجون دست رو مگه. شده سالم هجده تازه، ندارم سنی هنوز که نم بیبی؟ چی یعنی -

 ؟ کردم
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 .جون مادر بهتره، بخت یخونه بره زودتر چی هر دختر. کردممی آماده جهاز اتمنیره عمه واسه بودم تو همسن من -

 :گفت ناله با رویا

 .بزن حرف آقاجون با بیبی خدا رو تو. کرده فرق چیز همه اآلن، بود شما زمان اون بیبی -

 فضای روغن ولیز و جلیز صدای. کرد سرخ داغ پیاز و روغن در و ریخت قابلمه درون را هاگوشت خونسرد بیبی اما

 . کرد پر را آشپزخانه

 :گفت دوباره رویا

 . کنهمی اممسخره بینهمی رو من دفعه هر، نداره ایعالقه من به پسرِ اون اصال -

 .داد نشان کار مشغول سخت را خودش و کرد اضافه گوشت به را شدهخیس و شسته هایلپه بیبی

 ریپس با عزیزش نوه نداشت دوست. نبود وصلت این به راضی نیز خودش دل. سوخت می دخترک حال به دلش پیرزن

 او هب گفتننه جرأت کسیهیچ و داشت اپ یک پسرش مرغ وقتی کرد می چه اما؛ ندارد او به ای عالقه هیچ که کند ازدواج

 .دهد رسولحاج پسر دل به دل تا کند آماده را رویا بود مجبور. نداشت را

 و روحیب زندگی از خسته. برد پناه اتاقش به سرعت با و شد بلند صندلی روی از امیدنا، دید را بیبی سکوت وقتی رویا

 .کرد تنگریس به شروع، پدرش یزورگویانه هایاستدالل

*** 

 .کنی قبول حتما نیستی مجبور که تو، گفته چیزی یه بابات؟ دمَغی قدراین چرا تو حاال -

 از رفح راحت چه. داد تکیه میز به و برخاست صندلی روی از. بود، غربتش در سختی دوران رفیق، فرهاد به خیره افشین

 !زدمی گفتننه

 محرومم خودشون دیدن از همه از تربد و میراث و ارث از کرده متهدید. کنم قبول مجبورم...جاست همین مشکل -

 . کنهمی
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 : گویدمی پر دهن با و گیردمی سیب از محکمی گاز، داردبرمی میز روی میوه سبد از قرمزی سیب فرهاد

 مئنمط؛ بیندتب خوادنمی میگه و میشه ناراحت دستت از مدت یه بابات. نکن باور تو، داداش چاخانه همش هاحرف این -

 . برگردی فرستهمی پسغوم پیغوم واست خودش سر آخر باش

 :گفت ناامید، گذشته روز چند هایجدل و بحث از خسته و زد چنگ خود موهای به افشین

 هم یعل امیر خاک به قسم که حاال برسه چه، مونهمی حرفش روی آخر تا بزنه حرفی اگه، شناسینمی رو من بابای تو -

 !خورده

 :گفت و درآورد بود مانده دندانش الی که را سیبی پوست از کوچک تکه و کرد دهان در انگشت متفکر رهادف

 .نداری بیشتر راه سه تو -

 فشینا به نسبت زیباتری و جذاب ایچهره و بود بلند قدش، شد بلند صندلی روی از فرهاد. کرد نگاهش سوالی افشین

 : گفت داشتبرمی گام حالهآشفت دکتر سمت به که طورهمان. داشت

 ینا یا، میدی دست از رو اتخانواده حساب این با که بشی دخترِ اون خیالبی و بری رو خودت راه که اینه حل راه اولین -

 . داریمی نگه خودت کنار هم رو اتخانواده البته و کنی عقد رو دخترِ و کنی انتخاب رو دوم راه که

 او به قدم چند حاال که فرهاد ولی؛ کند بارش لیچار چند تا کرد باز دهان. شد جمع رهادف راهکارهای از افشین صورت

 : گفت سریع، بود شده ترنزدیک

 .نگفتم برات رو سوم راه هنوز، من دوست کن صبر -

 :داد ادامه و زد آمیزیشیطنت لبخند

 یراس عمر یه خودت هم و بندازی مادرت و پدر چشم از رو دخترِ هم که برنده برگ یه. بگیری آتو یه دخترِ از تونیمی تو -

 .نشی

 :داد تکان عصبی را هایشپا و نشست مبل روی دوباره گرفته هایاخم با افشین
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 .... بگ آتو برو میگی تو وقتاون، ندارم وقت بیشتر شب فردا تا میگم دارم من -

 : گفت و کرد قطع را حرفش فرهاد

 دخترِ به چی هر. بده نشون مشتاق هم رو خودت، خواستگاری برو حتما شب فردا اتفاقا؟ گیرینمی چرا تو آخه -

 . بدی انجام رو کارت تونیمی ترراحت باشی ترنزدیک

 . گیردب کوتاهی مدت برای را دراززبان دخترِ آن حال آمدنمی بدش. رسیدنمی نظر به بدی فکر. رفت باال افشین ابروهای

 . شود خوشنود نیز خودش دل تا شد باعث و خواند افشین اهنگ از را رضایت رنگ فرهاد

 ؟ کنی دعوت شهر رستوران بهترین به رو من توپم پیشنهاد افتخار به چیه نظرت -

 .شد گرفتنپوست مشغول و برداشت میوه سبد از سیبی، شد خندان نگاهش افشین

*** 

 !نکن ناز قدراین، دیگه بیا -

. ردکمی منع کار این از را او عقل ولی؛ شود سوار گفتمی دل. انداخت مدل آخرین رمزرنگق ماشین به نگاهی دوباره مینا

 ویس از ولی؛ کردمی امتحانش شده که هم بار یک برای داشت دوست. بود نشده ایغریبه هیچ ماشین سوار حال به تا

 پاره ار افکارش ریشه صدف دوباره. دبرو پدرش چندساله آبروی و ببیند را او فامیل یا دوست از کسی ترسیدمی دیگر

 :کرد

 .باشه روزبه و متمدن کمی آدم خوبه. کنار بذار رو هابازی اُمُل این مینا! تو دست از وای -

 . شود همراه او با تا کرد مجبور را او و گرفت را دستش سپس

 راغس گاههیچ، نبود فرید خاطر به اگر. دبو متنفر اشاجباری دوست این از قدرچه. زد اوق مینا رفتار این به دل در صدف

 . رفتنمی مینا مثل ایشدهپیچ بقچه دختران
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 : گفت صدف به رو و ایستاد ماشین قدمی دو در او خشم و پدر فهمیدن ترس از مینا

 . نکن اصرار همه این کنممی خواهش، طورهچه من وضعیت دونیمی که تو، نمیشه جان صدف -

 : گفت و کرد نازک برایش چشمی پشت صدف

 یشترب منم که پوشوندی سیاه پارچه این الی البه رو خودت قدراون؛ بنداز خودت به نگاه یه؟ چیه از تو ترس دونمنمی -

 .کنیمی طوریاین تو که نیست غریبه، منه نامزد فرید هم بعدش. شناسمتنمی بینمتمی که وقتا

 ... وگ نمیشه کن باور صدف -

 : گفت تندی لحن با و کرد قطع عصبانیت با را مینا حرف صدف

 خوب ات باش اتوبوس منتظر و بمون گرما این تو حاال! سوخت حالت به دلم که احمقه منِ تقصیر؟ چیه دونیمی اصال -

 .بگیری عرق بوی و بشی آبپز

 : داد ادامه و انداخت مینا به تمسخرآمیزی نگاهی

 !اشهب مهم برات هاچیز این نکنم فکر چند هر -

 : فتگ کردمی دود سیگار که فرید به رو، بست را ماشین در که همین. شد ماشین سوار و زد غمگین دخترک به پوزخندی

 تموم مسخره بازی این دیگه کی! خورهمی هم به ازش حالم ایی. کنهمی استخاره سوارشدن واسه افتادهعقب دخترِ -

 ؟میشه

 و جدید هاینقشه. کردمی حرکت واحد ایستگاه سمت به آهسته که کندمی سر به چادر دخترک به نگاهی جلو آینه از فرید

 : گفت زدمی غر همچنان که صدف به رو و کرد روشن را ماشین. داشت سر در خواهرش و او برای پلیدی

 . بده انجام خوب رو کارت فقط تو، میشه تموم چیز همه زودی همین به_
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 و حال گویی؛ انداخت باغچه هایگل به نگاهی، گذشتمی که خانه حیاط از. برگشت انهخ به وقت هر از ترسرخورده مینا

 یزچ. خواستمی شادی کمی فقط کمی دلش. خواستمی شیطنت کمی دلش. بود پژمرده او دل مانند هم هایشگل هوای

 از، دلهره و ترس از دور به صدف مثل هم او اگر شدمی چه؟ آمدمی کنار هایشخواسته با کمی روزگار اگر بود زیادی

 .کردمی زندگی داشتمی دوست که طور آن و؟ بردمی لذت اشجوانی

 ار آهش. بود ممنوعه برایش که رویاهایی از غافل و ناپخته و بود خام. کشید اشپوشالی هایخواسته و افکار از دست

 . رفت باال ایوان هایپله از و داد بیرون صدادار

 که پدری هم آن؛ نداشت خوشی دل خودخواه و مستبد پدر این از گاههیچ. شد هم در هایشاخم، درپ هایکفش دیدن با

 .کردمی دوری هاآن از خواهرش و او پسرنشدن خاطر به فقط

 خبر کهشب مجری به و بود نشسته تلویزیون جلوی در مبل روی همیشه مثل احمد حاج. شد وارد طمأنینه با و کرد باز را در

 . بود ختهدو چشم

 وبمیخک جایش سر، زد صدا را نامش که پدر رسای صدای با اما؛ کرد حرکت هاپله سوی به و گفت لب زیر سالمی مینا

 : گفت او به کردننگاه بدون احمد حاج. شد

 .جااین بیا -

 لرزان پاهای با. دباش دیده باالمدل ماشین آن و صدف با را او پدرش نکند که ترسیدمی دل در. ریخت هُری دلش مینا

 .رفت پدر سوی

 : گفت و کرد کم را آن صدای و برداشت را تلوزیون کنترل احمد حاج

 به و خونه مونیدمی، گفتم هم خواهرت به. بشی خارج خونه از بیهوده هایکالس این برای خوادنمی دیگه فردا از -

 .کنیدمی کمک مادربزرگتون

 عنیی این و ببیند هم را صدف توانستنمی دیگر، رفتنمی اشتابستانه السک به اگر. خورد جا پدرش حرف از مینا

 .بود شده آشنا آن با نبود زیادی مدت که رنگارنگی دنیای با خداحافظی
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 : گفت احمد حاج به رو زاری حالت با

 .... خوامی من آقاجون ولی -

 .بماند تمامیمهن حرفش شد باعث و برگشت مینا سوی به اشطوفانی نگاه با احمد حاج

 و یببی به برو هم حاال. بشی خارج اتاقت از نرفتند هامهمان که زمانی تا نداری حق، داریم مهمون امشب! نباشه حرف -

 .کن کمک خواهرت

 و یندنشمی کرسی به که است پدر حرف فقط خانه این در بود رفته یادش. گرفت پدرش رنگآبی چشمان از چشم مینا

 کتحر اتاقش سوی به و گفت لب زیر چشمی، کردمی بیداد آن از غم که صدا ترینآرام با. ندارد راضاعت حق کسی هیچ

 .کرد

 و روحبی زندگی این کی تا. سوختمی خودش حال به دلش. داد باریدن اجازه چشمانش به، نهاد اتاق در قدم که همین

 ؟کردمی تحمل را خوشی بدون

 هق صدای تا بود این اشسعی تمام. برداشت قدم تختش سوی به آرام و کرد جدا سر از چادر اشکی چشمان همان با

 دل تتوانسمی مادر فقط و بود گرفته بدجور دلش. برد تخت زیر را دستتش و نشست زمین روی. نشنود کسی را هقش

 . کند آرام را ناآرامش

 دراز خوابی در رفته ای، مادرم»

 باز گشته ایوان توی هایتیاس

 شدند تنها همه هایتگل گرچه

 «بساز دنیا آن هایشقایق با
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 زبا را دَرش آرام و کشید آن روی نوازشگانه را دستش. کشید بیرون تخت زیر از را قدیمی و کوچک چوبی صندوقچه

 به شروع بریده و لرزان صدای با. بود مادرش خندان عکس، بگیرد شدت اشگریه شد باعث که چیزی اولین. کرد

 :کرد همیشگی هایکردنگله

 ویار و من قبال در دونستینمی مگه؟ نبودی مامانم تو مگه؟ گذاشتی تنهام چی برای؟ رفتی زود همه این چی واسه -

 از دخترات جااین کردینمی فکر خودت پیش؟ نسوخت حالمون به دلت؟ گذاشتی تنهامون سال همه این چرا؟ مسئولی

 ؟سوزونهمی رو جیگراشون جور یه روز هر گذاشته پدر رو خودش اسم که کسی اون نگفتی؟ میشن هالک تنهایی

 :کشید لرزان آهی گریه میان در مادر خندان صورت دیدن با. کشید عکس روی را دستش

 ...بخندی که این نه، کنی گریه خون باید بینیمی رو رویا و من روز حال که تو؟ چیه برای لبخندت این -

 :زد فریاد نبود کنترلش در دیگر که ییصدا با و قبل از ترعصبانی

. متنفرم برم و دور هایآدم از، خونه این از، شوهرت از؟ مامان فهمیمی، خورهمی هم به زندگی این از دیگه حالم-

 دزو قدراین، بودم اگه که نبودم مهم برات من که این واسه؛ میاد بدم هم تو از، متنفرم هم تو از؟ میگم چی شنویمی

 .ذاشتینمی تنهام

 . است، صنم، مادرش زیبای عکس، کندمی مچاله دست در که را کاغذی آن فهمیدنمی که بود بد حالش قدرآن

 حال دیدن با. شد مینا اتاق وارد بزند در که آن بدون و سراسیمه و شد خارج اتاقش از خواهر هق هق صدای با رویا

 :درسان او به را خود و کرد تند قدم خواهر یآشفته

 ؟کنیمی گریه داری چرا؟ مینا شده چی -

 را خواهرش دل چیزی چه. انداخت مینا خیس صورت به دوباره را نگاهش تعجب با. کرد اششدهمشت دست به نگاهی

 جا از مینا، بپرسد را سوالش و کند باز دهان خواست تا؟ کند مچاله را عکسش ترینباارزش که بود آزرده حد این تا

 زمین روی و داد دست از را تعادلش رویا که بود کرده را کار این سریع چنان. داد هل محکم را او خشم با و برخاست

 .افتاد
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 : گفت بلند صدای با او به توجهبی مینا

 !متنفرم تونهمه از، بیرون برو؟ هان، من اتاق تو بیای داد اجازه بهت کی -

 بردارخ اشآشفته حال از هم مادربزرگش یا پدر نبود مهم برایش دیگر. لرزیدمی خشم از بدنش که بود عصبانی قدرآن

 نآ از ترصبور رویا اما؛ نزنم دَم بازم و بترسم حاال که شد عایدم چه کردم سکوت سال همه این گفتمی دل در. شوند

 کردمی سعی. ستبرخا جا از و برداشت زمین روی از را مادرش یشدهمچاله عکس. شود دلخور مینا هایحرف از که بود

 صاف حدودی تا را کاغذ، نکشید طول بیشتر ثانیه چند. آورد در اولیه حالت به را عکس خواهر هایهق هق به توجهبی

 : گفت و گرفت مینا روی روبه را آن. کرد

 ونا بیبی تا کردی حبس اتاق تو رو خودت روز سه داشتنش واسه که عکسیه همون این. کن نگاه عکس این به خوب -

 . بده تو به و برداره پنهونی آقاجون آلبوم از رو

 غلطی چه من":گفت خود با. آمد خودش به صنمش مامان زیبای نگاه دیدن با. کرد مادر تاخورده عکس به نگاهی مینا

 "؟کردم

 : زد را حرفش ادامه و داد عقب را دستش رویا اما؛ بگیرد خواهر دستان از را عکس تا برد جلو را دستش

 و کنی گریه جوریاین شده باعث چی. نمیشی دَمخور کسی با و خودتی تو شهمه که مرگته چه هاروز این دونممین -

 ...متنفری همه از بزنی داد

 : داد ادامه ایکوبنده لحن با و داد گره مینا چشمان در را اشجدی نگاه

 بزرگترت خواهر که من به یا و کنی مچاله جوریاین رو مامان عکس نداری حق وجههیچ به، باشه یادت رو این اما -

 . میشمن رَد قضیه کنار از راحت طوراین ببینم تو جانب از حرمتیبی ترینکوچک دیگه دفعه اگه. کنی ادبیبی هستم

 این. انداخت مادرش عکس به نگاهی، آمد بیرون اتاق از که همین. شد خارج اتاق از و کرد کج را راهش حرفش پایان با

 .شود مرهم کوچکش دل بر تا نداشت کنارش در را او که افسوس ولی؛ خوردمی چشم به زیاد اشخالی جای هاوزر
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 .شد دیر، دیگه بیا؟ میدی لفتش همه این چرا -

 بش. برود جلو فرهاد ینقشه طبق بود مجبور، نداشت دیگری چاره اما؛ بود گرفته لجش مادر یزدههول رفتار از افشین

 لبخند پدرش، کرد اعالم احمدحاج دختر با ازدواج از را خود رضایت که زمانی، فرهاد یخانه از بازگشت از بعد شتهگذ

 به ار مادرش و پدر که این از کوتاه ایلحظه برای که زد کِل چنان شادی از مادرش و بست نقش لبانش روی رضایتمندی

 مثل و ودب احساساتش از ترسنگین گذشته اتفاقات ترازوی اما؛ کرد ندامت احساس، بود گرفته شدهتعیین پیش از بازی

 .زد آهنی بزرگ قفل احساساتش و منطق روی و بست را قلبش در دیگری زمان هر

 ایستاده احمد حاج خانه در جلوی او از ترزود که مادرش و پدر به و برداشت ماشین عقب صندلی روی از را گل دسته

 . شد ملحق بودند

 . درآورد صدا به را دَر زنگ و آوردمی در کت جیب از را تسبیحش که انداخت رسول حاج به گذرا نگاهی

 زا اندازه چه تا زن این دانستمی خدا فقط. شد خانه وارد هاآن از ترجلو لبخند با خانم بَدری و شد باز در تامل کمی با

 در امیرعلی که غمی طوفان آن از بعد! بود نکرده ریشمالحظه امشب برای که روزهایی چه. بود شاد دلش وصلت این

 پسر تن بر دامادی رخت دیدن امید به تنها، شد پرپر اشزندگی گل رفتن با که ایمادرانه آرزوهای و نشاند دلش

 . بود مانده باقی زمانی اندک آرزویش به رسیدن تا حاال و بود ایستاده پا روی کوچکش

 . کردند راهنمایی سالن تا را هاآن و رفتند استقبالشان به بیبی همراه به احمد حاج

 شیدهک اصلی بحث به حرف باألخره، دالر روز به روز باالرفتن و بازار کسادی وضع از گفتن و احوالپرسی و سالم از بعد

 : گفت بیبی به خطاب خانم بدری. شد

 ؟بده ما به چایی یه خوادنمی گلم عروس جان بیبی -

 !مانده دل به آرزو مادر این داشت ایخجسته دل چه. نشیندمی سبزچشم جوان لبان روی عروسم فظل از پوزخندی
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 اما؛ بودن رضا دلش وصلت این از دخترک. کشدمی عمیقی نفس، بیاورد را چایی بود خواسته او از که بیبی صدای با رویا

 را مادرش، بیجا تعصبات و هاخودخواهی همین با که پدری. بود پدرش حرف، حرف. ندارد ایفایده اعتراض دانستمی

 . بود کرده مرگجوان

 سر به کاکل این شاید":اندیشیدمی خود با دلش یناگفته هایحرف سربازشدن از جلوگیری و خود کردنآرام برای

 ".بدم ادامه رو درسم منم گذاشت شاید و است کرده تحصیل حال هر به؛ نباشد بد هم هاقدراون

 نداند که نبود خنگ هم قدرآن. است اشرفته دست از آرامش به دادنجان برای فقط افکار این دانستمی هم ودشخ اما

. ودب شده حَک اسارت یکلمه او پیشانی روی. ندارد ایعالقه او به دادندمی نشان همه افشین هایحرکات و رفتار تمامی

 ؟ببندند پایش بر هم دیگری مرد خانه در بود بسته هایشپا بر پدر که را زنجیری و قُل داشت برایش فرقی چه حال

 :کرد زمزمه خود با دوباره

 ! کرد دَک بقیه مثل هم رو یکی این شاید؟ کنه قبول آقاجون معلوم کجا از اصال -

 . کرد امیدوار را او کمی اما؛ بود ناچیز و کم بسیار احتمالش درصد که این وجود با

 گاهین، بود آورده آشپزخانه به خود همراه که کوچکی یآینه در و اندازدمی سر روی را بنفش مخملی هایگل با سفید چادر

 ! بود کرده زیبایش چه طالیی روسری آن اغراقبی. کندمی خودش به

 .شد سالن وارد لب زیر اهللبسم گفتن با و برداشت را چایی سینی، کرد مرتب سر روی را چادرش و روسری

 افشین ولی؛ دهندمی خانم بدری و رسول حاج را سالمش جواب. گرددبرمی او سوی به هانگاه همه، مشسال صدای با

 . کندمی بَسنده نیشخند یک به تنها

؛ بُریدمی کَفش فرهاد قول به، بود کرده جمع دختر آن وجود در خدا که زیبایی همه این با، بود او جای دیگری هرکس اگر

 . بسپارد فراموشی دست به را گذشته ساده، ومادرش پدر همانند که نبود آدمی افشین اما
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 حاج و پدرش. بود سنگین برایش زیادی خانه فضای. نشست مادربزرگش و بدری کنار هاچایی کردنتعارف از بعد رویا

 اشصدقه قربان ریز یک خانم بدری دیگر جای از. بخواهند او از نظری که آن بدون، دوختندمی و بریدندمی رسول

 . کردمی خُرد بیشتر را اشنداشته اعصاب و رفتمی

 مشخص زمان. دادندمی نظر و زدندمی حرف همه. بود شده بیزار اشزندگی و خود از وقت هر از بیشتر لحظه آن در

 او یهندآی سر بر هابحث و حرف این که این نه مگر؟ پرسیدنمی را نظرش کسی چرا پس. خندیدندمی بلند و کردندمی

 را او همه انگار ولی؟ کند خرج اشآینده برای داشت که حقی و سهم از تا کردنمی حسابش آدم جزء کسی چرا؟ بود

 . ندارد زدنحرف حق که کردندمی قَلمداد جانبی ایمجسمه

 نگاه و لب یرو پوزخند. بیندازد او سوی را نگاهش کوتاه ایلحظه برای تا کرد وادار را او افشین نگاه سنگینی

 بغض رد را آهش. نداشت را غرورش شکستن تاب این از بیشتر. کردمی مچاله بیشتر را دخترک دل افشین تمسخرآمیز

 .گرفت پایین را سرش و کرد خفه گلویش

 ونخیالم ما جوریاین هم تا بشه خونده بینشون محرمیت صیغه یه بدید اجازه، هستید راضی هم شما که حاال حاجی -

 . بدهند انجام رو کارهاشون ترراحت هابچه خود هم و بشه راحت

. ندازدامی او به، بودند شده درشت نعلبکی اندازه که را چشمانی و گیردمی باال را سرش، زندمی رسول حاج که حرفی با

 استخومی پدرش گویی ولی؛ نبود قرارشان جز دیگر این. شد شوکه، بود زده پدرش که حرفی از هم افشین حتی

 کوچک قلب اما؛ نداشت لحظه آن در هایشاخم کردن درهم و هادندان ساییدن جز کاری هیچ. ببندد محکم را طنابش

 .ماند وزگارر جدید بازی منتظر و دوخت پدر دهان به را نگاهش. بشکند بار چندمین برای تا بود تَلنگر یک منتظر فقط رویا

*** 

 «دوم فصل»

 لبانش روی پوزخند. افتاد تخت روی شدهمچاله دختر به نگاهش. شد خارج حمام از و ندپیچا کمر دور را سفید حوله

 دنسشوارکشی به شروع و ایستدمی اتاق کُنج قدی آینه روی روبه، دخترک هایگریه و ناله به توجه بدون. نشیندمی

 . کندمی سیاهش و پرپشت موهای



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | ریشه در حسرترمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 34 

 ! نهک لعنتت خدا؟ آوردی سرم رو بال این چرا، بودم کرده اعتماد بهت من کثیف آشغال! کنه لعنتت خدا عوضی کثافت -

 .بُردمی را اَمانش درد ولی؛ شود بلند تخت روی از کندمی سعی

 !خدا آی -

 .دهد تسکین را خود درد آن فشاردادن با کمی شاید تا گذاشت شکم روی را هایشدست

 بیشتر را دردش اشک از قطره هر شوری با اشدشدهکبو و زخمی صورت. بود جاری چشمانش از سیالب مانند اشک

 : گفتمی خود با شدهتحلیل صدای با لب زیر. کردمی

 .خوردم گه... کردم غلط... کردم غلط خدایا -

 .زدمی ذوق تو بدجور تشک ملحفه سفیدی روی که افتاد قرمزی و خیس هایلکه سمت نگاهش

 ! دلم آخ... قس خداییت به .نیست بیشتر کابوس یک اینا بگو... خدا آخ -

 دوباره منفور مرد هایقدم صدای آن پس در و شد قطع سشوار صدای. داد فشار دلش روی قبل از ترمحکم را دستش

 رگگ خاکستری نگاه. داد فشار بالش به را سرش و زد چمباتمه تخت روی ترس از دخترک. انداختمی جانش بر خدشه

 . شدمی جمع خود در بیشتر او و شدمی کشیده عریانش و ضعیف برتن شمشیر مثل رویش به رو

 . کردمی تربد و بد را زخمش و بُریدمی عمق تا زهرآلود شمشیر این تیزی. بود کاری قلبش زخم

 : گفت و نشاند لب روی پوزخندی دخترک انگیزتاسف حال به، ندامتی اندک از دریغ مرد

  ؟کنم پذیرایی ازت خودم یشیوه به تا کردی س*ـو هــ دوباره نکنه! وکوچول خانم باشی زدنتحرف مراقب بهتره -

 زا دخترک کوچک قلب دانستمی چه او و گرفت دست در را دخترک ـختـ لـ و بلند موهای از ایطره و نشست تخت روی

 . زندمی تند گنجشک قلب همانند ترس
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 رو این، یهست عاقلی دختر مطمئنا. باشه باید من اجازه با نتخوردآب حتی... منه دستای تو زندگیت تمام بعد به این از -

 .کرد کارهایی چه میشه منه دستای تو که فیلمی اون با کنیمی درک

 !«گشتبرمی عقب به زمان کاش: »شدمی تَداعی دخترک ذهن در جمله یک فقط انگیزنفرت لحظات آن در و

*** 

 همیشه مثل ببیند تا ایستاد منتظر. کرد نگاه رویا به عینک زیر از و تگذاش زمین روی را لباس از پر تشت کنانهنهن

 شستهن ایوان سکوی روی. کردنمی سیر دنیا این در گویی رویا اما؛ نه که یا کند آویز بند روی را هالباس شودمی داوطلب

 .نکرد دریافت اسخیپ اما؛ کرد صدا را او بار چند. بود دوخته چشم باغچه هایگل به چانه زیر دست و بود

 هوا روی بار چند. چالند خوب را آن و برداشت را مردانه پیراهن و برد دست، داد تکان تاسف با را سرش امیدنا پیرزن

. کاست ظهر از بعد گرمای آن در بدنش حرارت از اندکی و شد پاشیده صورتش به آب کوچک هایذره، داد تکانش

 .«شده چش مُرده ننه این نیست معلوم: »گفت دل در. کشاند فکر در غرق دخترک سوی را نگاهش دوباره

 هب و ریخت حیاط هایکاشی روی بود مانده جا درونش که را آبی اندک. برداشت را تشت و کرد پهن بند روی را هالباس

 . زد سرش به آرام ایضربه و ایستاد رویش روبه. برداشت قدم رویا سوی

 . کرد نگاه زینب بیبی به گردشده چشمان با و فتگر باغچه از نگاه ترس با رویا

 باید هکمربرید من کشینمی خجالت؟ پیرزن منِ کمک بیای نمیشه شَرمت که زدی زل چی به نشستی جااین ساعت دو-

 ؟ بشورم رو شما هایلباس و رَخت

 .شورمشونمی میرم خودم االن، بیبی ببخش -

 : گفت قبل از ترآرام و کرد گاهن رویا به دلواپسی کمی و تعجب بابیبی

 از بیرون آقات چشم از دور هاروز که خواهرت از اون. کردم پهن بند روی رو هالباس االن همین، ندیدی مگه-_

 چِت وقته چند این هست معلوم! تو روز و حال از اینم، کنهمی حبس اتاق تو رو خودش گردهبرمی هم وقتی و ستخونه
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 جا باهیاشت رو مینا بیمه دفترچه. نبود حواسم گفتی و سوزوندی رو آقات پیراهن پیش وقت چند .فکری تو شهمه؟ شده

 حواسم گفتی بازم و ریختی عدس، لپه جای که قیمه خورشت اون از یا، نبود حواسم میگی و کیفم تو ذاریمی من دفترچه

 .اآلنت از اینم، سوزوندی رو هاغذا دفعه چند که بماند حاال. نبود

 فتگر مادربزرگش چشمان از را انگیزش غم نگاه؟ بود راست هایشحرف تمام وقتی گفتمی چه پیرزن این به چه ویار

 .انداخت پایین را سرش و

 : گفت مهربانی با و نشست ایوان سکوی روی، او کنار در زینب بیبی

 درما بگو؟ میشه غرق خودش تو جورینای که کرده مشغول رو دخترکم فکر چی بگو. بدون دلت مرهم رو من، دلم عزیز -

 رو تَنت گوشت جوریاین که داری دردی چه نیست معلوم. بینممی رو حالت دارم است هفته دو. کن خالص رو خودت و

 ؟ انداخته خوراک و خواب از رو تو و کرده آب

 .بود درمانبی دلش دردِ وقتی گفتمی چه. کشید آهی رویا

 خودم یردرگ مریضتون قلب این با هم رو شما هامپرتیحواس با ببخشید. نیست چیزیم من، بیبی نباش نگرون دل -

 . کردم

 .نیست اساسبی من دلنگرونی! جان دختر کردم بزرگت رو تو من -

 :گفت و نشاند لب روی مصنوعی لبخند رویا

 . باشی مینا و من دلواپس همه این خوادنمی، که گفتم. خشگلم بیِبی تخت خیالت -

 .داشت حقیقت خیال راحتی این داشت دوست قدرچه و

 توانستنمی اما؛ کندمی فرق آسمان تا زمین گویدمی چشمانش که چیزی آن با دخترک زبان حرف دانستمی زینببیبی

 . گذشت او کنار از «مادر دونیمی بهتر خودت» گفتن با و برخاست جا از. کند زدنحرف به مجبور رو او
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 هاگل یآب از مخلوطی با بنفش رنگ. انداخت اطلسی هایگل به را نگاهش مسیر دوباره و داد بیرون صدا با ار نفسش رویا

 درگیر فکرش هفته دو از بیشتر. انداختمی کار به بیشتر را مغزَش خاکستری هایسلول و کردمی القا او به خاصی آرامش

 رسوایی از تا دهد انجام آمدمی دستش از چه؟ بکند توانستیم کاری چه؟ سودا سر در و غوغا دل در؟ بود موضوع این

 ؟کند جلوگیری رو پیش

 : زد لب آسمان روبه و کرد بلند سر. شد تَر دیدگانش، روزه چند این کابوس یادآوری با

 .دلم دردهای روی بشه مَرهم تا بگم براش رو دردم تا ندارم رو کسهیچ که بینیمی. هستی خودت امیدم تنها خدایا -

 . کنم توکل خودت به همیشه مثل خواممی، خودتی گاهم تکیه

 دل اندر ست دردی مرا»

 سوزد زبان گویم گر که

 ، کنم پنهان گر و

 .«سوزد استخوان مغز که ترسم

. ردک درهم اخم وقته چند این آشوب دیدن با. کشید خیسش صورت به دستی و گرفت آسمان از نگاه حیاط دَر صدای با

 رتشصو روی محکم و برد باال را دستش شد که نزدیکش. رساند او به را خودش بلند هایگام با و شد بلند کوس روی از

 . کوبید

 ؟ ترباال بندازه رو کالهش کجاست احمد حاجی -

 . انداخت پایین را سرش و گذاشت صورتش روی دست مینا

 ؟ داره کلمه چند حیا و چیه شرم دونیمی اصال مگه! پایین اندازیمی سر؟ چیه هان -

 : گفت قبل از تربلند و زد چنگ مینا چادر به. داد دست از را صدایش کنترل

 ؟ شدی حیابی و زه*ـر هـ همه این کی از؟ شدی ذلیل و خار قدراین حاال تا کی -
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 ؟! خونه گردهبرمی راست راست و میشه حیوون یه خواب زیر صنم دختر

 : دهدمی مهادا گریان و دهدنمی مجالش اشک

 گور تو رو صنم مامان تن نیست خیالش عین! نداره آبروش شدنریخته از باکی و شده زه*ـر هـ من خواهر -

 نگاه من هایچشم تو میشه شَرمت ببینم بگیر باال رو و سرت، توام با؟ میشه روت؟ خونه میای کبودشده لب با.لرزونهمی

 ؟ هستی آقاجون آبروی فکر اصال؟ میشه پا به بلوایی چه بفهمه کسی اگه کردی فکر این به اصال؟ کنی

 : گویدمی گذردمی کنارش از که طورهمان و کندمی جدا خود از را رویا دست مینا

 .بزنی زَخمم نداری حق باخبری چیز همه از که تویی ولی؛ کردم هم خطایی بد، کردم خطا -

 و نشست زانو روی. شد خارج دیدش از که جایی تا کرد دنبال خیس چشمان با را خواهر دورشدن. نداشت ایستادن توان

 هکرد بچگی فقط او. نبود ذاللت این حقش ولی؛ بود کرده خطا مینا، دانستمی را چیز همه. ریخت اشک صدابی و آرام

 . نبود مجازات اشد حقش. گرفتمی پس او از سختی تاوان روزگار ولی؛ بود

 را ینا، نبود آبروییبی جز چیزی دَرنده گرگ آن شرط دو. بکند توانستنمی کاری و بود شده اسیر جهنم راهی دو در رویا

 درآمده صدا به معکوسش شمارش که روز آن از او و شد خواهد پا به بزرگی رسوایی زودی همین به. دانستمی خوب

 .ترسیدمی، بود

*** 

 ؟ داره دوست رو این نظرت به؟ چی یکی این -

 در ریشمیاب رنگیشمی شنل به و گرفت، بود آورده خانه به خود با که بیمارش پزشکی پرونده از را اهشنگ دوباره افشین

 !یایدب رویا زیبای صورت به توانستمی قدرچه بافتنی شنل این گذشت چشمش جلوی از لحظه یک. انداخت مادر دست

 : تگف بدری به رو عصبانیت کمی با و داد تکان را سرش. آمد خود به، کردمی تکرار را سوالش دوباره که مادر صدای با
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 کلی نشده هیچی هنوز داره لزومی چه؟ دیدمی انجام شما چیه کارا این اصال. داره دوست چی دونممی چه من مامان اِ -

 ؟ کنید کادوپیچ اون برای چیز

 .نیامد خوش خانم بدری مزاج به افشین حرف

 هدیگ ماه قراره و زنته شرعاً اآلن دختر اون، بندازم یادت خودم بذار رفته دتیا اگه؟ نشده هیچی میگی چیه منظورت -

 کارهای برو، بدی انجام من دل وَر و خونه بیاری رو بیمارستانت کارهای که این جای هم تو. بشه اتخونه خانم رسماً

 .بده انجام رو جشن افتاده عقب

 هب نگاهی. برخاست مبل روی از و کرد پَرت میز روی را وندهپر. سایید هم روی دندان اشهمیشگی عادت طبق افشین

 . کردمی کادوپیچ را هالباس ذوق با گونهچه که انداخت مادر

 دستبه رویا از ایرادی یا و عیب مدت این در تنها نه. داد، بود داده که ایایده و فرهاد به آبدار و نان فحش چند لب زیر

 . گفتندمی تبریک او به خوبش انتخاب خاطر به، شناختندمی را آبی چشم دختر که هایینآ یا و هاهمسایه بلکه، نیاورد

 سفید و بلند دیوار روی زیبا شاخ آن با گوزن یشدهخشک سر. کشید آن روی دستی. خورد پدربزرگش یادگار به نگاهش

 ؟بود عاشقش امیرعلی. بود شده نقش، نشیمن

 . شد آشوب و تشویش از پر وجودش دوباره، اششده جوانمرگ برادر خاطرات یادآوری با

 . گرفت پیش در را پله راهِ، خودش اتاق به رفتن از پشیمان

 مکث با و برداشت را دَر کلید برادر محبوب گلدان زیر از و شد خم. داد بیرون مانندآه را نفسش. ایستاد اتاق مقابل

 . کرد باز را اتاق در قفل کوتاهی

 و کرد بست و باز چشم. شد گذاشته نمایش به افشین چشمان جلوی سینما یپرده مانند خاطرات، قفل چیکِ صدای با

 .شد اتاق وارد غم از آکنده قلبی با و داد هل آرام را دَر. کشید عمیقی نفس
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 ویر پراست الن و الدا نیکی، شوماخر مایکل هایعکس هنوز. بود مانده باقی بکر و نخوردهدست طورهمان چیز همه

 .کردمی خودنمایی دیوار

 عاشق هک برادری. ایستاد مختلف هایمدل در رنگاوارنگ هایماشین از پر ولی، کتاببی کتابخانه روی به رو و رفت ترجلو

 دفنش. شد دفن خاک هاخروار زیر شتنومند تن همراه به او زیبای رویای که حیف اما؛ شوماخرشدن آرزویش و بود رالی

 .کردند

 .انداخت اتاق سقف به را رزانشل نگاه

 .نرسیدیم وصال به تو و من و بشه پیداشون بابام مامان که اآلنه. میشه دیر داره، عشقَم دیگه باش زود -»

 نمیشه خوب، کُلفته خیلی این، داشتمبرمی رو مادرت نازک و حریر چادر اون کاش! اَه، بده انجام درست رو کارت تو -

 . زد اشگره

 .بزنم اشگره بیام خودم خوایمی -

 !«نکردی جدا قالب از رو پنکه هنوز که تو افشین وای، نکرده الزم -

 که این بدون و شد خارج اتاق از سرعت به. نداشت را جاآن در ایستادن طاقت. گرفت سقف از را خیسش و لرزان نگاه

 جخار خانه از و زد کتش به چنگی. برداشت مادر یزدهبهت چشمان مقابل را پرونده. آمد پایین هاپله از، کند قفل را در

 .شد

 ! کنی جمعش باید خودتم زدی خودت رو گند این. نمیشه هاکتاب و حساب این از سرَم من -

 هوا رو هم تو دادم بهت رفاقت روی از پیشنهاد یه، کنی قبول حتما بودم نذاشته گلوت زیر چاقو حسابی مرد آخه -

 .نمیاد بر من دست از کاری وسط این، کنار به اینا اصال. قاپوندیش

 . ایستاد فرهاد روی روبه و برخاست جا از، داشت عصبانیتش کنترل بر سعی که حالی در افشین

 .میشه باز تو دست به فقط گره این اتفاقا؟ نمیاد بر تو دست از کاری گفته کی -
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*** 

 . نشاند دخترک الغر و حیفنَ تنِ روی قبل از ترمحکم و برد باال دیگر بار را کمربند

 فتهر بگو؟ میشی پسرا ماشین سوار و بیرون زنیمی خونه از من یاجازه بدون رسیده جایی به کارت دیگه پدرسگ -

 !بیاد باال جونت تا زنمتمی قدراین وگرنه بگو؟ کرد سوار رو تو بود کی سگ توله اون؟ کجا بودی

 !کردم غلط... خدا رو تو جون آقا -

 هم دنکشیجیغ توان دیگر حتی نوابی دخترک. کوبید مینا بازوی روی رحمانهبی و برد باال را چرمی کمربند گردی بار

 افیشک و افتاد خط عمیق دستش پوست، بازویش به کمربند یضربه شدت از. دیدمی خود چشمان با را مرگ، نداشت

 . بود مانده جا به خونین

 حد تا که هم را دختری حتی، بود کرده فراموش را مُروت و رحم احمد حاج اما؛ کند آرام را پسرش داشت سعی بیبی

 امروز. بخورد رقم سیاهی روز تا بود داده هم دست در دست چیز همه امروز. شناختنمی لحظه آن در، زدمی کتک مرگ

 از هم آن. بود ردهخو رَکب بد. رسیدنمی دستش به هایشفرش فروش از سودی گذشته دوسال در چرا بود فهمیده

 و فاکتور تا بود آمده خانه به ترزود داغان اعصابی با. بود رسانده نوا و نان به و بود گرفته را دستش خود که پسری

 ود کوچکش دختر. گنجیدنمی شمغز در گاههیچ که دید چیزی ولی؛ ببرد مغازه به خود با را خانه در موجود هایلیست

 به شکش امروزی تیپ با پسری دیدن با ولی؛ کرد ترتیز را نگاهش. شد پیاده باالمدل اشینم از خانه به مانده کوچه

 زمان اشتگذ او یخانه در پا سر به چادر دختر وقتی ولی؛ باشد مینا دختر آن کند باور خواستنمی دلش. شد تبدیل یقین

 . شد متوقف برایش

 جک پا کوچولویش مینا که بود اشتباه کارش کجای. بود شعشق یادآور چشمانش که دختری هم آن! بود خودش دختر

 ینماش از سریع. نبود مهم برایش ولی؛ کشید تیر قلبش. بود رویا و او به حواسش وقت همه در جوره همه که او؟ گذاشت

 .رساند مینا اتاق به را خود سرعت با و شد پیاده

 را آخرش تصمیم تا شدمی ترمصمم گذشتمی که روز هر. کرد خارج تن از مانتو همیشه از ترافسرده، پدر از غافل مینا

 .بود شده نمک دلش زخم روی بر هم خوارالشه گرگ آن فشارهای، دهد ادامه گونه این توانستنمی دیگر. کند اجرا
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 خوردشبر و رد بازشدن وحشتناک صدای با ولی؛ کند تعویض داشت تن بر که تابی با را بلندآستین سارافن تا برد دست

 .خواند را خود یفاتحه دل در احمد حاج نشسته خون به چشمان دیدن با. انداخت پدر به را اشترسیده نگاه، دیوار با

*** 

 .بده گوش حرفم به لحظه یک فقط، ندارم مزاحمت قصد من کن باور خانم -

 را یببی داروهای تا بود خواسته وا از آقاجانش دیشب. کرد تند را هایشقدم و کشید صورتش روی بیشتر را چادر رویا

 هکوچ آن کوچه این بود مجبور کردمی دنبالش داروخانه از که مزاحمی مرد خاطر به حاال ولی؛ برگردد خانه به زود و بخرد

 . کند

 کم را مزاحم آن شر تا بود ایچاره راه دنبال سر در. بود تمام کارش، دیدمی وضعیت این در را او آشنایی یا دوست اگر

 . نرسید سریش مزاحم دست از فرارکردن جز اینتیجه به نگذشت چیزی و کند

 خودشان خانه پشتی یکوچه در شانخانه که هایشهمکالسی از یکی، زهرا همراه به هابار. شناختمی خوب را منطقه آن

 دویدن عزم که همین. بود دویدن یبرا جا بهترین محدود هایخانه با خلوت ایکوچه. بود کرده گذر مخفی راه آن از، بود

 .شد کشیده پشت از چادرش ناگهان، کرد

 سرش از چادر شدنافتاده باعث و بود چادرش روی مزاحم آن پای. کرد نگاه سرش پشت به گردشده چشمان و ترس با

 . بود خاکی زمین روی شدهپهن چادر به خیره او و او زیبای صورت مات جوان. شد

 و ودب رفته باال حیرت از جوان مرد پرپشت و سیاه ابروهای. داد گره پسر شب رنگ به چشمان در و تگرف باال را نگاهش

 . بود گرفته خود به تحسین و تعجب رنگ نگاهش

 زیر که را هایشمو. کشید هم در اخم او عمیق نگاه از رویا. باشد مزاحمت اهل خوردنمی مرد جذاب و مردانه یچهره به

 ولی ؛بردارد زمین روی از را چادرش تا شد خم. کرد مخفی رنگشسرخابی روسری زیر، بود شده روشن یزیتون آفتاب نور

 .کند کم آن روی شدهنشسته خاک از تا داد تکانش هوا روی بار چند. برداشت را چادر او از ترزود پسر آن
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 ولی ؛بگیرد آبیچشم دخترک از نگاه ستخوانمی دلش که آن وجود با. بود رویش روبه روی زیبای دختر به نگاهش هنوز

، گرفت پسر دست از را چادر سریع رویا. گرفت سمتش را چادر، دید را اششدهگرفته زیر به سر و دختر هایاخم وقتی

 . کرد دویدن به شروع و کرد سَر

 پسر آن شد متوجه تعجب کمال در اما؛ انداخت سرش پشت به نگاهی و برگشت دویدن حال همان در، شد دور که کمی

 .دوید خانه نزدیکی تا او ولی؛ آیدنمی دنبالش

؟ اشدب داشته من با تواندمی کاری چه خوشتیپ مرد آن کرد فکر خود با. بست سرَش پشت را در و کشید عمیقی نفس

، کجا ولی؛ است دیده جایی قبال را او بود مطمئن، بود آشنا برایش مزاحم مرد یچهره. داشت برمی قدم حیاط در آرام

 .دانستنمی

. وردآ بند را نفسش، مینا سوزناک جیغ شبند پشت و پدر فریاد که بود نخورده ورودی در دستگیره به دستش هنوز

 . رفت باال هاپله از و شد سالن وارد سراسیمه

 .کن باز رو چشمات مادر مینا... مینا! خبربی خدا از کُشتیش -

 . داد جان لحظه همان خواهر خونین و جانبی جسم دیدن با رویا دانستمی کسی چه و

 انتو لرزانش پاهای ولی؛ شود نزدیکش گفتمی دلش. دوخت مینا به را باورشنا نگاه، افتاد دستش از هادارو نایلون

 ضربات به واکنشی ترینکوچک مینا اما؛ داشت مینا بیدارکردن در سعی گریان چشمان با بیبی. نداشتند را برداشتنقدم

 . دادنمی نشان، شدمی کوبیده صورتش به که بیبی محکم

 .میره خون داره سرش از. کشهنمی نفس مبَچه، دکتر ببرش بیا احمد... دلم عزیز پاشو -

 ! دیدنمی را دلبندش خونین جسم که بود آلودمه و غلیظ قدرآن احمد حاج چشمان خون

 !حرفاست این از ترجون سگ این -

 : زد بیچاره دخترک پهلوی به محکم لگدی و شد نامی نزدیک
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 . نکردم کُشتسگ تا پاشو، خَر کره پاشو -

 .کوبید او پهن سینه به کوچکش هایمشت با و دوید پدر سوی، صحنه آن دیدن با رویا

 .کردی خودت بچه با تو که کنهنمی رو کار این هم حیوون با حیوون؟ انصافبی کردی کار چی رو خواهرم -

 فرا را کمرش تمام که دردی وجود با رویا. داد هل زمین روی محکم را او و کرد جدا سینه از را رویا دست احمد حاج

 : گفت فریاد با و شد خیره پدر چشمان در و کرد بلند سر، بود گرفته

 ؟ شده مینا نوبت حاال کشتی رو مامان؟ بازار معتمد؟ فامیل بزرگ؟ چیه هان -

 :انداخت پدرش به نفرت و حرص از پُر نگاهی

 ! حاجی بندازم یادت من بذار پس، کُشتی رو مامان طورچه رفته یادت حتما -

 .کشید تمسخر با را "حاجی" کلمه

 !زدیشمی نکرده گـناه جرم به و بودی بسته رو هاتچشم. بودی گرفته لگد و مشت زیر طور همین هم رو اون -

 : داد قبل از تربلند

 از نامی نخواست هم خدا حتی، که دیدی. کُشتی رو شکمش توی بچَه هم و اون هم تا زدی شکمش تو لگد قدراون -

 . گرفت تو از رو اسمت وارث هم خدا، کشتی رو زنت. بمونه جا به تو مثل خودخواهی آدم

 خیس را رتشصو تمام و آمدندمی پایین اشدریایی چشمان از، دادندمی خبر دل دردِ یک از کدام هر که هاییاشک

 . کردمی

 از رمدا ساله ده انصافبی. گوشمه تو صنمم مامان جیغ صدای هنوز. بینممی رو شوم روز اون کابوس هنوز که ساله ده -

 ؟ خوایمی خواهرم و من جون از چی دیگه؟ نیست بَسِت. میرممی مامانم دوری
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 که ودب باری اولین این. کشید تیر قلبش و پرید شچپ چشم پلک. ماند رویا صورت مات احمد حاج. خورد هدف به شتیر

 نگارا ولی؛ بود سکوت کارش همیشه که دختری! رویا دخترش؟ کسی چه توسط هم آن، شدمی کشیده رُخش به گذشته

 . بودند کرده طغیان دلش هایناگفته

 .شد مینا معطوف نگاهش بیبی زهراگفتن یا صدای با

 رویا. بود شده سرازیر مینا دماغ و لب یگوشه از خون. رساند مینا به را خود و رخاستب جا از احمد حاج از ترزود رویا

 : نشست زانو روی هراسان

 .کن باز رو هاتچشم خواهری؟ جان مینا... مینا -

 : انداخت زینب بیبی به و گرفت مینا از را نگاهش

 ؟ چیه برای خون این؟ نمیگه هیچی چرا این بیبی -

 .زهرا فاطمه بیبی یا گفتن و بود گریه فقط بیبی جواب اما

 غلب را او و رفت دخترک سوی عجله با. برود کنار چشمانش آلودخون و سیاه یپرده تا شد تَلنگری رویا هایحرف انگار

 اجح .انداخت پدر آغوش در خوابیده مینای روی و گشود، بستمی کمر دور همیشه که را اشگلیگل سفید چادربیبی. زد

 :آمد پایین را هاپله عجله با احمد

 .دخترم شو بیدار.. شو بیدار... بابا شو بیدار -

 . بود همین گفتمی لب زیر که ایجمله تنها

 زناننفس رویا که بود نکرده روشن را ماشین هنوز. شد سوار نیز خودش و خواباند ماشین عقب صندلی روی را مینا

 هگذشت کردمی دعا دل در. افتاد راه بیمارستان سوی به حرفی هیچ بدون احمد حاج. نشست جلو صندلی روی کنارش

 . بخشیدنمی را خودش دیگر، شدمی اگر که، نشود تکرار

 . نداشت ایفایده ولی؛ زد صدا را نامش و داد تکانش هم بار چند. کردمی نگاه را مینا و بود برگشته عقب به رویا
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 داحم حاج. رسیدند بیمارستان به، آمدمی نظر به طوالنی احمد حاج هم و رویا برای که کوتاهی مسیر کردن طی از بعد

 .شد بیمارستان وارد سراسیمه و کشید آغوش در را مینا دوباره

*** 

 هدفش هب رسیدن تا گام یک فقط و بود رفته پیش اشنقشه طبق چیز همه، کردمی نگاه هاعکس به یکی یکی افشین

 . داشت فاصله

 .کنی کمک بهم تونستی حد چه تا دونینمی، داداش گرم دَمت. خواستممی که همونی درست... شد یعال -

 : انداخت فرهاد به را شسپاسگزار نگاه و برگرداند پاکت درون را هاعکس افشین

 .برات کنممی جبران، رفیق ممنون -

 را خود حال. زد بیرون اتاق از افشین مبهوت چشمان مقابل در و داد تکان سری تنها. نبود همیشگی مرد فرهاد اما

 از که بود حسی چه این. شدنمی دور چشمانش مقابل از ایلحظه آبیچشم دختر آن تصویر. بود سردرگم، فهمیدنمی

 کردمنمی قبول را افشین حرف گاههیچ کاشای گفتمی خود با. بود انداخته خوراک و خواب از را او شامروز به تا دیروز

 در ماندهدر باید حاال. شدمنمی قدمپیش، کردمی بیداد را پاکی و معصومیت نگاهش که دختری آبروی بردنبین از برای و

 . بسوزم وجدان عذاب این آتشِ

 داده دل! کنی انکار توانینمی هرگز را دل این لرزیدن ولی؛ دهی فریب را خودت بتوانی اگر زد فریاد وجودش در چیزی

 . بود دیگری مرد حالل که زنی به هم آن، نگاه یک در فقط آسان یلیخ هم آن، بود

 این از یشترب است بهتر اندیشید خود با. کشید گردنش پشت به دستی و بیرون را نفسش. ایستاد بیمارستان راهروی در

 ملع چند. بدم دست از را ایمانم و دل نگاه یک با تا نیستم ساله چهارده یبچه پسر که من. نشوم احساسات درگیر

 فکری و روحی وضعیت باید شده طور هر، حالش پریشانی و دیشب خوابیبی آن با. دادمی انجام امروز باید را سخت

 . کردمی کنترل را خود

 .داد ادامه راهش به دوباره و داد را سالمشان جواب، شد خارج فکر از اَنترن چند دادنسالم با
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 آمد اغشسر به ناشناخته حس همان دوباره. ایستاد قدم از آشنایی چهره دیدن با که دشمی رد پرستاری استیشن کنار از

 . انداخت تپش به را قلبش و

 که یآبچشم دختر همان .نشناسد را او بود ممکن غیر ولی؛ بود نیمرُخ از دیدش زاویه که این با. شد ترنزدیک قدم چند

 . بود بخش پرستاران از یکی اب گووگفت حال در ایآشفته وضعیت با حاال

 انجام نادانی سر از که کاری با هم آن، شدمی او متوجه نباید. داد دست از دختر آن یدوباره دیدن با را شتمرکز تمام

 . بود داده

 که دید را پزشکی روپوش با قدبلند مردی. چرخاند سو همان به را سرش، کرد احساس خود روی را نگاهی سنگینی رویا

 رشفک از مرد آن قدبلند و سیاه موهای دیدن با ولی؛ باشد افشین کرد گمان خود با ایلحظه. شد دور جاآن از او به پشت

 دانستندمی که آن وجود با ولی؛ بود کرده را افشین با دیدار درخواست بار چند آقاجانش حاال تا دیروز از. شد ناامید

 .نشدند او دیدار به موفق الح به تا، دارد حضور بیمارستان در افشین

. دادنمی درستی جواب هاآن به کسی. بود بستری ویژه هایمراقبت بخش در و نداشت چندانی تعریف خواهرش وضعیت

 یخودخواه فرد از دانستمی هم اول همان از رویا که چند هر؛ نبود کنارشان در او، داشتند نیاز افشین به که شرایط آن در

 ولی؛ بود دل دو کذایی نامزدی این زدن هم به برای حال به تا اگر. باشد داشته همراهی و کمک انتظار دنبای افشین مثل

 . دادمی خاتمه چیز همه به فرصت اولین در افشین زشت رفتار با حاال

 شتپ بیبی و احمد حاج. بازگشت ویژه هایمراقبت بخش به دوباره ناامیدی با پرستار تکراری یجمله شنیدن از بعد

 را بیحتس هایدانه احمد حاج و خواندمی دعا لب زیر و ریختمی اشک زینببیبی. بودند ایستاده یو سی سی اتاق شیشه

 .سوزاندمی کارش عذاب از دل و کردمی رها یکی یکی

 برایش، زشکیپ هایلوله و دستگاه همه آن زیر خواهرش دیدن. رساند شیشه پشت به را خود آهسته هایقدم با رویا

 . نبود مُردن از کمتر

 ؟گفت چی پرستار -
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 تنصیح. کند احترامیبی آقاجانش به دوباره و شود رها اشدرونی حس مبادا تا کرد مشت دستش در محکم را چادر رویا

 .«باش داشته را آقاجانت احترام حال همه در: »بود گوشش یآویزه مادر

 : داد جواب کوتا

 .نیست معلوم هیچی عمل از بعد تا گفتند -

 ردد به را احمد حاج قلب، بود کرده گرفتارش روز حال آن به خود دست با که مینایی دیدن تربد آن از و رویا کالم سردی

 !نبود تدبیر را خودکرده ولی آوردمی

*** 

 . شد خارج عمل اتاق از، بود داده انجام که عملی دو از خسته

 . کند پشیمانش دهد انجام خواستمی که کاری از و دیدمی را افشین شده طور هر باید

 رد که جایی تا. بود داده دست از را شتمرکز و بود آشفته افکارش گذشته روز دو در. کند استفاده هاپله از داد ترجیح

 مسلط خود بر تتوانسنمی. کردمی پیدا بیخ کارش، آمدنمی کمکش به فالح دکتر اگر و زد سر او از اشتباه چند، عمل حین

 .کند بازی کسی آبروی با تا نبود مردی او، شود

 کشیکی ترزیدن از و ایستدمی استیشن کنار. است کرده قبول را افشین کثیف پیشنهاد گونهچه که بود مانده هم خودش

 به ار خوشتیپ دکتر توجه طنازی و عشوه با تا کردمی سعی که سهیال. گیردمی را افشین سراغ، بود ایستاده جاآن که

 : دهدمی جواب، بیاورد دست

 .خونه باشند رفته کنم فکر، شدند خارج بخش از پیش ساعت چند -

. داد او به را نگاهش دوباره، سهیال صدای با. کردمی منصرف را افشین شده هرطور باید. شودمی درهم فرهاد هایاخم

 . بود شده نقاشی غلیظ شآرای با که معمولی ایچهره با ساله پنج و سی حدود زنی
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 همراهم دافر کنید لطف میشه. ندارم کار این روی شناختیهیچ متاسفانه ولی؛ کنم عوض رو ماشینم خواستممی، دکتر -

 ....ک زمینه این تو و بیاید

 ستارپر کنار در رویا. شد چشم به تبدیل وجودش همه و کَر بارهیک به او ولی؛ خوردمی تکان رویش روبه زن هایلب

 که پرستار. دهد نشان او به بود کرده عمل را خواهرش که را جراحی اتاق تا کردمی خواهش او از و بود ایستاده بخش

 مانپشی فرهاد دیدن با ولی؛ کند بازش خود سر از ترزود تا بدهد را جوابش خُلقی بد با خواستمی ابتدا، بود جوان زنی

 . کرد معرفی را او رویا به و تگرف فرهاد سوی را اشاشاره انگشت، شد

 یک با، السهی پرحرفی به توجهبی و انداخت زیر به سر فرهاد که بود نشده قفل فرهاد سیاه چشمان به رویا آبی نگاه هنوز

 . شد دور جاآن از تند هایقدم با و کرد او به پشت ببخشید

 اام؛ گرفت فرا خشم را وجودش تمام او احترامیبی از، کوتاه ایلحظه از بعد ولی؛ کرد تعجب ابتدا فرهاد کار از سهیال

 . دهد فحش را او لب زیر توانستمی تا که بود این، کند خود آرامش برای توانستمی که کاری تنها

 . کنید صبر لحظه یک لطفا دکتر -

 ینافش بابت از او که زمانی تا لحداق. ببیند را او یچهره رویا دادمی اجازه نباید. داشتبرمی قدم قبل از ترسریع فرهاد

 به ار خود ولی؛ شنیدمی را رویا دکترگفتن صدای. داد ترجیح شلوغ آسانسور به را هاپله از عبور. شدمی راحت خیالش

 . زدمی نشنیدن

 حس از تهندانس حاال و بود متنفر مغرور هایانسان از همیشه. ایستاد فرهاد مقابل در و رفت باال را پله چند سریع رویا

 .بود خواهرش مهم، شدمی تحقیر اگر حتی، نبود مهم برایش اما؛ گذاشت غرورش پای را او محلیکم این، فرهاد

 یرهخ دو هر نگاه. فراگرفت را وجودش تعجب. افتاد دکتر صورت به نگاهش، بپرسد را سوالش تا کرد باز دهان که همین

 دش متوجه تازه رویا. دادمی شرمساری از خبر نگاهش عمق ولی؛ فاوتتبی ظاهر در دیگری و تعجب با یکی. بود هم به

. ودب دیده را او، بودند آمده بیمارستان این به عزیز درمان برای که باری چند. آمد آشنا اشچهره او دیدن با دیروز چرا که

 زاحمشم خیابانی عالف انپسر مانند، کشدمی یدک را دکتر نام که کردهتحصیل فردی چرا که داشت تعجب جای برایش
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 دست از را خواهرش توانستمی شاید و رسیدمی خانه به ترزود او، گرفتنمی قرار راهش سر بر دیروز اگر. بود شده

 : پرسید درهم هایاخم با و انداخت زیر به را سرش. دهد نجات آقاجانش رحمانهبی هایکتک

 کسییچه؟ طورهچه خواهرم حال بگین لطفا، کردید عملش شما فتندگ من به. بدونم صیفی مینا وضعیت از خواستممی -

 . بگید من به لطفا رو هست که چی هر. نمیده ما به درستی جواب

 : کرد پنهان شخونسرد چهره زیر در را دلش آشوب فرهاد

 .بزنم حرفی تونمنمی بیمار وضعیت شدنروشن تا -

 جدا فرهاد چشمان از را نگاهش قبل خالف بر دیگر. ایستاد رویش روبه سماجت با دوباره رویا ولی؛ شد رد او کنار از

 .نکرد

 ؟ طورهچه خواهرم حال بگین فقط خدا رو تو. بگین بهم رو هست که چی هر لطفا دکتر-

 سماجت ولی؛ کند بازگو رویا برای را واقعیت نداشت دوست که این با. خورد گره هم در ابروانش که بود فرهاد بار این

 : کشاند حرف به را او یارو

 سطح، نیست نرمال اصال خواهرتون عمومی حال بگم باید ولی؛ دادم انجام اومدمی بر دستم از که کاری هر من -

، شده وارد مشک قسمت به که ضرباتی یا ضربه خاطر به. داره قرار بدی بسیار وضعیت در اآلن و پایینه بسیار هوشیاریش

 آسیب اما؛ کردیم جلوگیری بیشتر صدمات و خونریزی از امکان حد تا که بود شده لیداخ خونریزی دچار خواهرتون

 حال اصال پزشکی نظر از و شده کما وضعیت و مغزی خونریزی دچار بیمار متاسفانه و بود شدید سر قسمت از دیدگی

 .باشه اخد به امیدتون، نمیره پیش علمی بینیپیش روی بیمار وضعیت همیشه البته. نداره مساعدی

 رویا لرزان لبان و مواج چشمان دیدن. داد ادامه راهش به و گرفت رویا خیس چشمان از نگاه اشجمله شدنتمام با

 . شد محو رویا دیدگان از و رفت باال را هاپله سرعت به. کرد خراب را حالش

 ؟ شدمی رویا دردناک قلب مرهم کسی چه و
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 .داد باریدن اجازه هایشاشک به و گرفت نرده به دست؛ نداشت ایستادن توان

 با. گذشتم اون از، داشتم که مادری خواستن حس و کودکی اون تموم با من اما؛ گرفتی رو صنمم مامان خدایا -

 ولی؛ مُردممی صدبار خودم تنهایی تو. دارم رو خدا گفتم... نزدم دَم و کردم زندگی آقاجون هایمحلیکم و هارحمیبی

 هیچی خودم برای زندگیم از سال هجده این تو. داشتم رو تو فقط چون؛ کردممی تکیه تو به چون ؛نبود مهم برام

. امخومی چیز یه تو از فقط امروز؟ شنویمی... خواممی االن ولی؛ نیست مهم برام خدام جز چیزی هیچ گفتم، نخواستم

 که منی واسه. دونهمی چیزش همه رو تو که منی خاطر به، خودش برای نه... دار نگه زنده رو مینا. خواممی رو خواهرم من

 ور خواهرم و کن بزرگی تو ولی؛ خواستن این حقمه نمیگم... خودته به فقط امیدم. میرهمی بگیری هم رو خواهرش اگه

 . برگردون بهم

 «اهلل رَحمَته مِن تَقنَطُوا ال »

 .کردم باز حساب حرفت روی هم من، نباش ناامید گفتی خدا

*** 

 وت که این محض فقط دختر یه آبروی بردن. نیست منطق روی از کدومهیچ زنیمی که هاییحرف! افشین کن بس -

 .نیست درستی کار، مخالفی ازدواج این با بگی آقاجونت روی تو صاف بری نداری عُرضه

 : گفت و کوبید میز روی را مشتش عصبانیت با افشین

 تو هب بکنم خواممی که کاری ولی؛ میگی تو که هستم ایعرضهبی و منطقبی آدم همون من، قبول تو حرف بابا باشه -

 ! نشو آش از ترداغ کاسه قدراین پس، نیست مربوط

 که غلطی هر برو هم خودت، من به بده بیار رو لعنتی هایعکس اون، شدم پشیمون اصال آقا. داره ربط خَر منِ به اتفاقا -

 .بکن خوایمی

 :نشیندمی افشین هایلب روی پوزخندی
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 .بابام مامان واسه فرستادم ظهر همون که رو اونا؟ عکس کدوم -

 تدس او با بود سال چند که مردی. شناسدنمی را مقابلش مرد کردمی احساس. کرد نگاه افشین به ناباوری با فرهاد

. دش خشمگین کردمی نرم پنجه و دست گمر با خواهرش که زمانی در هم آن، رویا آبروی ریختن فکر از. بود داده رفاقت

 . گرفت دست در را او ییقه و رساند افشین به را خود سریع

 رو کار این کنهمی قبول وجدانت طورچه... باخبری روزشون و حال از که تو؟ باشی پست همه این تونیمی طورچه -

 ؟ بکنی باهاشون

 :کندمی جدا پیراهنش یقه از را فرهاد دست افشین

 .شده نابود ساله چند من وجدان -

 :دهدمی ادامه زندمی موج صدایش در که آشکاری غم با و زندمی نیشخندی

 من دادن جون سال هشت از دونیمی چی تو؟ هان؟ کنیمی صادر حکم داری که دونیمی چی من سَگی زندگی از تو -

 ؟رفیق

 .گفت تمسخر با را "رفیق" کلمه

 نریختن واسه کردی سپر سینه که دختری همون همجنس وسیله به تا نداشتی داداش که وقتی دونیمی چی تو -

 ؟ بشه کشته، آبروش

 : بُرد باال را صدایش

 دخترهای و زن همه از چون؛ منطقمبی من آره، بیشعور انسان، عُرضهبی آدم واسه من، آقا باشه؟ ندارم عُرضه میگی -

 ؟ فهمیمی، مادرم از حتی متنفرم دنیا

 .تند هایشنفس و شد قرمز گذشته یادآوری از تشصور
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 باالی کمهد چند و کرد نشستن به مجبور را افشین. بود باال اشسکته احتمال. ترسید او یآشفته وضعیت دیدن با فرهاد

 . شود آزاد نفسش راه تا کرد باز را او رنگطوسی پیراهن

 .افشین باش زود. بکش عمیق نفس... باش آروم فقط، بگی تو هرچی اصال. پسر باش آروم، خب خیلی -

 گذشت سکوت در کمی. داد انجام گفت فرهاد که را کاری، بود درآمده خون رنگ به چشمانش کاسه و صورت که افشین

 : گفت بود غرق خودش دنیای در که افشین به رو فرهاد. برگردد طبیعی حالت به افشین حال تا

 .بگو برام -

 : داد ادامه دوباره فرهاد، کرد نگاهش سوالی افشین

 رمتنف زن جنس از تا کرده کاری و بُرد سکته مرز تا اآلن رو تو که همونی، کنهمی اذیتت یادآوریش که چیزی همون -

 .باشی

 : گفت و داد بیرون صدا با را نفسش افشین

 . نمیشم خالص کرده خوش جا قلبم تو که دردی از، گذشته روکردن و زیر با -

 : گرفت دست در محکم را او دست مچ، شد مانع فرهاد که برخیزد جا از خواست

 کم کرده خونه دلت تو که غمی حجم از کمی شاید تا بگو. داره درمان راه یه باشه نداشته عالجی اگه حتی دردی هر -

 .داداش بشه

 :ردک گذشته گفتن به وعشر اختیاربی؟ شدمی کم آن از قدرچه گفتنش با مگر. جهان دو وسعت به، بود بزرگ دلش غم

 بابت این از همه و بود گرفته رونق حسابی بابا کار هاروز اون. شدمی سپری آروم زندگیمون، بود خوب چیز همه -

 . میشه زندگیمون وارد آروم داره که طوفانه از قبل آرامشِ نداشتیم خبر ولی؛ بودیم خوشحال
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 ودب عالی عمومیش روابط. گذروندمی رالی هایپیست تو هم رو غتشفرا اوقات و خوندمی رو پزشکی سوم ترم علی امیر

 بیشتر هاشهمکالسی یا و قدیمی دوستان بین از. داشت زیاد رفیق و دوست همین واسه؛ شدمی دَمخور همه با زود و

 .بودیم دیده رو اون باریک حتی نه و شناختیممی نه که کسی. گذروندمی سعید اسم به یکی با رو وقتش

 زرو به روز. نبود گذشته وشوخ شاد و سرزنده امیر اون دیگه امیر. کرد دور ما از و اون سعید با زیاد هایآمد و رفت همون

 اتاقش به ورود یاجازه کسی به و کردمی حبس اتاق تو هاساعت رو خودش. گرفتمی فاصله خانواده از و شدمی منزوی

 ور رفتارش تغییر. گشتبرنمی شب هاینیمه تا و زدمی بیرون خونه از، تنداش کالس حتی که روزهایی. دادنمی رو

 .زدیممی ندیدن به رو خودمون ولی؛ دیدیممی

 و بود شده رقغ کارش دنیای تو که بابام. شدمی تربد روز به روز علی امیر رفتار ولی؛ شد پاییز فصل و شد تموم تابستون

 زنونه هایدورهمی تو بود شده کارش فقط که هم مامان. میشه رقغ گنداب تو داره پسرش نبود خیالش عین

 . داشت کمک به نیاز همه از بیشتر خودش پسر که حالی در؛ نیازمند هایآدم به کمک و کردنشرکت

 رمبراد از جورایی یه منم، کنمنمی انکار. بشم بورسیه تا بود این فکرم تمام و بودم شده قبول دانشگاه تازه موقع اون من

 . داشت اولویت برام اون از بیشتر خودم هدف و کار مادرم و پدر مثل و بودم شده غافل

؛ اشتد تعجب جای برام. بود کرده پر رو جا همه بابام فریاد و داد صدای، برگشتم خونه به دانشگاه از وقتی بارونی روز یه

 یامیرعل. زد خشکم مجسمه مثل روم روبه صحنه ندید با، شدم خونه وارد وقتی. بزنه داد بابام بودم ندیده هرگز چون

 به توجهبی و بود نشسته صندلی روی؟ دختری چه اونم. بود آورده خونه به خودش با و بود گرفته رو دختری دست

 با و داشت تن به جلفی لباس. کشیدمی سوهان رو هاشناخن و بود انداخته پا رو پا پدرم فریادهای و داد و مادر هایگریه

 . جویدمی آدامس بدی طرز به غلیظ رایشآ

 ختس باورش. کرد وارد ما به بزرگی شوک داره شکم تو رو امیر یبچه و ستحامله دختر اون که این گفتن با علی امیر

 . بود باردار دختر اون، داشت حقیقت ولی؛ بود

 و دش رها صندلی روی و گرفت رو قلبش مامان. زد امیرعلی گوش تو محکم و کرد بلند رو دستش بار اولین برای بابام

 ادب آدامس. ننداخت ما به هم نگاه نیم یه حتی دختر اون اما. کردممی نگاهشون فقط اومده در حدقه از هایچشم با منم
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 ذارهب تونستنمی. بود مرگش با مساوی ابروییبی این عباس حاج چون داری رسم و اسم فرد برای. ترکوندمی و کردمی

 .برسه بقیه گوش به وضوعم این

 رستد کارش که زمانی تا کرد تهدید رو علی امیر. کنه فراهم کشور از خارج در رو امیر اقامت کار پنهانی گرفت تصمیم

 . نداره کسی به رو جلف دختر اون دادننشون حق، نشده

 تردزو چه هر خواستمی. افتاد علیامیر مهاجرت کار دنبال سرسختانه و خاند هااون برای محرمیتی صیغه اکراه با پدرم

 . بذاره سرپوش آبروییبی این روی

 نماما. کردمی رو خودش کار بابام هایتهدید و بدری مامان تذکرهای به توجه بدون و پوشیدمی لباس بد شکل به آذر

 ذشتهگ با امیرعلی اما ؛بپوشه تریپوشیده لباس و کنه مراعات من جلوی حداقل بگه آذر به تا خواست امیر از بار چند

 رتپس برو تو، مطمئنم عشقم از من گفتمی. ذاشتمی بودنشمدرن پای رو آذر کارهای و بود کرده فرق آسمون تا زمین

 . درنیاره هیزبازی کن نصیحت رو

 ونبیر اصد با را نفسش، کوتاه نسبتا زمان اندک از بعد. رودمی فرو خود در ایلحظه برای و کشدمی درهم اخم افشین

 :دهدمی

 هایحس تمام آذر و بودم نکرده نگاه ـزه غــریـ روی از زنی هیچ اندام به حال به تا و بودم جوون منم هاروز اون -

 من به قصد از رو خودش. دادمی تحویلم ناز از پر هایلبخند و زدمی صدام عشوه با. کرد بیدار رو من یمردانه

 .داشت زیبایی حال و حس، بودم نکرده تجربه رو هالذت اون وقتهیچ که یمن برای هاکار این. چسبوندمی

. یستن خونه ایدیگه کس آذر و امیر جز به دونستممی. برگشتم خونه به ترزود و نشد برگزار داشتم که کالسی روز اون

 . بزنم رو در زنگ گفتم ولی؛ داشتم کلید

 به آذر. ذاشتمنمی خونه تو رو پام روز اون و شکستمی پام قلم کاشای ولی. شدم داخل منم و کرد باز برام رو در آذر

 . بود گذاشته نمایش به رو بدنش و تن فجیع طرز
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 کردنکنترل. رفتمی امصدقه قربون و کشیدمی امسینه روی آروم و دستش و شد نزدیکم، دید خودش مات رو من وقتی

 عاشقم گفتمی و نبود کن ول اون ولی؛ شدم رد کنارش از و کردم جدا مخود از رو اون حال این با ولی؛ بود سخت حسم

 .کنیم آروم رو همدیگه بیا نیست امیرعلی که حاال گفتمی. باشه من با آرزوشه و شده

 سریع، شدم شل دید که آذر. شدم خودبی خود از. پروند سرم از رو هوش و فکر س*ـو هــ و بود رفته جلدم تو شیطان

، ردب حس تو رو من خوب وقتی. کرد بوسیدنم به شروع و درآورد رو پیراهنم. برد اینا بابا اتاق سمت و فتگر رو دستم

 که فتگ و گرفت طرفم رو اون. بود دستش تو نوشیدنی شیشه یک، برگشت که وقتی. شد خارج اتاق از چندلحظه برای

 به برسه چه، مُردممی هم بمیر گفتمی لحظه اون تو اگه که بود گرفته رو وجودم ـوت* ـهـ شـ قدرناو. بخورم ازش

 . ودکا اون از بیشتر نصف نوشیدن

 اریک باید باشم داشته رابطه باهاش خوادمی اگه گفت بهم. خبره چه برم و دور فهمیدمنمی، شدم حالبی، شدم مست

 . بدم انجام میگه که رو

 مهادا، بود شده آمیخته آن با خشم هایرگه که لرزان ایصد با و کرد پاک را اشپیشانی روی نشسته هایعرق افشین

 : دهدمی

 پرسیدمن آذر از که بودم مست قدراون. بود افتاده اتاق کف امیرعلی. فهمیدمنمی هیچی مستی تو. امیر اتاق تو کشوندم -

 .فهمیدمنمی هیچی. افتاده جااین اآلن چرا پس، نیست خونه امیر گفتی که تو

 .من سراغ بیا بعد، بده انجام خواممی ازت که رو کاری اول گفتمی و زدمی پَسم اون، شدممی که نزدیکش

 فهمنَ من ولی؛ بکنم رو کار این خواستمی چی واسه دونستمنمی. کنم جدا قالبش از رو سقفی پنکه تا خواست من از

 . دادم انجام رو اشخواسته

 زدنشگره مشغول و نشست زمین روی. بود دستش مامانم چادرهای از یکی، برگشت وقتی و شد خارج اتاق از خودش

 ایدب زور به که صدایی با رو آذر. بشه بلند جا از تونستنمی که بود حالبی قدرناو ولی؛ بود شده بیدار امیرعلی. شد

 ولی؛ کردمی هشخوا ازش. میرهمی خماری و درد از داره گفت، کنه تزریق مواد بهش گفتمی و زدمی صدا، شنیدیمی

 .ذاشتنمی محل بهش آذر
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 .کنم وصل قالب به، بود درآورده دار طناب شکل به که رو چادر گفت بهم، شد تموم که کارش

 .بستم قالب به محکم رو چادر. کنممی کار چی دارم فهمیدمنمی قرآن به، فهمیدمنمی

 .شد اتاق وارد هیکلی ویق مرد و شد باز در که بودم نیومده پایین چهارپایه روی از هنوز

 سرش باال پوزخند با و رفت امیر سمت آذر هایغرزدن به توجهبی آشغال اون ولی؛ کرده دیر چرا رفت تشر بهش آذر

 !مرگه فقط تو مثل لوحیساده و بدبخت هایآدم لیاقت گفت بهش. ایستاد

 برای و کیه دونستمنمی. کوبید شکمم تو پا با تونستمی تا و انداخت زمین روی رو من و شد نزدیکم و گذشت امیر از

 .فهمیدمنمی... بودم مست... زنهمی رو من داره چی

 هنوزم. بیرون کردند پرتم اتاق از. آوردمی در پا از هاضربه همون با رو من، نگهداره دست بود نگفته بدکاره اون اگه

 .بودم شده مچاله خودم تو درد از... بود نیفتاده سرم از مستی

 دسعی گفت بهم. نشست کنارم و شد خارج اتاق از پوشیدهلباس آذر، ساعت هم شاید یا و دقیقه چند گذشت از بعد

 ترلخت تازه، نداره فرقی مرگ با موندنتزنده فهمیمی بعدا هرچند گفتمی. نذاشتم من ولی؛ بکشه هم رو تو خواستمی

 .ردب خوابم که مستی و خماری یا و بود درد از. هست هم

 که روزه دو گفت بهم. بود ایستاده سرم باالی سیاه لباس با پدرم و دیدم بیمارستان تو رو خودم، کردم باز چشم وقتی

 من و دهکر خودکشی امیر کنندمی فکر همه. دزدیدند رو گاوصندوقش هایپول تمام و کشتند رو علی امیر گفت هوشمبی

 حاجپسر بفهمند مردم که اونه از بهتر پسرش خودکشی آبروییبی تحمل گفت. شدم بیمارستانی اون مرگ شوک از

 آذر زا مبادا گفت. شده کشته بدکاره همون دست به هم سر آخر و کرده حامله رو خیابونی زن یه و بود شده معتاد عباس

 . نمیشه درست چیز هیچ موضوع آشکارکردن با و خورد رو حماقتش چوب امیر، بزنم حرفی

 ور وجودم نفرت. بودم شریک برادرم قتل تو ناخواسته که منی. ندید رو من مُردن و رفت بیرون اتاق زا زد رو هاشحرف

 . شدم متنفر زن جنس از، کرد پر
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 برادر و خواهر که این؛ رفتم جلو هم جاهایی یه تا. بودم سعید و آذر از اینشونه دنبال، پدرم چشم از دور اول ماه چند

 خوب خیلی. کشتندمی رو اونا هاشونپول دزدیدن از بعد و شدندمی پولدار و جوون پسرهای ندگیز وارد ترفند با و بودند

 .بشم غربت روانه تا کرد مجبور رو من تهدید و زور با و فهمید طورچه بابام دونمنمی ولی؛ رفتم پیش

 شدنش مرگجوان اشتباهش تاوان و خورد را اشتباه عشق و دوستی حماقت چوب که برادری. شد برادر تاببی دلش

 .شد

 : داد ادامه کوتاهی مکث از بعد و انداخت فرهاد به را نگاهش

 برادر. سوزوندمی رو قلبم سال هشت که بوده من دردناک راز، کرده غرق خودت تو جوریاین رو تو که هاییحرف این -

. تناشگف دل عزیز...چشمامه جلو ابلیس اون به شعاشقونه نگاهای هنوز. شد معتاد حتی که جایی تا، بود شده عاشق من

. .فرهاد کن درکم. کنمنمی فراموش وقتهیچ، کردمی خرج داداشم برای ریاکارانه ظرافت با آشغال اون که رو عشوهایی

 ؟کنم زندگی زن یه با عمر یک تونممی طورچه، سیاهی و کینه از شده پر قلبم که منی

 : گفت و شتگذا افشین یشانه روی دست فرهاد

 دوران چه دونممی و کنممی درکت... متاسفم بگم فقط که اینه بگم تلخت یگذشته برای تونممی که ایجمله تنها -

 مئنمط. بزرگه غممون اندازه به ما دل که بدون رو این، کن توکل خدا به فقط دلته تو که غمی برای. گذروندی رو سختی

 شنیدین مگه. میدن پس رو گناهشون تاوان و میفتند گیر روزی یه، نشدند قانون ارگرفت حال به تا اگه سعید و آذر باش

 انگشت پنج خدا مگه. نامردیه آخر بکنی دختر اون با خوایمی که کاری میگم بازم حال این با ولی؟ مکافاته دار دنیا میگن

 ابونیخی دختر یک که آذر مثل یکی با بینیمی رو معصومیت نگاهش ته که رو بیچاره دختر اون که آفریده هم شکل رو

. خواینمی رو دختر اون بگو پدرت به کندهپوست و صاف برو عزیز داداش... رفیقم؟ کنیمی مقایسه، نبود بیش

 ابودن رو دختر اون آینده یا خودت زندگی که اونه از بهتر، کشهمی طول ماه چند فقط مطمئنم که مادرت و پدر شدنناراحت

 . کنی

 بکیس احساس کمی. شد کَنده دلش روی از سنگینی وزنه گویی، فرهاد برای رازش گفتن با. رفت فرو فکر در افشین

 چهی که کردمی بازی دیگری دختر آینده با باید چرا. شد اشتباهش متوجه تازه او و بود درست فرهاد هایحرف. کردمی
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 یک قطف. کند زندگیش شریک را زنی تواندنمی گاهیچه دانستمی و بود مطمئن خود به؟ نداشت او یگذشته در نقشی

 لاو بار که تفاوت این با. رفتمی باید پیش سال هشت مثل دوباره. بود جاآن از دورشدنش هم آن، ماندمی برایش راه

 !شود غربت روانه و بکشد دست شچیز همه و خانواده از خواستمی خودش بار این و بود رفتن به مجبور

*** 

 «سوم فصل»

 یاشیشه گرد میز روی از را آبجو قوطی و کرد دراز دست. نشست آن روی و رفت اتاق یگوشه چرم سفید مبل طرف به

 و ظرافت با را آن در. زد لبخند و گرداند دستش توی آرام را قوطی. بود کرده بخار اشجداره و بود سرد قوطی. برداشت

 و طیقو یدهانه بازشدن صدای با همراه و کرد باز، باشد گرفته هدیه ایتازه ناشناخته بازیاسباب که ایپسربچه دقت

 . نداشت او به ایتوجه و بود دلگیر صدف. خورد کوچکی تکان، گاز خروج

 بو را یقوط محتویات و کرد خم را سرش و برد باال کمی را دستش بعد، گرداند هایشانگشت بین دیگر بار را قوطی فرید

 :کرد نگاه صدف به چشمی زیر حالت همان در. کشید

 .هستم آبجو این عطر عاشق تو از بعد -

 و دش بلند. نشست بوفه روی سیگار یبسته روی تا گشت اتاق دور نگاهش. شد جاجابه مبل روی و زد پوزخند صدف

 یرهخ ناپیدا چیزی به و ایستاد دیوار به ثانیه چند. زد آن به عمیقی پک و کرد روشنش جاهمان، آورد در آن از سیگاری

 جوآب از ایجرعه. کردمی دنبال نگاه با را او زیرکانه فرید. برگشت مبل طرف به و زد سیگار به دیگری پک بعد. ماند

 و تند بعد، ماند خیره صدف صورت روی ایثانیه نگاهش. کرد مزمزه دهان در را آبجو و آورد پایین را دستش، نوشید

، داشت نفس که جاآن تا را قوطی محتویات و بست را هاشچشم و برد عقب را سرش و دآور باال را قوطی ناگهان

 ختهری چپش یگونه و چشم روی هایشمو، بود داده تکیه مبل یدسته به. کردنمی نگاه او به صدف. کشید سر الجرعه

 نفس، ردآو پایین را قوطی فرید. کردمی دود هایشانگشت الی سیگار و بود مانده خیره میز یگوشه ینقره قندان به، بود

 و هاگونه روی و هالب پشت عرق ریز هایقطره و گرفت گر هایشگونه. لیسید را هایشلب دور و کشید بلندی

 یزم روی را قوطی و سرکشید را آبجو یماندهته، کرد نگاهش و داد تکان دستش در را آبجو قوطی. جوشید اشپیشانی
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 شدر و برداشت را دوم قوطی و کرد دراز را دستش بعد، کرد پاک را اشپیشانی عرق و کشید یقعم نفس چند. گذاشت

 : پرسید بلند صدای با و جوید را لبش یگوشه. آورد پایین آرام را دستش و نوشید ایجرعه. کرد باز را

 ؟چیه اتگانهبچه رفتار دلیل بگو آدم مثل! صدف ندارم رو هاتبازیبچه یحوصله -

 : گفت کنایه با و انداخت جاسیگاری در را سیگارش ته صدف

 هم شاید یا؟ کنه پُرش برام هست صدف اسم به خر یه گفتی خودت پیش؟ مونده خالی تختت بازم، چیه -

 ؟افتادی من یاد باز ماه یک از بعد که زده رو دلت اُمل دخترِ اون هایدادنسرویس

 .رفت صدف سمت به سریع و برخاست جا از. کرد پَرت میز روی محکم را قوطی فرید

 ،کند فرار تا شود بلند جا از خواست که همین. ترسیدمی عمویش پسر خشم از. خورد تکان جایش در ترس از صدف

 . بست را کشیدنشنفس راه و کرد حلقه گردنش دور را هایشدست و رسید او به فرید

 ماعصاب رو قدراین پس، برمیاد من از کاری همه کنم اراده اگه ونیدمی خوب! نکردم اتخفه خودم تا بشی خفه بهتره -

 . نباش

 از اشک و شد قرمز صورتش هوا کمبود از. بود فایدهبی رویش به رو خشمگین گرگ دست از رهایی برای صدف هایتقال

 و گرفت پایین را هایشدست نیشخند با، داد جلوه صدف چشمان جلوی را مرگ که آن از بعد فرید. شد جاری چشمانش

 :انداخت او به باریحقارت نگاه

 ! نداری رو ارزشش دیدم ولی؛ کنم حسابت آدم خواستم -

 : گفت و داد تکان صدف یترسیده چشمان جلوی تهدیدبار و گرفت باال را اشسبابه انگشت

 حق داشتم حضور من اگه دگیخانوا جمع تو حتی. ببینم رو ریختت خوامنمی دیگه، کن فرو کَرت هایگوش تو رو این -

 ؟ شدی خرفهم... میدم باد به رو دودمانت بشه نزدیک امسایه به اتسایه. نداری اومدن
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 ینپای و باال بار چند تاییدکردن ینشانه به را سرش ترس از گریان صورت با، بود کردنسرفه حال در هنوز که صدف

 . بود گذشته اشدخترانه سرمایه از طرفهیک عشق این برای ترساده چه و بود داده دل ساده چه. کرد

، اندممی مینا فقط حال. نداشت او به احتیاجی دیگر. کشید صدف اسم روی قرمزی خط ذهنش در. شد خارج خانه از فرید

 . بود گذشته دوهفته او با دیدارش آخرین از که دختری

 : گفت لب زیر و زد پوزخندی

 .کنه فرار تونهمی من دست از شدننهانپ با کنهمی فکر! بدبخت دخترک -

 و دبگیر نظر زیر را مینا پدری خانه تا خواست او از. گرفت را هایشنوچه از یکی یشماره ماشین کردنروشن با همزمان

 . ببرد او نزد را هاآن، زور با شده حتی شده که هرطور، خانه از خواهرش یا مینا خروج محض به

*** 

. بود نمانده باقی زمانی هوا تاریکی تا؛ کرد ساعت به نگاهی. گذاشت را دَرش و ریخت ظرف روند را شدهمیکس سوپ

 :زد داد بلند و کرد سر را چادرش. گذاشت سبد درون را ظرف

 .خدانگهدار... رفتم من بیبی -

 . بود زمانی هر از تردرمانده و شکسته کوچکش نوه غم از پیرزن. آمد پایین هاپله از کنانهن هن زینببیبی

 .مادر رفتیمی آقاجونت با کردیمی صبر -

 : کندمی زمزمه لب زیر. بنددمی نقش رویا هایلب گوشه پوزخندی

 .کرده رو و زیر رو دنیا اشمغازه از شدهدزدیده پول ریال دو برای خودش و بیمارستان گوشه انداخته رو مینا -

 :گویدمی بلندی صدای با بیبی به خطاب

 .باشید خودتون مراقب. آژانس زدم زنگ نباش نگران. شده دیر خیلی هم اآلن تا -
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 شانمحله .برسد اشدرخواستی ماشین تا کردمی صبر باید کمی. آمد بیرون خانه از باشد بیبی جواب منتظر که آن بدون

 یکدیگر با کاری همه در محله اهل. شناختندمی را همدیگر همه و بودند ویالیی هاخانه اکثر. بود صفا با ولی، ساکت

 خانه در محل اهل همه، داشت بزرگی نذری پدرش که محرم عاشورای و تاسوعا روز در سال هر مثال؛ کردندمی همکاری

 از ایدوره چه در و پیشامد چه ینتیجه در آقاجانش دانستنمی. کردندمی کمک نذری پختن در و شدندمی جمع هاآن

 رد نذری این. دادندمی مردم به و کردندمی پلو برنج من پنجاه روز دو این از یک هر در که بود کرده ذرن خود زندگی ادوار

 در را آن، شدنآماده از بعد. بود حاضر مانده ظهر به ساعت سه آن اول دیگ. شدمی ریخته بزرگ دیگ شش پنج

 دندآممی در دم که فقرایی بین سوم و دوم دیگ. ادندفرستمی هاخانه در به هاهمسایه برای و کشیدندمی خانه هایظرف

 اقوام و خانه اهل مخصوص، آمدمی در کار از بعدازظهر ساعت یک تا ظهر حدود در که پنجم و چهارم. شدمی تقسیم

 . بود هاآن نزدیک

. ذشتگ رسول حاج خانه کنار از. بماند ماشین منتظر و برود کوچه سر تا دید بهتر. کرد جا جابه دست در را سبد یدسته

 . نبود خانم بدری از هم خبری حتی دیگر. نشست هایشلب روی پوزخندی. انداخت آن باز نیمه دَر به نگاهی نیم

 هر تا تخواس او از و ایستاد آقاجانش مقابل، بود بعید او از که جسارتی و گستاخی با که زمانی نرود یادش وقتهیچ شاید

 عصبانیتی یا و خشم هیچ بدون احمد حاج، انتظارش خالف بر و دهد خاتمه افشین با اشریاجبا نامزدی به ترزود چه

 . کرد قبول را اشخواسته

 ورتشص عصبانیت از، برگشت خانه به و برد هاآن برای را بدری اهدایی هایکادو و نشان حلقه بیبی وقتی روز آن فردای

 از یوقت. کردمی زمزمه چیزی خود با لب زیر گاه و گذاشتمی دهان در زبانی زیر قرص هم سر پشت. بود شده برافراشته

 رو داخ: »بود این جوابش تنها، است کرده اشآشفته چنین این که است افتاده رسول حاج خانه در اتفاقی چه پرسید او

 !«شد تمام چیز همه کن شکر

 از ولی ؛بود کنده دل او از راحت خیلی بود چسبیده او به سریش مانند که خانم بدری طورچه بداند بود کنجکاو سو یک از

 . ردکمی تحملش باید اجبار به که کند زندگی کسی با عمر یک نبود مجبور دیگر او، شد آسوده خیالش دیگر سوی
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 زا یعسر و کرد تند قدم رویا. شد نمایان افشین یچهره و باز رسول حاج خانه دَر که بود نشده دور جاآن از قدم یک هنوز

 . شد دور، بود کرده درهم اخم او دیدن با که افشین

 . نداشت او به نسبت تنفر جز حسی که شود رو روبه مردی با نداشت دوست وجههیچ به

 .کنید صبر خانم رویا -

 نماشی سوار افشین ولی؛ دهدمی ادامه راهش به اهمیتبی و نشاندمی لب روی پوزخندی مغرور دکتر صدای شنیدن با

 سیدهر کوچه سر که رویا به را خود ثانیه چند عرض در و گذاشت گاز پدال روی پا، ببندد را پارکینگ دَر که آن بدون و دش

 . رساند، بود

 : گفت و داد پایین را شیشه

 . دارم کارت... شو سوار لطفا -

 : گفت و داد فشار محکم را سبد یدسته او به نگاهینیم بدون رویا

 .بشم غریبه افراد ماشین سوار بینمنمی دلیلی اون از جدا و دارم عجله من -

 کی کرد فکر خود با. گذشت ماشینش کنار از و انداخت او به افشین خود مخصوص هاینگاه همان از، تمسخر پر نگاهی

 حاال، داشت اشخانواده و او به نسبت که ادبیبی و احترامیبی همه آن از بعد؛ باشد گستاخ تواندمی حد چه تا نفر

 چهی اشجسمانی وضعیت و بردمی سر به کما در هفته دو خواهرش. شود ماشینش سوار تا خواستمی او از شرمانهبی

  .شود حالش جویای و برود مینا دیدار به تا نشد حاضر شده که هم باریک برای افشین و بود نداشته پیشرفتی

 یرو از دستش، شود ماشین سوار خواست که همین. نشود کوچه اخلد تا داد تکان دست برایش، دید را آژانس ماشین

 .ماند خیره افشین چشمان چمنزار به گردشده چشمان با. شد گرفته چادر

 !منی زن هنوز رفته یادت انگار -
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 و ردک باز را ماشینش در تاکسی راننده. داد فشار هم روی محکم را چشمانش رویا که بود بلند قدری به افشین صدای

 : پرسید رویا به رو و کرد خارج ماشین از را اشتنهنیم

 ؟ اومده پیش مشکلی خانم -

 : گفت و کرد مرد آن به رو عصبانیت با و گرفت دست در محکم رویا دست افشین

 .داشتید نگه رو ماشین کوچه وسط، بفرمایید هم شما. نیست مشکلی نخیر -

 کسی دشو مطمئن تا انداخت سو آن سو این به را نگاهش ترس از یچارهب دختر. کشاند ماشینش سمت خود دنبال را رویا

 . دچرخیدنمی آشنا و دوست زبان روی مینا شرایط خاطر به که زمانی در هم آن، ترسیدمی ریزی آبرو از. نیست اطراف آن

 :کرد باز را جلو در افشین

 .شو سوار -

 .نداد لتمه او به افشین اما؛ کند اعتراض تا کرد باز لب رویا

 .شو سوار... نکن عصبانیم -

 یغهص اون ضمن در؟ شده تموم ما بین چیز همه پیش روز سه همین رفته یادتون انگار؟ کنیدمی آبروریزی چی برای -

 رمج به تا کنار برین من راه سر از اآلنم. مونهنمی باقی تعهدی هیچ ما بین و میشه تموم دیگه روز دو تا هم مسخره

 !پلیس نزدم زنگ مزاحمت

 رویا. نکند دور اشچهره از را صورت روی کردهخوش جا اخمِ کرد سعی ولی؛ گرفت اشخنده رویا حاضرجوابی از افشین

 او پای روی را قابلمه و ظرف چند و چای فالسک حامل رنگِ ایقهوه سبد و کرد صندلی روی نشستن به مجبور را

 :گذاشت

 .یکیه مسیرمون، نگو چیزی دیگه کنممی خواهش، بزرگه خدا دیگه روز دو تا -
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 و داد رو روبه به را نگاهش. نزد حرفی دیگر و شد ساکت ولی؛ بود شده عصبانی افشین رفتار از که آن وجود با رویا

 .کرد نگاه را آژانس ماشین دورشدن

. یاوردب زبان بر، بود کشیده آشوب به را ذهنش که حرفی گونهچه دانستنمی. کرد روشن را ماشین و شد سوار افشین

 دهش ترروشن چیز همه به نسبت دیدش، فرهاد برای دلش درد گفتن از بعد. بود گنگ نیز خودش برای احساسش هنوز

 مانز هر، وقت چند این در که کسی. بود فرهاد مدیون را این و کردنمی فکر منفی کاری هر برای گذشته مثل دیگر. بود

 با لیو؛ بود نشده پاک کامل قلبش سیاهی هنوز. زدمی حرف برایش زندگی هایزیبایی از و رفتمی او نزد شدمی بیکار

، دل و بدهد اشزندگی و خود به دیگر فرصتی تا دادمی فرمانش عقل. زد جوانه دلش در امیدی هایروزنه فرهاد هایحرف

 هر. بود اشزندگی به دادنروح هم آن، رداردب راستا این در را گام اولین خواستمی. دادمی او به را خوب روزهای نوید

 .نبود آسان چندان، بود کرده که کاری کردندرست چند

 زا افشین اگر که بود کرده عصبانی قدرآن را رسول حاج، رسید مادرش و پدر دست به فرهاد و رویا هایعکس که زمانی

 ینماش. بود فرهاد مدیون هم بار این او و بود شده پر جا همه رویا رسوایی صدای، بود نگرفته را جلویش و رسیدنمی راه

 :برگشت رویا سوی به و کرد پارک خیابان یگوشه را

 ؟ فرستادی پس رو حلقه چی برای -

 بتعج ولی؛ نداشت افشین جانب از را حرفی چنین انتظار که این وجود با. انداخت او خونسرد یچهره به را نگاهش رویا

 : گفت و نشاند لب روی پوزخندی، نکرد

 .روشنه کامال دلیلش -

 .بشم روشن منم تا بگو، تاریکه من واسه -

 :شد خیره سبزش نگاه در

 ونما حس که بدم قرار زندگیم شریک عمر یک رو کسی تونمنمی. ندارم عالقه شما به من که اینه دلیلش ترینمهم -

 .منه احساس شبیه متقابال
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 :باشد خونسرد کردیم تالش هم شاید، بود خونسرد افشین

 ؟ داری غیب علم نکنه؟ چیه تو به نسبت من احساس دونیمی کجا از تو -

 : گفت کنایه با، بگیرد افشین نگاه چمنزار از را نگاهش که آن بدون رویا

 از ههمیش افراد این کردنتحمل متاسفانه و درونشونه احساس یدهندهنشون که دیگرانه رفتار این... ندارم غیب علم -

 . بوده خارج من عهده

 : داد ادامه ظاهری خونسردی همان با و داد بیرون صدا با را نفسش افشین

 زا تونهمی دالیلم هرچند، دارم دلیل هرکدومشون خاطر به ولی؛ بوده ادب از دور و زشت رفتارم چندوقته این دونممی -

 بگم غدرو به تونمنمی. بدی بهم دیگه فرصت یه و یکن درکم کن سعی کنممی خواهش ولی؛  باشه غیرمنطقی تو نظر

 دهارزشمن من برای احساس این و ندارم دیگه دخترهای به که هست بهت نسبت وجودم تو حسی یه ولی؛ شدم عاشقت

 .خورده رقم ما شدنیکی تو ما قسمت شاید کن فکر این به

 پشت قلبش، نلرزید، نشد رو زیر دلش. انداخت زیر به سر. نداشت را افشین چشمان به کردننگاه طاقت بار این رویا

 نافشی هایحرف از هیچکدام. بود نشده کالمهم شرایط این در مخالف جنس با گاههیچ که رویایی برای هم آن. نگرفت

 . نبود دلنشین برایش

 ؟کنیم تحمل رو همدیگه عمر یک، نداره وجود ایعالقه و عشق وقتی چرا -

 لبج دختران دیگر به نسبت را توجهش بود توانسته سال هشت از بعد که دختری سوی از هانزدپس این افشین برای

 . بود سخت، کند

 . میاد وجود به هم خواستن و عشق، بگذرونیم باهم که رو مدت یه باش مطمئن؟ تحمل چرا -

 :داد جواب آرام لحن با رویا
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 هم با عادت بلکه، گیرهمی شکل دلمون تو که نیست عشق این، باشیم باهم مدت یه واسه اگه... جاست همین مشکل -

 . منه شبیه احساستون دونممی هم، کردم پیدا شما روی که شناختی با و مطمئنم خودم حس از من. بودنه

 :داد ادامه آرامتری لحن با و داد بیرون صدابی را نفسش

 .خدانگهدار. بهتره نهردومو برای جوریاین، کنیم فراموش رو همدیگه بهتره، متاسفم -

 کمی .بود باقی کمی راه بیمارستان تا. شد خارج ماشین از افشین آلوداخم صورت مقابل در و کرد باز را ماشین دَر رویا

 .نبود بد افکارش متمرکزکردن برای رویپیاده

 .دبیفت برایش هم سر پشت بد اتفاقات این تمام، روزیک گنجیدنمی هم فکرش در. کرد جاجابه دستش در را سبد

*** 

 ؟ چیه تکلیف... شد پیاده ماشین از دخترِ آقا -

 گرا دانستنمی هنوز. بود نشناخته را او هنوز لوحشساده عموی دختر. زد صدف عاشقانهِ هایپیامک به پوزخندی فرید

 .است زده همیشه برای، بزند کسی سینه به رَد دست فرید

 در آرام، دست به سبد که انداخت سری به چادر دختر به و گرفت گوشی صفحه از نگاه. کرد پاک را او هایپیام تمام

 هاالس که بود کچلی میانسال مرد، راننده. شود نزدیکش تا کرد اشاره اشراننده به دست با. داشتبرمی قدم روپیاده

 .بود کرده خدمتیخوش، گودرز، پدرش برای

. انداخت هاآن به نگاهینیم. کرد خارج، بود گذاشته رنگش ایقهوه و مچر کیف در قبل از که هاییفیلم و عکس پاکت

 تتوانسمی که چند هر. کندمی نرم پنجه و دست، مرگ با بیمارستان در هاعکس آن صاحب نبود مهم هم ایذره برایش

 دوست عنوان هیچ به و داشت زیبارو خواهر دو سوی از دیگر شانس یک فقط حال. بزند جیب به او جانب از کَالنی پول

 . شود خورده رویش باطل مُهر هم یکی این نداشت
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 هوتمب رویای روی روبه و شد پیاده ماشین از، شد مطمئن افشین دورشدن از وقتی. انداخت سَر پشت به آینه از نگاهی

 . ایستاد

 . بودیم کرده مالقات قبال رو همدیگه ما؟ کردی تعجب چرا -

 اما؛ شود دور رویش به رو شیطان مقابل از تا کرد کج را راهش. بود متنفر مرد این از اندازه چه تا رویا دانستمی خدا فقط

 .شد راهش سد دوبار فرید

 . کنن جمعت بیان نزدم داد تا کنار برو راهم سر از -

 عصبانی دختر به نگاه و زد نیشخندی. گذشتندمی کنارشان از هاآن به توجه بدون هاآدم. داد اطراف به نگاهی فرید

 . انداخت مقابلش

 .بشه نزدیک من به تونهنمی کسیهیچ باش مطمئن ولی؛ بندازی راه داد و جیغ تونیمی! نیست مهم -

 : داد ادامه کوتاهی مکث با

 . نداشته تغییری وضعیتش دونممی من که جاییاون تا؟ خبر چه خواهرت از راستی -

 .کرد جمع چندش با را صورتش رویا

 !باشه بیمارستان تخت روی خوشمزگی اون به دختری بود حیف -

 : داد ادامه آرام لحنی با و کرد نزدیک رویا صورت به را صورتش

 .تریخوشمزه اون از تو دارم اطمینان ولی؛ افتاد مزه از دیگه که اون -

 :پاشاند فرید صورت در را دهنش آب تمام خشم از رویا

 . میگم بهشون رو چیز همه و کالنتری میرم امروز همین؟ آشغال داره وجود مگه هم تو از ترتنفرانگیز -

 :گرفت دست در محکم را رویا بازوی. بود خواهرش از ترزرنگ دختر این. کرد پاک را صورتش فرید
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 دبای صورت این غیر در، کنی عمل امخواسته به داری فرصت هفته همین آخر تا! کوچولو خانم کن وا رو گوشات خوب -

 . باشی عواقبش تظرمن

 .افتاد زمین روی او به خوردن از بعد که کرد پَرت رویا طرف به را پاکت

 . دارم تریمهم کارهای که حیف ولی؛ ببینم رو اتقیافه اینا دیدن از بعد دارم دوست خیلی -

 پاکت طرف دو به اهینگ. برداشت زمین روی از را رنگخردلی پاکت و شد خم رویا. گذشت رویا کنار از و زد پوزخندی

 بیرون را عکس چند از یکی. کرد باز را درش، باشد نهفته آن درون چیزی چه زدمی حدس خودش کهآن وجود با. انداخت

 . افتاد مینا صورت روی و خورد سُر چشمش از اشکی قطره. ماند ثابت خواهرش تصویر روی نگاهش. کشید

 مزرنگقر و باز بسیار لباس شاید. بود مشهود آن در پشیمانی که دیدمی مظلومی چشمان از را این، بود معصوم خواهرش

 نمناک چشمان صداقت ولی؛ کشاندمی زه*ـر هـ دختران سوی را افکار، داشت تضاد فرید پیراهن سفیدی با که او

 .بگوید دروغ کسی به توانستنمی عکس در خواهرش

 این زا یکی اگر. شدمی غرق بیشتر زدمی پا و دست چه هر که بود افتاده مردابی در غفلت روی از فقط، بود پاک مینایش

 : کرد زمزمه لب زیر. شدمی خوانده شانچندساله آبروی فاتحه، دیدمی کسی را هاعکس

 ؟کردی چه خودت و ما با مینا -

 .شد اتاقش وارد گریه با مینا که افتاد شبی آن یاد

 زمزمه لب زیر را سپهری سهراب از "شست باید را هاچشم"شعر و دادمی جا کمد کشوی درون را اشتاکرده هایلباس

 ترس با. خورد محکمی تکان خود جای در، اتاقش دَر ناگهانی بازشدن صدای با که بود شده غرق خود در چنان. کردمی

 .دش تبدیل بتعج به نگاهش ترسِ، خواهرش اشک از خیس صورت دیدن با که نکشید دیری ولی؛ کرد نگاه دَر سوی به

 ؟ کنیمی گریه چرا؟ مینا شده چی -
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 خودش، وضع آن در مینا دیدن با. زد گره خواهرش کمر دور دست رویا. انداخت رویا آغوش در را خود و کرد تند قدم مینا

 .بود شده ناراحت نیز

 ؟زده حرفی بیبی؟ گفته چیزی آقاجون؟ خواهری شده چی -

 .گفتمی "نه " و ددا تکان طرفین به را سرش تند مینا

 :داد خواهرش بارانی چشمان به را نگاهش و کرد دور خود از را مینا کمی

 ؟کنیمی گریه داری چرا پس -

 :فتگ هقهق با و پوشاند هایشدست با را صورتش و گرفت فاصله او از؛ نداشت را رویا صورت به کردننگاه طاقت مینا

 ؟بریزم سرم تو خاکی چه بگو تو. کردم غلط، کردم اشتباه رویا -

 :پرسید تعجب با، خواهرش هایحرف از گیج رویا

 !میگی چی ببینم بزن حرف درست؟ اشتباهی چه -

 :کرد پاک را صورتش روی هایاشک و کشید صورتش روی محکم دست پشت با مینا

 .نکنی قضاوت، ندادی گوش حرفام به خوب تا بده قول -

 .زد شعله ترس دلش در. بود ترسیده هم و دبو کرده تعجب هم مینا رفتار از رویا

 شونمن جدیدی چیزهای روز هر صدف. کنم زندگی خودم واسه آزاد بقیه مثل خواستممی. کنم تغییر خواستممی فقط من -

 .بدم انجامشون تونستممی منم بود آرزوم که دادمی

 :شد بیشتر صدایش هقهق

 کنندیم زندگی روستا تو که اونایی حتی گفتمی. کالسبی و فرهنگبی آدم یه، احمقم من گفتمی. کردمی اممسخره -

 .نیستند من مثل هم
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 مثل دهش که باریک واسه بیا گفت. مونخونه بیا، گرفتم توپ جشن یه گفت. خوردم رو حرفاش گول، کردم اشتباه رویا

 اون پشت دونستمنمی! مُردممی روز همون کاش. شکستمی پاهام قلم کاش اما؛ رفتم. باش خوش و کن زندگی من

 ... و رفتم. داره شومی نیت چه کنهمی که اصرارهایی همه

 .آمدنمی باال نفسش. گرفت دست در را مینا دست، لرزیدمی که هاییدست با ترسیده رویا

 ؟میگی داری چی -

 :کرد گریه به شروع دوباره مینا

 پخش اتاق وسط هاملباس طورچه، درآوردم نامزدش تخت رو از رس طورچه نفهمیدم. خوردم آبمیوه ذره یه فقط من -

 .بودند

 :زد رویا به را خالص تیر و گرفت زیر به سر گریه از بریده و آرام صدای با و

 !شدم عفتبی که شد چی دونمنمی -

 ؟ داد جان، جاهمان رویا داندمی کسی چه و

 .بود مُرده ادرشم که شبی از بیشتر حتی، بود عمرش شب بدترین شب آن

*** 

 یشپ رسوایی از توانستمی گونهچه. ریختمی اشک صورت پهنای به هاآن به توجهبی او و گذشتندمی کنارش از مردم

 فرید هایکاریکثافت طعمه خواهرش مانند خواستنمی نه و کند بازگو کسی با را چیزی توانستمی نه. کند جلوگیری رو

 .کند اشیاری دشواری این در تا داشت را کسی نه و شود

 ؟صیفی خانم اومده پیش مشکلی -

 یرو از وقت چند این در که کسی تنها. شد قفل رنگسیاه و نافذ نگاه همان با هایشروز آشنای مرد چشمان در نگاهش

 افشین از را انتظار این که حالی در؛ بود همراهش، پوستی زیر دلسوزی با حال همه در و کردمی حمایتش دل خلوص
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 خواهرش حال جویای شده که هم باریک برای خواستمی دلش. کشیدمی یدک را نامزدش نام که کسی از، داشت

 ودیبهب برای گام یک که حالی در؛ بدهد ازدواج پیشنهاد دوباره دادمی اجازه خودش به گونهچه افشین. نشد ولی؛ شدمی

 از. دادمی انجام برایش مرد این، بود او یوظیفه که را کارهایی؟ دبو نداشته بر اجباریشان نامزدی به دادنجان و

 بهتر جهت بیمارستان پرسنل و هاپرستار به مکرر سفارشات تا مینا به نسبت اشروزانه رسیدگی و کردنچک

 !زندمی فرهاد دل بر چنگی چه اشبارانی نگاه دانستمی چه رویا و. خواهرش و او به نسبت وظایفشان به کردنخدمت

 نه .انداخت سبد درون را پاکت سپس و برگرداند پاکت داخل سریع را عکس. انداخت زیر به سر فرهاد خیره نگاه از رویا

 ماشینش سوی افتاده هایشانه با قبل از ترمایوس فرهاد. داد ادامه راهش به قبل از ترسریع و گفت لب زیر کوتاهی

 هزبان وجودش در که ا عشقی آتش دانستنمی. شدمی دور بیشتر او، شود ترکنزدی رویا به کردمی سعی چه هر. رفت

 .کند خاکستر گونهچه کشیدمی

 دارم دل در که است عشقی چه این»

 دارم حاصل چه عشق این از من

 طلبت در و زمن گریزیمی

 «دارم باطل کوشش هم باز

 "فرخزاد فروغ"

 .بزن صورتت به مه رو ماسک و کن دستت رو هادستکش اون اول -

 . داد انجام بود خواسته او از پرستار که را کاری رویا

 نچو و مصنوعی هوایی راه ترساده زبان به یا کردند تراکئوستومی شرایطش خاطر به رو بیمار این عزیزم ببین -

 به وظیفه این، برهمی سر به بیمارستان در که زمانی تا بیمار. بشه ساکشِن بار چند روز طول در باید داره زیادی ترشحات

 بر مشکل به ضروری مواقع در تا دیممی یاد بیمار همراه به رو کردنساکشن روش جااین در ما ولی؛ پرستاره یعهده



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | ریشه در حسرترمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 73 

 لطفا جبررن خانم. گیریمی رو لوله وسط استریل گاز با و کنی وصل دستگاه رابط به باید رو ساکشن سر این اول. نخوره

 .کن روشن رو دستگاه

 را هادستکش. کند امتحان تا نداشت را دلش اما؛ کردمی نگاه دادندمی انجام جوان پرستار دو که کارهایی به دقت با رویا

 . نشست مینا تخت کنار صندلی روی و برداشت صورت از را ماسک و دست از

 .بودند گذاشته جاآن در، گفتندمی تِراک آن به که را فلزی لوله و و بودند کرده سوراخ را خواهرش گلوی

 !بود سخت چه شرایط این در خواهرش تنها دیدن

 جرمی چه گنـاه به

 ـناه گـ کدامین تاوان و

 ؟بود درد این مستحق

 رونبی ثانیه چند از بعد و چرخاندمی و کردمی تراک درون را ساکشن یلوله. بود مینا زدنِساکشن حال در هنوز پرستار

 . کردمی تکرار را کار دوباره و آوردمی

 لویگ داخل که دراز و باریک پالستیکی لوله آن فرورفتن بار هر با رویا که حالی در؛ دادنمی تکان هم پلک حتی مینا

 . دادمی جان، شدمی خواهرش

 خاطر به رمگ! بود حیف چه زندگی این برای دختر این و بود کرده آغاز ناخواسته را نباتی زندگی نام به جدیدی زندگی مینا

 خدا یبزرگ که این نه مگر؟ دادمی پس را سختی تاوان چنین باید، داشت آن در نقشی کمترین که گناهی و اشتباه یک

 ؟دگردانبرنمی او به را خواهرش و بخشیدنمی خدا چرا پس؟ نیاید چشمش به ـناه گـ این کوچکی که است زیاد قدرآن

 استخوان که بود شده الغر چنان چندوقت این در. کردمی ازششنو آرامی به و گرفت دست در را مینا دست رویا

 . بود شده زردرنگ و روحبی، زیبایش صورت و بود زده بیرون هایشگونه
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 وا چشمان، اولش برخورد از غیر که دختری، داد رویا به ورود بدو در را نگاهش. شد نمایان فرهاد رشید قامت و شد باز دَر

 خترید به دادنشدل دانستمی. ارزشمند اعتقاداتش و بود مسلمان، است ـناه گـ دانستمی. دبو دیده بارانی همیشه را

 .نبود خودش دست دلش لرزیدن وقتی کردمی چه ولی؛ دارد معصیت، بود اشچندساله رفیق یشدهمَحرم که

 هب خیره اشبارانی دنیای در که تریدخ و ماند فرهاد دوباره و شدند خارج اتاق از، بیمار حال شرح دادن از بعد هاپرستار

 . بود خوابش در خفته خواهر

 چه پدر و نشود رو روبه او با تا کردمی سعی و بود نزده حرف پدرش با، بود افتاده مینا برای اتفاق این که روزی از رویا

 بخشیدن است سخت ؟بود خواهرش رنگایقهوه و درشت چشمان دیدن دلتنگ اندازه چه تا که رویا دل از دانستمی

 کابوس مادرش زدنکتک یصحنه هنوز. بود شده شکستنشدل باعث دوباره گذشته از نگرفتنعبرت با که پدری

 قرمزرنگ لحاف زیر به سر هاشب و کردمی خفه خود در ترس از که مادرش مظلومانه هایناله و آه. بود اششبانه

 ار زن و دیدمی بازویش زور به تنها را مَردی که پدری. ریختمی شکا هایشدرد برای صدابی آفتاب طلوع تا، مخملش

 .ارزشبی موجودی

 ؟ بارونیه و خیس چشمات همیشه چرا -

 و وا حضور متوجه که بود شده غرق افکارش در قدرآن. کرد نگاه او به تعجب با و گرفت مینا از نگاه فرهاد صدای با رویا

. تگذاش پاسخبی را سوالش و گرفت فرهاد از نگاه. کرد پاک را صورتش روی هجاماند هایاشک. نشد نگاهش سنگینی

 جان ادفره از سکوت این و گذشته روزهای مانند، کرد سکوت. کند باز ایغریبه مرد نزد را دلش یسفره تا دیدنمی دلیلی

 ! گرفتمی

 نام. ندما ساکت همراهش تلفن زنگ صدای با ولی؛ شود باز دخترک زبان قفل شاید تا بپرسد دیگری سوال کرد باز لب

 !کردمی جذاب چه را اشمردانه صورت اخم این و کرد مهمان فرهاد صورت به را اخم افشین

 : گفت رویا به خطاب، کردمی کج اتاق دَر سوی را راهش که حالی در

 . تونخونه برگرد هنشد ترتاریک هوا تا. پرستاراست عهده به هاکار تمام جااین، نکن خسته رو خودت -
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 حال به تا او هم و بود مناسبنا رویا روحی شرایط هم. کند بازگو را دلش حرف گونهچه دانستنمی. شد خارج اتاق از و

 فیلش و بود شده باز گوشش و چشم تازه رفیقش؟ کردمی چه را افشین دیگر سوی از. بود نشده اسیر شرایطی چنین در

 . بود کرده هندوستان یاد

 سرش روی را هایشدست که حالی در و بود نشسته مبل روی سفید روپوش با افشین. شد اتاق وارد زدن دَر دونب

 . بود شده خیره زمین به، بود گذاشته

 ؟ کرده حال پریشون و دمغ جوراین رو تو چی باز -

 را اشیپیشان اشاره و شست نگشتا با. داد تکیه ایقهوه چرم مبل به فرهاد به کردن نگاه بدون و کرد بلند سر افشین

 : داد ماساژ

 بساز من دل که حاال از نه، زدمی ناسازگاری ساز من دل و بود مهیا چیز همه که وقتی اون از نه. میشم دیوونه دارم -

 . کنم کار چی موندم دیگه! نمیان راه باهاش بقیه و شده

 .ماند شصحبت یادامه منتظر سینه به دست و نشست رویش روبه فرهاد

 به هدیگ دختر اون میگه بهم گردهبرمی، کن باز دیگه بار رو صحبت سر و احمد حاج یخونه برو گفتم مادرم به دیروز -

 . باشه آبرو با خانواده یک از و نجیب دختر یه باید رسول حاج پسر تک زن، خورهنمی تو درد

 :دهدمی ادامه و زندمی نیشخندی

 تو کرده رو پاش کرده گیر دخترِ پیش دلم من که حاال، زدمی بیرون ازش رویا صدتا و گفتیم جمله یه من مادر همین -

 .نه میگه و کفش یک

 :خباثت روی از نه کند راهنمایی رفاقت روی از تا کردمی تالش ولی؛ سوختمی درون از فرهاد

 .کردیمی توجیهش ریدا دوست رو دختر اون واقعا اگه. بود خودت بازی هاعکس اون گفتیمی بهش -

 . ایهدیگه چیز دلیلش، بود هاعکس اون خاطر به فقط کاش -
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 نجرهپ سوی زنانقدم. شد بلند مبل روی از و داد بیرون صدا با را نفسش افشین. داد تکان "چی" نشانه به سری فرهاد

 .ایستاد آن پشت و رفت

 درد از که نآ بدون گذشتندمی هم کنار از، رفتندمی و آمدندمی که رهگذرانی. کرد نگاه بیمارستان بیرونی محوطه به باال از

 . باشند داشته خبر همدیگر

 ؟بود پدرش کار شده وارد دختر اون به که ضرباتی دونیمی رو این حتما. خواهرشه حرفش -

 ؟خب -

 : انداخت او نگاه در را اشخسته نگاه. کرد تکیه پنجره به و برگشت فرهاد سوی به

 چند هم هاهمسایه از تا چند حتی. دیده پسر یه با رو اون چون؛ زده مرگ حد تا رو دخترش این واسه احمد حاج میگه -

 .افتاده دلش از رویا مِهر کالً شنیده رو هاچیز این وقتی از. دیدند پسر یه با باالیی مدل ماشین سوار رو مینا باری

 .رفت افشین سوی به و برخاست جا از. گرفت دندان به را لبش فرهاد

 .بده رو جوابم صادقانه، پرسممی ازت سوال یه افشین -

 : گفت و برد باال را هایشابرو افشین

 .بپرس -

 ؟ کنی پاک رو اتگذشته اون یوسیله به خوایمی که این یا و است عالقه و عشق روی از دختر اون به تو احساس_

 سکوت. ستدیگری چیز حسش و نیست رویا چاکسینه عاشق تدانسمی هم خودش. خورد جا فرهاد سوال از افشین

 .کرد تبدیل یقین به را فرهاد حدس سکوتش و کرد

 .بگیری بازی به رو دختر اون یآینده بخوای اگه خودخواهی -

 :کشید هم در اخم افشین
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 .کنم بازیچه رو دختر اون خوامنمی منم -

 و بدی تغییر رو زندگیت روند خوایمی تو که این. دادنشبازی یعنی ؛دختر اون نابودی یعنی، نداری دوستش که وقتی -

 هم ومادرت پدر کن فکر. داره رو خودش زمان چیزی هر ولی؛ عالیه برداری مخالف جنس به نسبت توزیکینه از دست

 زا دردی چه، نگهداره محکم رو زندگیت هایستون تا نباشه عشقی وقتی ولی؛ سرگرفت هم شما ازدواج و شدند راضی

 جلهع با چرا که میفتی کردنغلط به صدبار شدنخوب جای به. اشتباه پشت اشتباه میشه؟ کنهمی درمان رو دردهات

 بهش رو خواهرش همین سرکوفت حتی، میایی فرود دختر اون سر تو روز هر و پُتک میشی وقت اون. گرفتی تصمیم

 .زنیمی

 ؟ندارم عالقه رویا به من دونیمی کجا از تو! کن بس -

 : گفت و زد پوزخندی فرهاد

 رو دختر اون اگه؟ بدی فریب خواهیمی رو کی افشین. نمیده داشتندوست و عشق بوی کدومهیچ هاتحرف چون -

 . ذاشتیمی خواهرش اتاق تو رو پات دلداریش برای شده هم بار یک واسه، داشتی دوست

 : داد ادامه و آورد باال سکوت ینشانه به را ستشد فرهاد ولی؛ کند اعتراض تا کرد باز لب افشین

 .نکن سرباز رو قلبت زخم اشتباه یه با، میشی درمان داری تو من داداش -

 .ساخت رها خودش پرآشوب دنیای در را افشین و شد خارج اتاق از هایشحرف زدن از بعد

*** 

 ؟الو؟ زنینمی حرف چرا، اللی مگه؟ الو؟ الو -

 .کوبید جایش رس محکم را گوشی

 . کنمیم جهنم رو دنیاش، مادریه و پدربی کدوم کار بفهمم اگه. بزنم رو رِدش تا بگیره رو تلفن پرینت اکبر میدم فردا -
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 الس چند این طی که هاییدزدی و حسام جریان از بعد. بود شده حسام جایگزین تازگی به که بود جدیدش شاگرد اکبر

 ارفش خاطر همین به. داشت کارگرانش و شاگرد روی بیشتری نظارت و نداشت اعتماد یکس به دیگر، بود کرده او از

 دیب بسیار روحی شرایط در را او، بود حالش بانی و باعث خود که مینا وضعیت دیگر سوی از و بود شده بیشتر کارش

 . کشید سر را دوغش لیوان و نشست میز پشت عصبی. بود داده قرار

 و بود شده سرد پدرش از یخی اقیانوس یک پهنای به دلش. بود غذاخوردن مشغول آرام، پدر بد حال از خیالبی رویا

 . نبود خونش فشار باالرفتن و عصبانیت نگران گذشته مانند دیگر

 که این با؛ بود مادر. کردمی خالی ایشیشه لیوان روی را حرصش گونهچه که انداخت عصبی احمد حاج به نگاهیبیبی

 راهش، یکوتاه خیربه شب گفتن با و شد بلند صندلی روی از. سوختمی پسرش برای دلش ولی؛ است مقصر تدانسمی

 از بیبی که زمانی تا رویا نگاه. بگذارد تنها را احمد حاج و رویا تا بود ایبهانه خواب و خستگی. کرد کج اتاقش سوی را

 .بود او به شود خارج دیدش

 .ندکنمی رسیدگی بهتر جااون؛ بده انجام لندن به رو مینا انتقال کارهای ترزود تا دمکر صحبت ازدوستام یکی با -

 . ماندنمی دور پدر چشم از که بنددمی شکل دخترک صورت روی ناخواسته پوزخندی

 ابشقبش. بود تحمل قابل غیر و سخت، شدنمی دیده اشچهره در ندامتی هنوز که پدری دیدن، شودمی بلند میز پشت از

 دایص با درمانده و خسته احمد حاج. شودمی میخکوب جایش سر پدر فریاد با که بود نداشته بر قدمی هنوز. داردبرمی را

 .زدمی فریاد را خدا بلند

 ذاللت و رسوایی را اشک که مردانی از؛ قدیم مردان از، بود مرد. نداشت را هایشغصه و غم سنگینی توان دیگر کمرش

 . نداشت را چشمانش از اشک نریختن با مقابله توان دیگر رویا یخی نگاه دیدن با امشب اما؛ ستنددانمی مرد یک

 تیلعن من. دار نگهش زنده، نگهدار زنده رو مینا جاش به و بگیر رو من جون خدا ای! زندگی این به لعنت! من به لعنت -

 .نیفتادم امخانواده چشم از این از بیشتر تا کن خالصم رو

 :زد فریاد قبل از ترلندب و
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 !بکش رو من -

. ردخو تکان جایش در پدر به شدهمات رویای، شکستن صدای از. ریخت زمین روی را میز روی ظروف تمام عصبانیت با

 را دیگری مرد امشب گویی. مرد مادرش که زمانی حتی، بود ندیده را خرابش حال و پدر اشک گاههیچ عمرش تمام در

 وهایم الی البه را هایشدست و بود نشسته زمین روی گونهچه که کردمی نگاه آقاجانش به گردشده نچشما با. دیدمی

 کار طاخ که این با. زدمی قلبش به چنگ پدر یآشفته حال. بزند گول را خودش توانستنمی. بود برده فرو اشجوگندمی

 .بود او سهم کوچکش قلب زا ایگوشه و بود پدرش هم باز ولی؛ نابخشودنی خطای هم آن، بود

 و تریخمی اشک صدابی. نشود خارج اتاقش از داد ترجیح ولی؛ شنیدمی را پسرش مردانه هایناله صدای زینب بیبی

 . خواستمی یاری خدا از لب زیر

. رستادفمی لعنت خودش به و بود نشسته هاآن میان در احمد حاج و بود شده پر چینی یشکسته ظروف از آشپزخانه کف

 لب آرام و زد زانو پدرش روی روبه زمین روی. بود گرفته خون رنگ پدر دریایی چشمان. شد آقاجانش نزدیک آرام رویا

 :زد

 .آقاجون -

 یکس چه. بود شده خیس زالل هایاشک با که انداخت دخترش زیبای صورت به و گرفت باال را خیسش نگاه احمد حاج

 . بُرد احمد حاج از دلی چه "آقاجان" کلمه همین دانستمی

 زجرم داره، میاره سَرم اون از بیشتر برابر هزار داره خدا و دادم عذابتون کارام با. نبودم مینا تو برای خوبی پدر دونممی -

 هدیگ احد خدای همون به. میدم جون صدبار، میشه قبل روز از ترنحیف بدنش طورچه که بینممی رو مینا بار هر. میده

 .ندارم طاقت دیگه...ارمند تحمل

 : زد فریاد قبل از بلند و گرفت باال را سرش

 ؟نمیشم خالص و نمیاد در المصب جون این چرا؟ کنینمی راحتم چرا -

 .میره باال خونتون فشار اآلن! جون آقا بسه -
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 :کشید صورتش به دستی احمد حاج

 !تهسخ خدا به.. سخته. خونمه فشار از ترکشنده و سخت قلبم درد -

 .کردمی تکرار را "سخت" کلمه لب زیر و گذاشت قلبش روی دست

 خوردن به وادار را او و گذاشت پدر دست در را آب لیوان یک همراه به پدرش قرص، رفت یخچال سوی هراسان رویا

 .کرد قرص

 :کرد گفتن هب شروع، بود پنجره سوی نگاهش که حالی در و زد تکیه آشپزخانه دیوار به احمد حاج گذشت که کمی

 خجالت خدا از نیست اولم بار این. برگردونه بهم رو مینا بخوام خدا از میشه شَرمم حتی که کردم خطا قدراون -

 .داشتم رو هوا و حال همین هم پیش چندسال، کشممی

 بود دهش رگبز قدراین دخترکش کی.بود نشسته رویش به رو اشصَنم گویی؛ داد رویا چشمان به و گرفت پنجره از نگاه

 ؟بود نشده متوجه او که

 ونج تا گرفت لگد مشت زیر رو خودش زن احمد چرا بدونی باید ولی؛ بگم برات خواممی که هاییچیز گفتن سخته -

 هگذشت به رو من لحظه یه واسه فقط جاش به ولی؛ بگیره رو ندارم و دار تمام خدا که داشتم رو این حسرت عمر یه. داد

 . برگردونه

 .آمد فرود دارشریش صورت روی رنگشآبی چشمان از اشکی قطره

 یبچه و خرابه گفت. زد تهمتش خودش برادر. زدند تهمت بهش ولی؛ بود پاک من صنم. زدم مردم حرف واسه رو زنم -

 و دبو مصن برادر فرخ. کردمی فرق فرخ ولی؛ کردمنمی باور وقتهیچ، گفتمی ایدیگه کس اگه. نیست من از شکمش تو

 لگد و مشت زیر، صنم به دادنمهلت بدون. باشه کینه روی از حرفاش که رسیدنمی هم فکرم به وقتهیچ احمق من

 یبچه هم و شد حالبی خودش هم که زدمش قدراون. زدمش داشتم توان که جایی تا مدرک بدون و گرفتمش

 . شد پر پر گناهمونبی
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 ور دنیا. شد سیاه دنیام که بود جااون. بود گرفته آرام خاک هاخروار زیر ممصن که بود دروغ فرخ هایحرف فهمیدم وقتی

 .کنم پیدا رو فطرتپست اون تونستم تا کردم رو زیر

 ناموس به و گرفته دل به کینه، بود زده صنم نام به پدربزگت که باغیخونه سر کثافت اون فهمیدم وقتی گرفتم آتیش

 رگم باعث دیگه بار یه خواستمنمی. افتاد کردنغلط به. آورد باال خون که قدریاون، شزدم خوردمی تا. زده افترا خودش

 عدالتش ولی؛ باشه من حرف به بخواد خدا که بودم اونی از ترروسیاه چند هر. خدا دست سپردمش. بشم ایدیگه کسِ

 نامرد اون. رفتند کشور از و گرفت رو هاشبچه دست زنش. شد فلج پا و دست از و کرد تصادف فرخ. ستشده ثابت

 احمق من ولی؛ کنه امتحان هم رو من تا خواست خدا. مُرد فالکت با، زجرکشیدن دوسال از بعد و دید رو عملش سزای

 .کردم دچار مادرش سرنوشت به، کنه دفاع خودش از بذارم که این بدون رو دخترم. شدم سرافکنده دوباره

 اب رابطه قطع دلیل تازه سال ده از بعد او. نبود هضم قابل کوچکش دل برای پدر یهاحرف. نداشت تمامی رویا هایاشک

 .بود فهمیده را اشمادری خانواده

 ؟ نادانی یا و خودخواهی یا تکبر و غرور؟ خوردمی را چیز چه چوب پدرش

 هادام، داشتبرمی قدم ختیس با که طورهمان. گرفت پیش در را خروج راه و شد بلند زمین روی از حالیبی با احمد حاج

 :داد

 .هستید دنیا این از من هستی تمام مینا و تو، بدون رو این ولی؛ بشی متنفر من از و نبخشی داری حق -

 .امخسته: گفتم»

 .( نشوید ناامید خدا رحمت از)اهلل رحمهِ من تَقنَطوا ال: گفتی

 .ندارم رو کسی تو از غیر: گفتم

 ) تریمنزدیک انسان به گردن رگ از ما)الوَرید حَبل مِن اِلیهَ اَقرَبُ نَحنُ: گفتی

 ؟کنم صبر کی تا باید: گفتم
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 ( باشد نزدیک موعدش شاید؟ دانیمی چه تو) قریبا تَکونُ الساعهَ لَعَل یُدریکَ ما و: گفتی

 ( خودت به کنممی توکل) اهلل عَلی تَوکَلت: گفتم

 («دارد دوست را نندگانک توکل خدا) المُتوکلین یُحبُ اهلل انَ: گفتی

 زا اثری دیگر نه زمین روی. انداخت آشپزخانه به نگاهی حال همان در و کشید میز روی دیگر بار را نمدار نخی دستمال

 لبخند یک حسرت در هاشب دیگر مانند هم امشب. شام هایظرف یشدهشکسته هایتکه نه و بود شده پخش غذاهای

 . بود کرده آرزو برایش هم را خنده خدا که است تیحکم چه این دانستنمی، گذشت

 کوتس که بود جیرجیرک صدای تنها. شد خارج آشپزخانه از و کرد آویزان صندلی دسته روی را دستمال، کرد راست کمر

 عتاس به نگاهش. ترسیدنمی آن از کودکی دوران مثل دیگر و بود کرده عادت سکوت این به هاسال او. کردمی پر را خانه

. شد دبلن نهادش از آه، دادمی نشان را صبح دو که ساعت عقربه دیدن با. افتاد سالن بزرگ ستون روی شدهنصب دیواری

. بود اربید هنوز او و رفتمی بیمارستان به باید زود صبح، بود شده نشینخانه سرماخوردگی خاطر به که روز چهار از بعد

 هاهپل سوی را راهش. برود بیمارستان به موقع سر فردا داشت شک که بود جانبی بدنش و بود خسته قدرآن آن از جدا

؛ باشد هروز چند این مزاحم کار دانستمی که این با. خورد زنگ تلفن دوباره که بود نگذاشته اول پله روی پا هنوز. کرد کج

 .کند کج راه تلفن سوی و دهد عقبگرد تا کرد وادار را او اشکنجکاوی حس ولی

 یاشماره که گرفتمی تماس خطی چه با یا کجا از شناسنا فرد آن نبود معلوم. انداخت اندازشماره صفحه به گاهین

 . افتادنمی گوشی یصفحه روی

 دو کوتس در که چندثانیه از بعد. بشنود صدایی شاید تا کرد تیز گوش، بگوید چیزی که این بدون و برداشت را گوشی

 . شد پشیمان مزاحم آشنای صدای با آخر دقیقه در ولی؛ کند قطع را تماس تا کرد قصد، گذشت طرف

 .بدی جواب خودت تا شدم منتظر خیلی -

 هفته کی. باشد افشین وقت چند این مزاحم کردنمی خطور هم فکرش به حتی، کرد تعجب افشین صدای شنیدن با رویا

 . بود ندیده را او وقت چند این در و گذشتمی او با محرمیت صیغه پایان زمان از
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 . بده گوش حرفام به و نکن قطع کنممی خواهش! خودتی دونممی -

 : گفت ممکن لحن ترینسرد با رویا

 !دکتر بعیده شما از هامزاحمت این -

 . آورد زبان به تمسخر با را "دکتر"

 تمام رخاط به و ببینمت آخر بار برای تا یبیا بیرون خونه از بودم منتظر روز چند. میرم ایران از همیشه برای دارم فردا -

 تمام از نگاهم در رو تو، هست چیزی هر ولی؛ چیه تو به احساسم دونمنمی هم هنوز. کنم خواهیمعذرت ازت هامبدی

 . کرده متمایز دیگه دخترای

 :داد ادامه، بود مشهود آن در حسرت که صدایی با، کوتاه مکث از بعد افشین

. اشینهس تو بزرگی درد شده بیماری این و کنهمی سیر تلخش گذشته تو هنوز که بیماری، بیمارم که اینه من مشکل -

 .... ولی؛ بدم قرارت تاثیر تحت حرفام با خوامنمی

 .رسید هم رویا گوش به آهش صدای

 امیدوارم. رهبخو هم به نامزدی این ذاشتمنمی وقتهیچ، شدمی طوراین اگه که نداشت وجود ایگذشته کاش ولی -

 .بشی خوشبخت داره رو لیاقتت که کسی کنار در تو و بشه خوب حالش ترزود چه هر خواهرت

 نافشی هایحرف از. بود برنداشته گوش در از را گوشی رویا هنوز ولی؛ شده قطع تماس دادمی نشان تلفن بوق صدای

 :کرد زمزمه خود با. نفهمید چیزی

 ؟چزوندمی حرفاش با رو من بار هر که بود فتادها اتفاقی چه اشگذشته تو مگه -

 دلسوزی برای جایی دیگر که داشت درد قدرآن خودش. انداخت باال خیالیبی از ایشانه و گذاشت جایش سر را گوشی

 .نداشت دیگران

 ؟دانستمی چه، رفتمی راههبی به گاهی و آمدمی راهش به گاه که دلی و افشین عمیق درد از رویا و
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 هایمروز»

 پاییز هایبرگ همچون

 افتندمی، شودمی که غروب

 ،دارد برگ چند امزندگی درخت دانمنمی

 !«  است پاییز دانممی فقط

*** 

 «چهارم فصل»

 این. بود تهبس نقش لبانش روی رضایت سر از لبخندی. کشید اشپروفسوری ریش به دستی همیشگی عادت به عبداهلل

 و یاستس با. برسد دستشان به بود قرار که هنگفتی پول و فرید و بود خودش. بود، کردمی صورت چه آن از ترزیبا دختر

 . شود بیشتر اشکاری سهم تا بود کرده خارج کار این شراکت از را رفیقش دیگر و البرز، زرنگی

 . بدیم انجام رو رفتن کارهای ترزود چه هر باید -

 :زد آتش دیگری سیگار و انداخت زمین روی را سیگارش ته فرید

 ردش آب زا تونیمنمی وگرنه، بشه همراهمون کنیم وادارش جورایی یه باید، سختیه کار رَدکردنش. سرتقیه دختر خیلی -

 .کنیم

 همکار گودرز با هاسال، داشت فرید برای را پدر حکم، سال و سن از. شد پوزخند به تبدیل عبداهلل هایلب یگوشه لبخندِ

 بد و است دخترک دنبال بدجور فرید چشم فهمیدمی. است پدر همان ترکه و تخم از هم پسر این دانستیم خوب و بود

 آرام و شد زمین روی شدهپهن رویای نزدیکِ عبداهلل. کند مزه را آن کمی و بزند نرم و چرب لقمه این به ناخنکی دیدنمی

 . ببیند را او زیبای اندام و چهره توانستمی راحت، نداشت سر بر چادری دیگر که حاال. چرخید دور یک دورش
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 جاشاین ات. میشه بیشتر ما دریافتی پول، باشه تربکر چه هر باشی فهمیده باید کاری تجربه و معامله همه اون از بعد -

 . نیست سختی کار چهارنفر رَدکردن. من به بسپار رو بعد به جااین از، بودی تو

 چارهبی دخترک، اتاق گوشه تخت وجود با که بودند رحمبی چنان نماانسان هایحیوان. هماندف فرید به خوب را منظورش

 وعنهم، بود طوراین اگر که؟ دانستندمی چه مردانگی و مروت از اینان. بودند خوابانده اتاق نمناک و سفت زمین روی را

 !کردندنمی فروش و خرید کاال مانند را خودشان

 . کردند قفل، بود آمدنهوش به حال در کم کم که رویا روی به را در و شدند خارج اتاق از

 وابخ تخت یک جز به چیزی آن در که کوتاه دیواری و سقف با اتاقی. گذراند نظر از را اطراف مَنگی با. کرد باز چشم رویا

 فکر ودخ خیال به و بود گیج هنوز رویا. خوردنمی چشم به دیگری، بود شده پهن اتاق وسط که کوچکی فرش گلیم و فلزی

 از هوشیبی داروی اثر و آمد باال اشهوشیاری که کمی. کرد نگاه را اطراف حال همان در. باشد خودش اتاق در کردمی

 . نشست جایش سر سیخ، کردمی درد بدنش که این با و شد گرد چشمانش، رفت بین

 ؟نزند دَم او و بزند زخمش روزگار باید یک تا؟ گذاشتنمی راحتش خدا چرا؟ بود آمده سرش بر چه

 :کوبید در به محکم ضربات با. دوید در سمت به و شد بلند زمین روی از، بود که سختی هر با

 ! کمک.... بده نجاتم رو من یکی خدا رو تو! کمک -

 . شنیدنمی را صدایش کسی اما؛ دادمی کمک درخواست و زدمی ضربه در به هم سر پشت

 سبا از خالی اسطبل میان در زیرکانه که جایی. است فرید مخفیگاه است شده زندانی آن در که جایی دانستنمی رویا

 . نشود خارج آن از صدایی هیچ تا بود صدا عایق آن دیوار و دَر، بود شده ساخته

 فشرد مه به محکم را هایشلب. کرد نگاه سقف به سپس و، بایستد اتاق وسط در تا بازگشت عقب به در سوی از ناامید

 لب زیر. کرد گریستن به شروع و افتاد زمین روی شدهسست بدن با. نداد مجالش اشک ولی؛ کند کم لرزششان از تا

 !«دادممی گوش حرفش به کاش:»کردمی زمزمه
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 :گرفت شدت اشگریه امروز صبح یادآوردن به با

 که من؟ شهب چی که بیمارستان بیای بیفتی راه مریضت لبق این با. میگم خودت واسه زنممی حرفی اگه من جون بیبی -

 .بدم خبر شما به زودی کنند عملش خواستند اگه میدم قول، میگم بهت دارم

 :داد ادامه و انداخت پولش کیف به نگاهی

 زشته ؟جااین میاد امروز نگفت عمه مگه بعدشم. بمونید خونه و نیاین بیمارستان شما گفت هم آقاجون حتی که دیدی -

 .بمونه در پشت

 اقات به سرش روی دوباره عمل برای را مینا امروز. گذاشت میز روی را چادرش ناراحتی با و نشست صندلی رویبیبی

 نسبت اشمادری مهر اگر و زدمی پَرپر عزیزش نوه برای دلش. نداشت را خانه در نشستن تاب دلش او و بردندمی عمل

 . کردمی نفرین و لعن را مینا حال بمُسب ثانیه هر، نبود احمد به

 از و بگذارد سرپوش اشظالمانه کار روی توانست، داشت همه نزد که اعتباری با گذشته هایسال مثل دوباره پسرش

 و ماعدا از تربد برابر هزار، بود گرفتار آن به احمد که وجدانی عذاب دانستنمی بیبی و کند فرار مجازات و قانون دست

 !بود قانون یشکنجه

 :زد صورتش به ایــوسه بـ و شد مادربزرگش نزدیک رویا

 . داره قبول ما یهمه از بیشتر رو تو خدا مطمئنم من. کن دعا مینا واسه بیبی -

 . دش خارج خانه از و کرد پا را هایشکفش. بلرزاند را پیرزن دل پرآبش هایچشم مبادا تا گذشت بیبی کنار از سریع

 از یک هیچ دل در دل و شدمی مشخص امروز مینا زندگی و مرگ. بود اشخانواده و او برای سازیسرنوشت روز امروز

 . نبود اشخانواده افراد

 با، دبمان جوابی منتظر که این بدون و داد، بودند زدنحرف مشغول کوچه در که همسایه زن و خانم بدری به کوتاه سالمی

 . گذشت کنارشان از بلند هایگام
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 گفتمی؛ گرفتم ازش رو احمد حاج کوچیکِ دختر احوال و دیدم رو زینب بیبی دیروز! شدند گرفتار بد هم هابیچاره این -

 ور هادرد این خدا. اشک چشمش یه و بود خون چشمش یه بیچاره پیرزن. شده هم تربد تازه، هیچ نشده که خوب حالش

 ! نکنه مسلمونی هیچ نصیب

 : گفت و کرد نازک چشمی پشت خانم بدری

 کارهای چوب هم اینا. کنهنمی نصیب رو رسوایی و درد خدا نره خالف خدا بنده که وقتی تا گفتند خوب هاقدیمی -

 ام و کرد رحم خدا ولی؛ کنم عقد پسرم واسه رو دختر همین خواستممی و بودم شده کور مدت یه. خورندمی رو خودشون

 انجری در بهتر که خودت، زندگیشم شدنسیاه از ترراضی پسرم نشینیغربت هب من. دیدیم رو اصلیشون ذات زود

 .ماجرایی

 :نیامد خوش خانم اکرم مذاق به بدری هایحرف

، کرد صادر حکم نباید میاد بیرون مردم دهن از که حرف دوتا رو. آگاهه چیز همه به و عالمه خودش خدا جون بدری -

 .خدانگهدار، برم دیگه من اجازه با. چیه تو کاری هر حکمت دونهمی بهتر خودش؛ خداست دست اصلی قضاوت

 تنها دوری فراق از او و بود رفته پسرش؟ خودش از غیر، نیست دلش حرف بدری هایحرف دانستمی کسی چه و

 بیایند او زدن هاآن داشتند دوست اگر تا بود خواسته و گرددبرنمی کشور به دیگر که بود گفته افشین. سوختمی فرزندش

 پسرش تک ندیدن قیمت به اگر حتی، رفت نخواهد بارش زیر رسول حاج گاههیچ که ایخواسته. کنند زندگی او با و

 شاید تا کردمی تخریب را خانوادش و رویا حرصش از او و بود نیافتنیدست رویای پسرش عروسی آرزوی. شود گران

 .شدمی کینه و خشم آتش گرفتار درون زا تربد، هیچ شدنمی که خنک ولی؛ شود خنک دلش

 دلش در. ودب خلوت نسبتا خیابان و بود مانده ظهر اذان تا ساعتی چند. بود ایستاده شهری اتوبوس منتظر خیابان سر رویا

 شهرشان هامامزاد به سری، بیمارستان به رفتن از قبل بود گرفته تصمیم. داشت خبر آن از خدا فقط که بود پا به غوغایی

 لندب سر تعجب با، مقابلش در کفش جفت یک دیدن با که بود ورغوطه خودش افکار در. بگیرد آرام دلش کمی تا زندب

 را او که داشت وجود چیزی چه آبیچشم دخترک این وجود در. بود او به خیره جذابش و نافذ نگاه همان با فرهاد. کرد

 . بود کرده خود شیفته چنان
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 .سالم -

 گاهن او به تفاوتبی ظاهری با داشت سعی ولی؛ بود کرده تعجب زندگیشان محل در جوان دکتر حضور از هک آن با رویا

 . داد لب زیر کوتاه و آرام جوابی با را سالمش. کند

 :شد راهش سد او اما؛ بگذرد فرهاد کنار از تا برخاست جا از. شودمی نزدیک ایستگاه به دید را اتوبوس

 ؟ کنیمی رفرا من از چی برای -

 :داد جواب او به کردننگاه بدون رویا

 .بشم صحبتهم شما با بینمنمی دلیلی فقط، کنمنمی فرار من -

 فرهاد دل به، بود که چیزی هر؟ حیا و حُجب یا گذاشتمی غرورش پای را دخترک هایحرف. کشید هم در ابرو فرهاد

 .نشستنمی

 .بشه روشن برات من اصرار همه این دلیل شاید، بدی گوش حرفام به باریک فقط اگه -

 .شدند پیاده آن از هم کمی تعداد و سوار عجله با نفر چند. ایستاد اتوبوس

 نگگ برایش، داشت فرهاد به که حسی. بود کرده ایستادن به وادار را او وجود اعماق از نیرویی. بود اتوبوس به رویا نگاه

 . آمدنمی بدش خوشتیپ مرد این از او، دهد فریب توانستنمی را خودش. بود دلنشین البته و

 خود با. ماندمی منتظر باید دیگر ساعت ربع بعدی واحد اتوبوس آمدن تا. کرد حرکت دوباره و شدند بسته اتوبوس درهای

 رهادف صدای با که بنشیند ایستگاه نیمکت روی خواست دوباره. بشنود را هایشحرف شده هم باریک برای کرد فکر

 :شد توقفم

 .نداره خوشی صورت موندن جااین... بزنم ماشین تو رو حرفام میشه اگه -

 بد دح چه تا ببیند ایغریبه مرد با گووگفت حال در را او آشنایی اگر که این فکر با ولی؛ کند مخالفت خواستمی رویا

 . شد او ماشین سوار و شد همراه فرهاد با، شودمی
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 .بنشیند عقب داد ترجیح او ولی؛ بود کرده باز برایش را جلو در فرهاد که آن با

 :پرسید سوالی و برگشت عقب به، سوارشدن از بعد فرهاد

 ؟ میری بیمارستان -

 فرهاد دل و جان بر لرزه نگاه همین دانستمی چه او و خورد گره فرهاد شبستان در رویا آبی نگاه کوتاه ایلحظه برای

 .زندمی

 در. فتگ کوتاهی بله لب زیر و گرفت زیر را نگاهش. کند انتخاب را بیمارستان مسیر همان است بهتر کرد فکر خود با

 .شستندمی رخت دلش در انگار، داشت دلهره. کردمی بازی کیفش بند با و بود گرفته زیر به سر مسیر طول تمام

 دانمر با گاههیچ او. بود گرفته فرا را وجودش که ترسی و استرس دیگر سوی از و طرف یک مینا وضعیت از دلنگرانی

؛ یدترسمی، نبود خودش دست. شود هم ماشینشان سوار هاآن اصرار با که این به برسد چه، شدنمی صحبت هم غریبه

 .ببیند دخترک زیبای صورت در توانستمی را ترس، کرد نگاه او به جلو آینه از فرهاد. نداشت ایتجربه چون

 .ادد تغییر بیمارستان جهت خالف در را مسیرش و کرد کم، بود زیبایی و شاد موسیقی پخش حال در که را رادیو صدای

 زدیم حدس چند هر. کند گفتن به شروع فرهاد تا بود منتظر. نشد مسیر تغییر متوجه و بود پایین سرش هنوز رویا

 . باشد چه فرهاد چندوقته این سماجت و خواسته

 فرهاد چرا که دش عصبانی. کرد نگاه بیرون به شیشه پشت از تعجب با و کرد بلند سر، اشینم توقف با اندک زمانی از بعد

 :فتگ داشت لب روی که زیبایی لبخند با فرهاد، کند باز اعتراض به لب خواست تا.بود آورده جااین به را او، اجازه بدون

 . برگردونم بیمارستان به سریع رو وت و بزنم زود رو هامحرف میدم قول بهت. نشو عصبانی کنممی خواهش -

. شتندبردا قدم جنگلی پارک سوی به و شدند پیاده ماشین از. کرد نرم را دخترک دل فرهاد مهربان لبخند و پرتمنا نگاه

 ازب هامدرسه زودی به و بود نمانده باقی تابستان پایان تا چیزی. دادندمی را سرد روزهای نوید پاییزی بادهای وزش

 . کرد پرآب را نگاهش و مواج را چشمانش خواهر یاد. نداشت شدنخوب خیال مینا گویی ولی؛ دشدنمی
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 چه، بود شده دنیایش تازگی به که دختری کنار در زدنقدم و بردارد قدم رویا کنار در فاصله حفظ با داشت سعی فرهاد

 .بود نکرده تجربه اشگیزند دوسال و سی در که چیزی؛ داشت پاک و ناب احساسی! داشت برایش لذتی

 دختری به نگاه یک در هم آن؛ شود عاشق روزی گنجیدنمی هم فکرش در حتی؟ دانستمی چه خود سرنوشت از او و

 ! بود ترکوچک خودش از سالچهارده که محجبه

 ادامب که سیدترمی روزی از او و بود کرده خود گرفتار هم را افشین دل دخترک که بود این تقدیرش بدی تنها شاید و

 .نارفیق را او و بداند نامردی را او دلبستگی اشصمیمی دوست

 .نشستند، بودند شده تراشیده درختان کُنده از که هاییصندلی روی

 ؛نداشتم قبول رو عاشقی و عشق. بود لب روی پوزخند یه من واکنش تنها، زدندمی حرف عشق از هامدوست وقت هر -

 عاشقی ادعای فامیل و دوست مقابل آبروشون حفظ برای. نداشت وجود مادرم و پدر دگیزن تو اون از ایذره چون

 اجد هم از و نداشت دوامی زندگیشون. بود کارشون خونه وسایل شکستن تا دعوا و بحث، خونه خلوت تو و کردندمی

 .موند برام گَسش طعم فقط که من مثل یکی شد ظاهریشون عشق شیرینی و شدند

 : داد ادامه داشت لب روی که تلخی لبخند با و انداخت رویا کنجکاو نگاه در را نگاهش

 هک زیادی هایحسرت. بوده خالی زندگیش تو هاچیز خیلی جای که کسی. طالقم بچه من بدونی اول همین از خواستم -

 از یخیل که جایی تا، دادم وفق شرایط با بیشتر رو خودم، شدممی تربزرگ چی هر. بودند اونا بانی و باعث مادرم و پدر

 مه دلیلش؛ کنم زندگی وارد رو دختری هیچ نداشتم دوست سال چند این تو. شدند کمرنگ برام هاآرزو و هاخواسته اون

 به ایدیگه فرهاد هابعد تا کنم زندگیم شریک رو کسی خواستمنمی. بود چشمام جلو مادرم و پدر زندگی که بود این

 هایعقده خودش خیال به تا. سوزند حرص با رو مادرش و پدر هایعکس تمام که منی نشه گهدی یکی تا. بیاد وجود

 . کنه خاکستر رو اشکودکانه

 :داد بیرون صدا با را نفسش
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 با. کردندمی پر من برای پول با رو دوریشون و دادند جدید یخانواده تشکیل خودشون واسه کدوم هر مادرم و پدر -

  .نلرزید دلم وقتهیچ. بودم داده ترجیح ایدیگه کس با زندگیم کردنشریک به رو تنهاییم بازم، خالَ همه اون وجود

 :داد بیرون صدا با را نفسش

 رپس. خوندیممی درس دانشکده یه تو دو هر. شدم آشنا کشور خارج تو دوستانه هایمهمونی از یکی تو افشین با -

 با تا ودب این امسعی تمام و کردممی پُر دوستام با فقط رو اوقاتم که منی سبرعک. جوشیدنمی کسی هر با و بود توداری

. شدمی غرق خودش تو اوقات بیشتر و کردمی دوری همه از من خالف بر اون اما؛ باشم شاد بدم روزهای کردنفراموش

 صصمونتخ. هامتنهایی اسهو برادر یه، صمیمیم رفیق تنها شد. بریزم رفاقت طرح باهاش تونستم بود که سختی هر با

 .خودمون کشور برگشتیم هم با و گرفتیم رو

 هر از ترمهم برایش لحظه این و امروز. بود بیمارستان از تماس؛ کرد آن یصفحه به نگاهی. خورد زنگ همراهش تلفن

 : داد ادامه و گفت لب زیر ببخشیدی. گذاشت کُتش جیب در و کرد خاموش را گوشی. بود دیگر چیز

 خسته .ببینه رو من خوادمی گفت و زد زنگ افشین، برگشتم خونه به خسته و بود شده تموم شیفتم تازه که روز یه -

 اب دارند اصرار مادرش و پدر گفت. بود شده قرمز عصبانیت از اشچهره، اومد وقتی. کردم قبول حال این با ولی؛ بودم

 خاطر به افشین. نبود وصلت اون به راضی عنوان هیچ به شخود. کنه ازدواج کردند انتخاب براش اونا که دختری

 .بذارم پاش جلو راهی تا خواست من از. نداشت کردنازدواج قصد، گذشت سخت خیلی براش که ایگذشته

 گرفته ار تصمیمش. دادمی تکان تند تند را پایش استرس کمی با و گرفت دندان به را پایینش لب، رسید که جااین به

 اییجد به اگر حتی که بود مقدس و پاک چنان اشگرفته نوپا عشق. بگوید صادقانه را چیز همه کار اول همین زا تا بود

 . کردنمی کاریمخفی، شدمی ختم هم رویا از همیشگی

 .کرد نگاهش منتظر رویا

 به ور نامزدی ترراحت و کنه پیدا اتخانواده یا تو از ایرادی یا عیب شاید تا باشه نامزد رو مدت یه دادم پیشنهاد بهش -

 .بزنه هم
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 .نداشت را دخترک خشمگین چشمان به کردننگاه طاقت فرهاد و شد هم در رویا هایاخم

 ایهدیگ چیز هر از ترمهم افشین به کمک کردممی فکر خودم پیش. بود خاطر همین به، بودم کرده دنبالت که روز اون -

 نگاه همون با دلم. کردم اشتباه فهمیدم کردی نگاه چشمام تو و برگشتی عصبانیت با جوراون وقتی ولی؛ باشه تونهمی

 .گرفت تپش قلبم... لرزید طوفانیت

 طرف این را رنگشصورتی بازی اسباب کالسکه مادرش و پدر کنار در که داد ایدختربچه سوی را نگاهش و کرد تَبسمی

 . بردمی طرف آن و

 ولی؛ کنیمی انکار سخت رو شدنتعاشق و ندارم دوست رو کسی من که کنی قانع رو خودت خوایمی هاوقت خیلی -

 .گیره جایی یه دلت و داره حقیقت چون؛ نمیشه

 ممن. ممکنه غیر کردنشفراموش که کرده رخنه وجودت تو قدراون چون؛ نیست خودت دست اما؛ بکنی دل ازش خوایمی

 روز اون. بکشم دست داشتندوست این از تونمنمی جورههیچ و باختم لد آره... کنم انکار رو ناب حس این خوامنمی

 .بودم نکرده احساسش هم بار یه عمرم طول در که کردم تجربه رو چیزی

 :بود گرفته زیر به سر که داد رویا به را نگاهش

 ور دغدغهبی و آروم یزندگ یه خواممی. باشی زندگیم شریک خواممی و دارم دوستت بدونی که گفتم رو هاچیز این -

 ولی؛ اشهب رمانتیک و رویایی زیادی شاید. بسازم دارم دوستش که کسی واسه محبت و عشق پر یخونه یه و کنم تجربه

 که ایلهفاص اندک همین با من که نکنی باور شاید. شده صاحب رو قلبت که کسی با اونم، بود خوشبخت میشه... میشه

 .کنم لمس رو خوشبختی نمتومی راحتی به، نشستم کنارت

 چون؛ نبود مغرور. آوردمی زبان بر را دلش هایحرف صادقانه و بردمی سر به رویا با زندگی شیرین رویای در فرهاد

 .نیاورد زبان بر را دلش هایناگفته دیدنمی دلیلی و بود عاشق
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؛ ودب انداخته لرزه به را قلبش فرهاد هایحرف. است انداخته گل خجالت از همیشه مثل سفیدش صورت دانستمی رویا

 بلند لیصند روی از. شود بیشتر قلبش کوبش تا دادنمی او به را اجازه این، مینا برای اشاندازه و حدبی هاینگرانی دل اما

 : گفت، نباشد لرزان کردمی سعی که صدایی با، فرهاد به کردننگاه بدون و شد

 از رو انتظارش که بکنه آدم برای رو کاری غریبه یه میشه فهمیدم، داشتم وردبرخ شما با که کوتاهی مدت این تو -

 ولی؛ کنم فراموش ممکنه غیر، دادید انجام خواهرم واسه که رو کارهایی و هاخوبی تمام. نمیده انجام و داری خودی

 .ندارم ازدواج قصد فعال بگم باید، بخواید رو مخالفتم دلیل اگه و منفیه تونخواسته به من جواب متاسفانه

 :شد بلند رویا از تَبعیت به فرهاد

 درَ رو پیشنهادم صراحت با که رو این ولی؛ کنممی درک رو شرایطت من. نیست قبول قابل من برای اصال دلیلت -

 وستتد عاواق من ولی؛ نداریم همدیگه از درستی شناخت و بوده کم آشناییمون زمان دارم قبول. بپذیرم تونمنمی کنیمی

 همین خوامنمی ازت. نکنم درک رو عمقی یا سطحی خواستن فرق که نیستم هم ساله پانزده و چهارده پسربچه، دارم

 اآلن کنممی خواهش ولی؛ بخوای تو که مدتی هر... ماه یک یا هفته یک، کن فکر خوب برو. بدی رو جوابم فردا یا امروز

 !نده منفی جواب بهم

 . گذشت کنارش از و گفت لب زیر کوتاهی "خداحافظ"، انداخت دفرها به گذرا نگاهی رویا

 اشندهآی و زندگی برای، بود کرده خود مشغول مینا را ذهنش که شرایطی در توانستنمی اما؛ نبود بد فرهاد به احساسش

 به برکردنص یکم و کند پافشاری اشخواسته روی نباید دانستمی فرهاد دیگر سوی از. بگیرد فکریبی روی از تصمیمی

 انندم زیبارویی دختر برای خلوتی این و بود خلوت پارک و بود ظهر نزدیک. انداخت اطراف به نگاهی. خوردنمی بر جایی

 .بود خطرناک رویا

 :کرد ایستادن به مجبور را او و ایستاد رویا روی به رو، رسید که ماشینش قدمی چند در

 .رسونمتمی خودم -

 :گرفت دست رد محکم را چادرش رویا
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 .میرم خودم، ممنون -

 .رسونممی هم رو تو، بیمارستان میرم دارم که من. ولگرد هایآدم از میشه پر جااین روز وقت این -

 :گفت ایکوبنده لحن با و کرد هم در اخم رویا

 .میرم خودم، که گفتم -

 .گذشت فرهاد کنار از و کرد تند را هایشقدم

 . کردنمی رد را فرهاد پیشنهاد هرگز، شودمی دزدیده و هوشبی فرید افراد دست به ترلوج قدم چند دانستمی اگر و

*** 

 .نداشت امیدی راه هیچ. بود شده خشک اشکش یچشمه. گرفت بغل را هایشزانو و نشست دیوار کنج در زمین روی

 ! داشت بیم روزگار جدید زیبا از، لرزیدمی، ترسیدمی؟ روز یا بود شب، بود هوشبی ساعت چند دانستنمی

 سرد خروشی با»

 شبگرد دلِ این

 گویدمی تو با

 درد هزاران از

 !نامرد از مملو هایکوچه سکوتِ از

 خاموش، دل سازِ

 مدهوش همه مرده و زنده

 پایانبی رنج روزِگارِ
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 سرگردان خلقِ

 تلخ روزِگارِ

 خون و هراس روزِگارانِ

 گلگون گنبدی زیر که روزِگارانی

 !«شد ما یهمخانه، هفاجع

 ثیفک گرگ این اخیر اتفاقات تمام پشت در زدمی را حدسش. کشاند دَر سوی را نگاهش، قفل در کلید چرخیدن صدای با

 .بود زده اشخانواده بنیان ریشه به تبر که کسی. باشد شده پنهان

 .ردکمی محکم خودش دور بیشتر را نشدستا رویا، او گام هر با. برداشت قدم رویا سوی به آرام عمیق نگاهی با فرید

 ؟افتاد آقاگرگه دام به کوچولو بره باألخره -

 پشت دیوار وجود با ولی؛ کشاند عقب را خودش ترس از رویا. شد خم او سوی و ایستاد رویا روی روبه. زد نیشخندی

 .کند کم را فاصله نتوانست سرش

 یه به رسهب چه، بروند دَر قِسِر دستم از نتونستند هاشمگُندهکَله که مَنی اونم؟ کنی فرار من دست از تونیمی کردی فکر -

 !تو مثل بچه عَلِف

 یاد هب. شد چندشش پوستش با فرید انگشت برخورد از رویا. ایستاد صاف دوباره و زد رویا دماغ روی اشاره انگشت با

 . کرد خواندنش به شروع دل در، بخواند را الکرسیآیت ترس مواقع در بود گفته او به که مادرش حرف

 با و تگذاش سیگار زیر، بود طال از که را پدربزرگش یادگار و زیبا فندک. نهاد لب یگوشه و درآورد جیب از سیگاری فرید

 .کرد روشن را سیگار، آن شاسی کشیدن باریک

 نگاه در عمیق را نگاهش. چشم در چشم، رویا روی روبه درست، زد زانو زمین روی کوتاه مکث با. زد آن به عمیقی پُک

 .داد بیرون رویا صورت در را سیگار دود. انداخت دخترک خیس و ترسان
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 ؟دانستمی چه دخترک درد از پر دل از، کشیدمی یدک را انسان اسم فقط که نامرد مَرد این و

 روی دخترک موهای شمابری حریرِ. کرد باز سرش از حرکت یک با را رویا دارنگین و مشکی روسری و برد جلو دست

 تیصور، مواج و آبی چشمان با دختری. بود شده خلق فرید برای زیبایی تابلوی چه و شد پخش اشباختهرنگ صورت

 آن زا چشم و دید را زیبایی همه این شدمی مگر. بود داده او به زیبایی جلوه، رنگزیتونی موهای خرمن میان در که جذاب

 ؟گرفت

 ساحسا را دخترک موهای نرمی و لطافت اشمردانه انگشتان هنوز. کرد فرو او موهای الی البه را دستش اختیاربی فرید

 تمام ات است کرده اجیر خود از بعد را کسی دانستمی اما؛ نبود عبداهلل. کشید پس را دستش رویا جیغ با که بود نکرده

 دتش. زد رویا دهان در محکم دست پشت با. ندبرسا گوشش به کسری و کم بدون و باشد داشته نظر زیر را او حرکات

 ار اشدخترانه غرور. شد جاری چشمانش از محابابی اشک. شد خفه گلویش در رویا صدای که بود زیاد قدری به ضربه

 :گذاشت کنار

 ونج رو وت. کنند عملش قراره، وضعیتیه چه تو خواهرم داری خبر که تو. برم بذار! باش نداشته کاری من با خدا رو تو -

 !برم من بذار داری دوست که کسی اون

 رایشب ولی؛ شدمی بیشتر سوز شدت، هایشحرف گفتن و زدنلب بار هر با و کردمی حس لبانش روی وحشتناکی سوز

 دردهای و سوز. گرفتمی را خود جان درنگبی، شود ننگین عفتش اگر دانستمی کسی هر از بهتر خود، نبود مهم

 .بود کرده را قصدش خاکستریچشم گرگ این که نبود آبروییبی از تردردناک او به ارروزگ شدهتحمیل

 رویش روبه مرد دل دانستمی چه ما خیالخوش دخترک اما؛ کند هایشر تا کردمی التماس فرید به مکث ایلحظه بدون

 ؟است ترتسخ هم کشیدهفلک به سر کوهای هایسنگ از جنسش و است مردانگی و مُروت از خالی

 : گفت رحمانهبی و انداخت زمین روی را سیگارش برخاست جایش از. زد دلساده رویای به نیشخندی فرید

 .مُرد دیروز خواهرت -

 :داد ادامه خونسردی با و کشید سیگار روی را پایش
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 .داد جون و نیاورد دووم تیغ زیر... نداره تو به نیازی دیگه که این و -

 حیوان زبان از کوتاه جمله یک تنها لحظه آن در آرزویش. بود دوخته فرید دهان به چشم فقط و دزنمی هم پلک رویا

 .گفتم دروغ بگوید فقط و بزند لب که آن، بود مقابلش

 بود ادهافت شماره به کمکم نفسش. لغزید صورتش روی، بودند فرید به خیره زدنپلک بدون که چشمانی از اشک اولین

 .بُنجل جنس حکایت بود شده حکایتش ؛مرد که شد خوب -

 .افتاد زمین روی هوشبی دیگر بار و شد تار دیدگانش. شد رویا چشمان در سیاهی تیر همین و

 .ردکمی سنگینی جانشبی جسم بر سرش. گشود هم از چشم، داشت بیدارکردنش در سعی که ایدخترانه صدای با

 ؟ اومدی هوش به باألخره -

 :دپرسی وارفته صدای با. شد خیره رویش روبه دختر به مَنگی و تعجب با، کردمی سیر دیگری دنیای در گویی رویا

 ؟ هستی کی تو -

 : گفت و دنشان لب گوشه روحیبی لبخند. بود داده تکیه دیوار به، جیرانی رنگسیاه و کشیده چشمان با رو سبزه دخترک

 . ایزنده زهنو، نترس... نیستند سیاه خدا هایفرشته متاسفانه -

 . افتاد ینزم روی حالیبی با دوباره اما؛ شد خیزنیم کمی. نبود جوابگو بدنش قوای ولی؛ شود بلند جایش از کرد سعی رویا

 .کنم کمکت کن صبر -

 . دهد تکیه دیوار به تا کرد کمک او به و شد خم رویا سوی اشجمله شدنتمام با

 !سرده دستات قدرچه -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | ریشه در حسرترمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 98 

 فقط. بست هم روی دیگر بار را چشمانش، شد مُماس دیوار صافی با کمرش تا. بود خمار و گنگ هینگا رویا جواب اما

 دادهرخ اتفاقات تمام. نکشید طول زیاد آرامش این ولی؛ بود گرفته آرام قلبش، بود هپروت در هنوز که چندثانیه برای

 !مینا ،مینا، فرید هایحرف، شدنشدزدیده. گذشت چشمانش جلو از باد مانند

 . دکرمی نگاه رویا به تعجب با شبنم. شدند تبدیل بلند صدای به هازمزمه کم کم و کرد زمزمه را مینا نام لب زیر

 ضربه در به محکم قدرآن. کوبیدمی آن به محکم. رساند در به را خود تلوخوران و برخاست جا از بود که سختی هر با

 . بود شده قرمز آن شدت از دستش پوست که زدمی

 .کنه باز رو صاحببی در این یکی... برم من بذارید خدا رو تو... کنید باز رو در -

 :گرفت بیشتری اوج صدایش

  .برم من بذار، نیست خوب حالش دونیمی که تو بیشرف. خواهرم پیش برم باید من، کن باز رو در خبربی خدا از -

 .بود زده کَری به را خود، شنیدمی اگر و شنیدنمی را صدایش کسی ولی

 از. بود خواهرش دلواپس. داد سر گریه بلند صدای با و شد ولو زمین روی. نداشت ایستادن توان دگر این از بیش

 کردیم گریه؟ ماندمی برایش کسی چه رفتمی هم او اگر. بود روحشبی زندگی امید تنها مینا. ترسیدمی فرید هایحرف

 .آوردمی زبان بر را نامی و خدا نام بلند صدای با و

 دست و نشست کنارش. رفت رویا سوی آرامی به و برخاست جا از. بود آورده درد به را شبنم قلب رویا هایگریه سوز

 . گذاشت اششانه روی

 یتاذ رو خودت هم طوریاین که این به برسه چه بشینی صاف تونینمی جورشم همین. کشتی رو خودت، دختر بسه -

 ! کنیمی

 شدنکسب فرصت دخترک به باید دانستمی شبنم. نداشت تمامی هایشاشک. زد پس را شبنم دست خشونت با یارو

 .شد خدا با رویا هایگالیه و نجوا گرنظاره اندوهبار نگاهی با و کشید کنار. بدهد
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 . بود هکرد پر را تاریکنیمه و کوچک اتاق آن سکوت که بود رویا هایسکسکه صدای فقط، گذشت که کمی

 در، داشت دست در غذا سینی که قدیکوتاه و فربه مرد. کشاند در سوی را نگاهش، دَر لوالی جیر جیر صدای با

 . شد نمایان دَر چهارچوب

 .شد بلند زمین روی از زحمت هزار با، مرد آن دیدن با رویا

 !برم من ربذا. بشه عمل قراره... مریضه خواهرم خدا به. برم من بذار خدا رو تو آقا -

 ؟داشت انتظاری چه مقابلش القلبقسی مرد از رویا

 ممحک رویا. کرد رفتنبیرون قصد رویا هایالتماس و اشک به اهمیت ایذره بدون و گذاشت زمین روی را غذا سینی مرد

 .کند جلوگیری شدنشبسته از تا گرفت را در

 !برم من بذار داری قبول و پرستیمی اونی رو تو آقا -

 .بود لب روی پوزخندی قدکوتاه و چاق مرد واکنش تنها اما؛ دادمی قسمش، کردمی ماسالت

 مچونه را رویا که بود زیاد چنان ضربه شدت. کوبید رویا شکم به محکم و کرد بلند را پایش، دید را رویا سماجت وقتی

 . انداخت زمین روی پَر

 :رفت سویش گرانین با شبنم. آمد بند نفسش درد از رویا و شد بسته در

 ؟ کردینمی ول رو در چرا؟ کردی بود کاری چه این دیوونه دختر آخه -

 ؟ دانستمی چه رویا یسوخته دل از شبنم و

 انمُردگ دنیای با دنیایش و بودند شده یکی شبش و روز. بود زندانی تاریک اتاق آن در وقت چند دانستنمی دقیقا

 . کند سر وخیمی شرایط چنین در روزی بود نکرده رخطو ذهنش به وقتهیچ. نداشت تفاوتی
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 با را روزش و حال مسببان اجداد تن لب زیر شبنم. شد خیره نامعلوم اینقطه به و گذاشت پایش روی را سرش

 .لرزاند خوب دادمی که هاییفحش

 . شد خارج و زد کنار را پرده، شست موجود آب اندک با را دستش

 باال ور امکاناتتون حداقل، کردید زنجیر جااین رو ما که شما هاکثافت بگه بهشون نیست یکی! لعنت پدرشون بر ای -

 میفتی رهخرخ تا شینیمی که روش، سیار سنگ یه با، اتاق گوشه کوبوندن پرده یه؟ اتاقه تو جاش مُستراح آخه. بردیدمی

 !هیکلتون تو گوه. میدن آدم تحویل شدهبندیجیره که آبم، توش

 گوش اب را پیشش وقت چند هایبیداد و داد اگر. نشست رویا کنار اندک فاصله با و کرد پاک تنش مانتوی با ار دستش

 . پنداشتمی الل و کَر دختر یک را او شکبی، شنیدنمی خود

. هادن آن روی را سرش و کرد حلقه پایش دور دست رویا از تبعیت به هم او. بود کنندهکسل او برای اشاتاقی هم سکوت

 دهدا انجام که کاری از دلتنگی این وجود با ولی؛ بود شده تنگ، شایان، کوچولویش برادر برای دلش. رفت فرو خود در

 . نبود پشیمان، بود

 ؟ کردی فرار هم تو -

 :پرسید دیگری سوال رویا سکوت با. کند باز را او زبان شده هرطور داشت دوست. بود رویا سوی صورتش

 ؟ بود چی خواهرت مریضی استیر؟ سالته چند -

 .بود جوابش سکوت دوباره

 .بگو چیزی یه، پوسید دلمون بابا -

 :برگشت او سوی برافروخته یچهره با رویا بار این

 !نزن حرف من با دیگه و شو ساکت، نداره ربطی تو به اینا کدومهیچ -

 :نیامد خوش شبنم مذاق به رویا هایحرف
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 پایین رو مکت و فک دیدی یهو، بَد بدجور بَدیم خوبه خوبیم من! باش داشته رو دنتزحرف هوای، دخترجون اوی -

 .کشیدم

 حال اشاتاقی هم هایوراجی و بود شده عصبی حسابی چندوقت این شرایط خاطر به. بدهد را جوابش کرد باز دهان رویا

 را نگاهش. شد شنیده در لوالی جیر جیر ایصد دوباره که بود نشده خارج دهانش از ایجمله هنوز. کردمی تربد را او

 .شدمی پر کینه و تنفر از وجودش تمام مرد این خاکستری نگاه دیدن با که بود حسی چه این. کشاند در سوی

 .بود شده شروع تازه بازی. رفت کنار در جلوی از و زد او به نیشخندی فرید

 ،هاآن قدم هر با. برداشتند قدم ترسیده شبنم و رویا سوی به آرام فرید اشاره با، شدند اتاق وارد هیکلقوی مرد دو

 .شدمی ترلرزان دختر دو آن چشمان مردمک

 : زد فریاد عصبی لحن با، بود خورده گره هم در فرید هایاخم

 .بدید انجام رو کارتون باشید زود؟ معطلید چرا -

 هاآن دهان جلوی را هوشیبی ماده حاوی هایتمالدس پیکرغول مرد دو آن. انداخت رویا جان بر خدشه فرید فریاد

 خارج اتاق از و انداختند خود دوش روی را هاآن، شدند مطمئن شبنم و رویا بودنهوشبی از که این از بعد و گرفتند

 . شدند

 با او از کمی یفاصله به شبنم. دید راحت و نرم تخت روی بر و مرتب اتاق در را خود، کرد باز چشم که زمانی رویا

 :گفت پرشوری لحن با، شد رویا آمدنهوش به متوجه وقتی. کردمی نگاه را اطراف حیرت از پر و باز چشمان

 . آوردند بزرگی و قشنگ اتاق چه به رو ما ببین! ستمعرکه جااین دختر اِ -

 ودوج هم خانه به برگشتن راه دیگر حتی. داشت ایمان خدایش قدرت به هنوز اما؛ بود شده ناامید چیز همه از دیگر رویا

 و خانه از دور به ناخواسته که بود روز ده از بیشتر. بود نخواهد او پذیرای گاههیچ احمد حاج دانستمی خوب. نداشت

 .بود احمد حاج برای بزرگی ننگ این و بردمی سر به اشخانواده
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 او گونههچ ببیند تا سپرد روزگار دست به را خود. نداشت را سرنوشت تلخ بازی با مبارزه توان، بود بریده چیز همه از دیگر

 . دهدمی تاب را

 هب موچین و بند با، شد تمام تمیزکاری کار خوب که وقتی. بردند حمام به را هاآن و شدند اتاق وارد جوان دختر و زن چند

 . شد تمام رشانکا ساعت یک از کمتر که بودند ماهر کارشان در چنان. افتادند هاآن هایصورت جان

 ییزیبا این خدا کاشای:»گفت خود با. بست حلقه چشمانش در اشک، کرد نگاه خود جدید یچهره به آینه در رویا وقتی

 .«بود دیگری چیز سرنوشتم ولی؛ دادنمی من به را

 لیو؛ رسیدمی رویا مشام به هاآن تعفن بوی که رویاهایی؛ کردمی سر خود شیرین رویاهای در شبنم، دیگر سوی از اما

 .بود خبربی آن از او خود

*** 

 .دارند کار شما با، رئیس -

 :پرسید دوباره، دید را فرید مکث وقتی. گرفت فرید سمت را گوشی

 .دارند کار شما با؟ قربان چیه دستور -

 کجای تدانسنمی. بود برداشته ضرب میز روی سبابه انگشت با. کند قطع را تماس تا کرد اشاره اشاربابی غرور با فرید

 او از تا ودنب ایران پدرش که بود این، دیگری چیز هر از تربد. بود شده گرفتار چنین که است کرده اشتباه را محاسباتش

 . بخواهد یاری و کمک

 . داشتن افکارش روی کنترلی. بود شده متشنج اعصابش. کشید سر بارهیک به و کرد پُر ویسکی از آن لبه تا را جامش

 ؟ شده گور و گُم گورستانی کدوم عبداهلل نفهمیدی -

 ینیبپیش قبل از همه اینا من نظر به آقا. آدماش از نه و هست خبری خودش از نه ولی؛ گشتند دنبالش خیلی هابچه -

 . بزنه ضربه شما به کرده قصد یکی، بود شده
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 را سرش اگر که کرد پرتاب، گروهش خوردهبفری و جوان افراد از یکی، صالح سوی را ایشیشه جام عصبانی فرید

 .آمدمی فرود اشپیشانی روی درست لیوان شکبی، دزدیدنمی

 چشمام جلوی از. کنممی سیاه رو روزگارتون، قضایاست این پشت کی نفهمید فردا تا اگه! خاصیتبی کن گم رو گورت -

 ! شو دور

 مه خودش پدر به شود خشمگین فرید اگر دانستمی. شد ردو جاآن از سرعت به ترس از سفیدشده صورتی با صالح

 . ندارد رحمی

 :زد را پاسخ دکمه و کرد هم در سِگرمه. درآمد صدا به بار چندمین برای همراهش تلفن

 ؟ کنم نیستت داری دوست خیلی انگار! نباش یعنی، نباش میگم وقتی... نیست حالیت انگار -

 نیببی داره لذتی چه. دیدممی رو تو االن حال ولی؛ بدم دارم چی هر حاضرم. عمو پسر شدنینیست حال در تو که فعال -

 .دنیاست حس ترینبخش لذت شدنتسوخته این. کردند دودَرت من از تَن یه خاطر به همه طورچه

 :سائید هم روی را هایشدندان خشم از فرید

 !کنممی اتتکهتکه برسه بهت دستم صدف -

 حاضرم. بری در قِسر کردی درست خودت دور که گندابی همه اون از بتونی دارم شک... جان عمو پسر نرو تند اوه اوه -

 .راهه به اتپیمانه و می بساط ببندم شرط

 : داد ادامه بود مشهود صدایش در که حرصی با

 کبتیتنِ زندگی مزقر خط که همونی؟ باشم من هاتگرفتاری تمام پشتبند رسیدنمی هم فکرت به بدبخت الخمردائم -

 فراموش رو امبیچاره پدر که قدریاون... زیاد خیلی، داشتم دوستت من! بخون رو خداحافظیت غزل االن همین از. بود

 ناراحت من از پس. کردی روشن وجودم تو رو انتقام شعله و نبودی خواهان تو ولی؛ شدم قاتلش پسر عاشق و کردم
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 رو خودش خونی برادر بیشتر منفعت واسه و داد انجام من پدر با پیش هاسال رتپد که کردم رو کاری همون چون؛ نباش

 .فرستاد مرگ کام به

 ؛داد ادامه کوتاهی مکث با

 .رسونهمی گرم سالم عزیزش همکار به و جاستاین عبداهلل، دیگه چیز یه راستی -

 .داشتبرمی خراش فرید اعصاب از اشخنده صدای. داد سر بلند ایخنده

 !کنممی نابودت بیفتی گیرم، چیز همهبی روسپی -

 بدون و ردب باال را ویسکی شیشه. کوبید دیوار به محکم را تلفن گوشی عصبانیت شدت از فرید و شد بلند بوق صدای

 . کشید سر را آن تأمل ایلحظه

 .بود شده مست مستِ

 تا شویمی جدا خودت از زمانی اندک برای. کردی چه و هستی که برود یادت تا خوریمی! مستی این است خوش چه و»

 .«ایکرده مست چنین این چه برای نفهمی

 وممعص و آبی نگاه. شد داخل و کرد باز را در. رساند شیروانی زیر اتاق به را خود تلوخوران و شد بلند چرمی مبل روی از

 .گرفت خود به ترس رنگ دوباره دخترک

 از هاییر برای. بود مشهود ـوت* ـهـ شـ پلید رنگ، فرید سرخ نگاه در. شود بالیش سپر تا نداشت وجود شبنمی دیگر

 :کرد باز یکی به یکی را پیراهنش هایدکمه. نبود بد آبی چشم دختر کردنمزه، بود شده تحمیل او به که فشاری

 .کوچولو ماهی بخوری سُر دستم از تونینمی دیگه -

 نهسی قفسه به را خودش گنجشک مانند رویا قلب، شد نمایان که اششکاریورز هایعضله. کرد خارج تن از را پیراهن

 .کوبیدمی

 . باشم خوبی پسر میدم قول، خانمی نترس -
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 مالاحت درصد یک که بود آن از ترمردهدل. شدمی مچاله خود در بیشتر فرید قدم هر با. شد حبس رویا یسینه در نفس

 قاتاتفا از خیلی یادآور نگاه این. انداخت مرد خاکستری چشمان به را نگاهش. باشد داشته را پلید دیو دست از رهایی

 . بود اشزندگی زهرآلود

*** 

 .بودند کرده تنش بر زیبا هایلباس و بود شده آراسته اجبار به

 کن هنگا اِ؟ ببینی نزدیک از رو زیبایی جای همچین کردیمی فکر هم رویاهات تو وکیلی خدا. نباش دمغ قدراین دختر -

 .اشنشب آورده اروپا از سفارشی ببندم شرط حاضرم، ببین رو تختش. شدند ساخته یک درجه چرم از جااین مبلمان تمام

 قیرنشینف منطقه از دختری شبنم؛ نبود عجیب البته. کردمی تعریف دیدمی که چیزی هر از ذوق کلی با و حیرت با شبنم

 از دلش و چشم رویا که این از غافل و بود ندیده نزدیک از را زیبایی آن به قیاتا وقتهیچ عمرش طول در که بود شهر

 همه آن از شدنخالص و مردن رویای در رویا و دیدمی خوشبختی مسیر در را خود شبنم. بود سیر هاچیز جور این دیدن

 . ودب گرفته را خود جان روزه دچن این در، ترسیدنمی اشاخروی عاقبت و خودکشی از اگر شکبی. بردمی سر به فالکت

 .دادند هاآن به مفصلی شام و نهار، بودند برده سر به کثیف اتاقک آن در که وقتی چند خالف بر

 ؟برداشتی غم فاز تریپ بازم ریختند وجودت تو مثبت فاز همه این! تلخی گوشت قدرچه تو دختر اِ -

 پر دهان همان با. گذاشت دهان در و کرد جدا، بودند آورده هاآن تاقا به عصرانه عنوان به که ایخامه کیک از بزرگی تکه

 : داد ادامه

 .کنیمی سرازیرش فوری... مشکته دَم اشکت میاد خوشم -

 .نوشید تلخش قهوه از مقداری

 .باشی سنگین فاز کال کنم فکر اصال -

 : گفت گرفته صدای با رویا، ماندمی جواببی هایشسوال جواب دوباره کردمی خیال که تصورش برخالف
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 میشی مرتکب رو اشتباهی همون داری چون؛ میندازی خواهرم یاد رو من چون؛ سوزهمی برات دلم... سوزهمی برات دلم -

 بد ولی؛ دادمی پرورش سرش تو خام هایخیال و بود بلندپرواز تو االن مثل. داد پس هم رو تاوانی بد و رفت اون که

 .خورد رو اشضربه

 : داد ادامه و کشید آهی، خورد را بغضش

 ویر زندگیت یسکه بعد به جااین از که این؟ خوشبختی غلتک روی افتادی که این؟ کردی فکری چی خودت پیش -

 .داره تحقیق درشتش و ریز از، واقعیه محتواش که داستانی یه... بگم داستان یه برات بذار پس؟ خورده تاب خوشبختی

 از ،خواهرش اشتباه هایپروازی بلند از. پدرش هایبدعنقی تا مادرش سرنوشت از. کرد اشگذشته از گفتن به شروع و

 .فرهاد از حتی، کسهمه و چیزهمه

 را کدختر آشفتگی همه این دلیل تازه. بود داده رخ اشاتاقی هم برای دردناکی اتفاقات چه. بود رفته فرو خود در شبنم

 .بود کرده درک

 .نیستم پشیمون فرارم از من ولی؛ باشه درست تحرفا شاید -

 :کرد نگاه رویا زیبای چشمان به و نشاند لب روی تلخی لبخند

 هک کنی درک رو ایساله هفت دختربچه حس تونینمی وقتهیچ تو. چی یعنی درد بفهمی تا نیستی من جای تو -

 تا و خوابیدن گشنه دونینمی هنوز. کردندمی مسخره رو اون پدرش معتادبودن و کفش بودنپاره واسه هاشهمکالسی

 ...مرد مادرت میگی. میده آدم به دردی چه دادنگوش گشنگی شدت از رو کوچولوت برادر هایگریه صبح

 :دهدمی ادامه و زندمی پوزخندی

 ! دیدمنمی رو بودنشزیرخواب خودم چشمای با حداقل، بود مرده منم مامان کاش -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | ریشه در حسرترمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 107 

 ویآرز در شهر این مظلومان. نشانندمی لب بر حقه و دروغ مردمانم و برگرفته در سکوت را شَهرم! تاس عجیبی روزگار»

 زنان .چرخانندمی نیرنگ بر را زبانشان و پُر را هایشانشکم، شَهر یاغیان و دارندبرمی دعا بر دست نانی تکه و آب جرعه

  .سپارندمی فراموشی دست به و کرده خاک را غیرت مَردان و سپارندمی هرزگی حَراج به خویش تَن ناچار به شهر این

 !«دَمیدیمی هایتبنده روح در را وجودت پاکی و عدالت از ایذره کاشای، خدایا

 روزی. سیاهیه راه این آخر خدا به. کردی انتخاب که راهیه از بهتر، باشه سخت زندگیت هم قدرچه هر. اشتباهه راهت -

 کم یه. کردی فرار ازش روز یه که ایخونه همون تو برگردی کنیمی آرزو و فرستیمی لعنت خودت هب بار هزار که میاد

 .باشه نجاتمون واسه راهی شاید، کنیم کمک دیگه هم به اگه. هست جبران راه ولی؛ باشه سخت شاید... کن فکر

 : گفت دلنشینی صدای با و گرفت دست در را شبنم دست

 مینای ثلم یکی بشه هم تو سرنوشت حیفه! بخوره پیشونیت روی هرزگی مهر بخواد حیفه خدا به .نکن تباه رو زندگیت -

 .من مظلوم

 :بست حلقه چشمش در اشک

 !بمیری هم تو حیفه -

 .دادمی تکان تاسف با را سرس و ریختمی اشک. ترکید بغضش

 هب درهم هایاخم با شبنم، بود عصرانه سینی نکردجمع مشغول که طورهمان. شد اتاق وارد هاخدمه از یکی و شد باز در

 .بود شده افکارش آشفتگی و تشویش باعث رویا هایحرف. بود شده گرفتار سختی دوراهی در. بود دوخته چشم او

 اکو سَرش در را رویا هایحرف تریقوی و جدید نیروی و کند عمل اشدرونی خواسته به تا خواستمی او از نیرویی

 . کردمی

 و تبرداش پاتختی روی از را چینی گلدان و برد جلو دست ناخودآگاه شبنم، شود خارج اتاق از تا کرد هاآن به پشت هخدم

 شدت. زد خدمتکار زن گردن پشت محکم، زدن هم به چشم یک در را گلدان و برخاست جا از غافلگیرانه حرکت یک با

 و استکان شکستن صدای. افتاد زمین روی ایمُرده مانند و نیامد در هم جیکش بیچاره زن که بود زیاد چنان ضربه
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 شانتظار از غیر شبنم حرکت. بخورد محکمی تکان خودش جای در مبهوت رویای تا شد باعث، سینی داخل هایبشقاب

 !بود

 هبازماند حیرت از دهان و شدهدرشت هایچشم. برگشت رویا سوی، شد مطمئن خدمتکار بودنهوشبی از وقتی شبنم

 .بود کرده دیگر وقت هر از ترجذاب را صورتش رویا

 : گفت لبخند با و مالید هم روی بار چند را هایشدست شبنم

 .توش میره مشه پشه، ببند رو دهنت -

 :برداشت را در کلید و شد خم

 .نشده دیر تا بریم پاشو -

. رفت اروی سوی به سریع شبنم. زدنمی هم پلک حتی، بود حرکت در خدمتکار و شبنم سوی نگاهش تعجب با هنوز رویا

 : گفت لب زیر. شود همراهش کرد وادار را او و گرفت را دستش

 .باشم نکرده انتخاب اشتباه رو راهم امیدوارم -

 ! بود زیبا چه شبنم برای رویا بخشآرامش لبخند و خورد گره هم در دو هر نگاه ایلحظه

 : فتگ آهسته و بازگشت رویا سمت به. نبود راهرو در کسی. انداخت بیرون به ینگاه محتاطانه و کرد باز را در احتیاط با

 . الکاتبینهکرام با حسابمون بیفتیم گیر اگه...کنیم احتیاط باید -

 طرافا آن کسی، داشت تعجب جای. رساندند ویال حیاط به را خودشان، بود گرفته فرا را وجودشان که ترسی با و آهسته

 ! نبود

 .بود قفل دَر هاآن شانس از ولی؛ کند باز را در کرد سعی شبنم. رساندند حیاط رنگ سفید و بزرگ در به را خود هاآن

  .کند باز را در شبنم کردمی خدا خدا. کردمی نگاه اطرافش و سر پشت به بار یک ثانیه چند هر و بود ترسیده رویا
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 ؟ قفلیه جورچه دیگه این -

 برای آن رمز پیداکردن و بود رمزی دَر قفل. شد بلند نهادش از آه دیدنش با. ببیند را در قفل تا آورد پایین را سرش رویا

 :کردمی بررسی را قفل موشکافانه شبنم. بود غیرممکن و سخت جوان دختر دو

 بازش سوت سه راحت، بود آقام کار هایقفل از اگه! شانس این بخشکه. نهنگه ابی مغازه کارتخوان شبیه دستگاه این -

 .کنم

 رس صاف، بود هاگرگ یخانواده از شکبی که بزرگی سگ دیدن با. انداخت سر پشت به دوباره را نگاهش ناامید رویا

 .ایستاد جایش

 هانآ به را سگ توجه شبنم و او جانب از حرکت یا و صدا ترینکوچک دانستمی. بود ایستاده هاآن از دور فاصله در سگ

 انپنه آن پشت. کشاند تنومندی درخت سمت به را او سریع حرکت یک در و گرفت را شبنم تدس آرام. کندمی جلب

 ارسپ صدای. ماند ساکت سگ پارس صدای با اما؛ کند سوال را او یغیرمنتظره حرکت دلیل تا کرد باز لب شبنم. شدند

. ودب بسته محکم را خود هایچشم ترس از رویا. شدندمی جمع خود در بیشتر دختران و شدمی ترنزدیک و نزدیک سگ

 رارف فرید چنگال از تا آمدنمی پیش برایش فرصتی چنین دیگر شاید. خواست کمک او از و زد صدا را خدا نام لب زیر

 روز چند این در دانستمی خدا فقط و بردمی سر به فرید اسارت در روز بیست از بیش. بود رسیده سر طاقتش دیگر. کند

 تا بود زده دامن دلش آشوب به مینا مرگ یدرباره فرید هایحرف. بود خواهرش خصوص به، خانواده قراریب اندازه چه تا

 .خوراک نه و داشت خواب نه چندوقت این طول در حتی که جایی

 ! باش آروم جِسی -

 لبشق دارد کانام لحظه هر کردمی احساس خودش! تپیدنی چه هم آن، کرد تپیدن به شروع قلبش فرید صدای شنیدن با

 .شود کنده جا از

 ؟کنیمی پارس چرا... پسر شده چی -

 ؟ کند مزه رویا خوبی به را ترس توانستمی کسی چه و
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 .بود شده حبس اشسینه در نفس

  بگیرید تماس باهاشون خواستند و زدند تلفن پدرتون آقا -

  گرفت فرا را جا همه سکوت کوتاه ایلحظه برای

 .نداشته تفریح وقته خیلی، رونبی ببر رو سگ این -

 :داد ادامه سگش به خطاب آرامتری صدای با و

 .باش خوبی پسر -

  کرد کردنپارس به شروع دوباره سگ، فرید رفتن با

 ؟حیوون چته-_

 داپی اطمینان آن بودنامن از وقتی. انداخت اطراف به نگاهی شبنم. گذاشت هادختر دل در امیدی نور در بازشدن صدای

 و کرد باز را در الی. بود نبسته را در خدمه مرد، زدمی حدس که طورهمان. رفت در سوی به و گرفت را رویا دست، کرد

 .کشیدمی خود دنبال را حیوان و بود گرفته را سگ یقالده هاآن به پشت هیکلیقوی مرد. برد بیرون را سرش آرام

 . کردند دویدن به شروع مرد آن جهت خالف بر زدن هم به مچش یک در، بودند دیده مناسب را موقعیت که هادختر

 انتوانش در که جایی تا فقط، نداشت وجود دیگری خانه هیچ فرید یخانه جز که بودند شهر ینقطه کدام در نبود معلوم

 .بود شده زمین اندازطنین ماه نور و بود شده تاریک هوا. دویدندمی، بود

 . بدوَم تونمنمی دیگه -

 :داد ادامه و افتاد خاکی زمین روی مشبن

 .کنیم استراحت کم یه بهتره، شدیم دور خیلی -

 .کرد انیکس عمیق نفس یک با را اشپی در پی هاینفس. کردنمی عبور آن از ماشینی هیچ. کرد نگاه جاده به نگران رویا
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 .خطرناکه موندن جااین... کردیم فرار باشن فهمیده باید االن تا -

 .نمونده پام تو جونی، اون از تربد تازه. نمیاد باال اصال نفسم، تونمنمی داخ به -

 .کرد ایستادن به مجبور را او و گرفت دست در را شبنم دست و شد خم رویا

 .نیست گیرافتادنمون از ترسخت باش مطمئن ولی؛ سخته کم یه، شبنم پاشو -

 .شوند دیده فرید هایآدم وسیله به مبادا تا کنند حرکت کور طنقا در کردندمی سعی. کردند دویدن به شروع دوباره

*** 

 «پنجم فصل»

 قدم بود که سختی هر با اشخانواده دیدن دوباره امید به ولی؛ بود رفته تحلیل نیرویش تمام که آن وجود با رویا

 گاه و رفتندمی باالیی سر گاهی. کردندمی گذر اصلی جاده پایین از و بود گرفته دست در را شبنم دست. داشتبرمی

 . رفتندمی راه ایستادن ایلحظه بدون. راست به گاهی و چپ به گاهی، سرازیری

 .ماشینه صدای، رویا کن گوش -

 نور و داص فقط تا بود شده باعث جاده پیچ. انداخت سرش پشت به نگاهی ماشین صدای شنیدن با. کرد تیز گوش رویا

  .ببیند را ماشین یشدهمنعکس

 .بکش دراز باش زود شبنم -

 : گفت تعجب با شبنم

 ؟ کنم کارچی -

 .بکن گفتم که کاری باش زود -
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 رس پشت ماشین چند. داد انجام را کار همان او از تبعیت به هم شبنم. کشید دراز زمین روی حرفش شدنتمام با خود

 زا شاید. هستند فرید افراد شد مطمئن رویا، ضاف آن در نور شدنمنعکس با. کردند عبور زیاد چندان نه سرعت با هم

 طهنق همان در دختران و داشت قرار زمین سطح از ترباال کمی جاده، بود شده حالشان شامل خدا لطف که این یا و شانس

 .بمانند پنهان فرید افراد دید از بود شده باعث امر همین. بودند کشیده دراز کور

 و تنگ سالههجده دخترک برای عرصه، رفتمی کنار روزگار صفحه از که ورقی هر. داد قرار دستانش روی را سرش رویا

 و شدمی ترسوکم روز هر امیدش نور. بود کرده انتخاب او برای را فرساییطاقت و سخت بازی سرنوشت. شدمی ترتنگ

 .آرزو برایش مرگ تمنای

 :گفت آرامی صدای با کشدراز حال همان در و کشاند رویا سوی را خود کمی شبنم

 ؟باشن اونا فهمیدی کجا از. دارم نگه رو ماشین جاده تو برم خواستممی بگو رو خر من! محشری تو دختر وای -

 :کرد پر را فضا تاریکی و سکوت دوباره. انداخت نگاهی جاده به و برد باال کمی را سرش رویا

 ونبیاب این از شب وقت این هاشآدم و فرید جز تونهمی کی... ماشین به برسه چه، زنهنمی پر هم پشه جاده این تو -

 .رسیمنمی جایی به ریممی راه چی هر که افتادیم گیر جهنمی کدوم تو نیست معلوم؟ کنه عبور برهوت

 :ببیند را آبی چشم دخترک ناامیدی خواستنمی دلش. شد ناراحت رویا ناامید و خسته صدای از شبنم

 .گرفتار دوباره یا شیممی موفق یا، نیست که بیشتر راه دو تهش. ریممی هم رو راه بقیه، ماومدی جاشاین تا -

 :گفت و شد بلند زمین روی از. انداخت جاده به نگاهی

 .بشیم دور جااین از هوا شدنروشن از قبل تا باید، کنیم استراحت این از بیشتر نمیشه حیف -

 .دادند ادامه راهشان به دوباره. ستبرخا جا از و داد بیرون را نفسش رویا
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 کنار از آهسته و جانبی هایقدم با. بود نمانده باقی دختران وجود در توانی دیگر اما؛ بود معلوم شهر هایچراغ دور از

 انعم وجودشان در کردهالنه ترس. شبنم و رویا دل برای نه ولی؛ بود بخشآرامش ماه زیبای نور. رفتندمی راه خاکی جاده

 . بود شهر به رسیدن شادی از

 . کن نگاه رو جااون رویا -

 که یحال در شبنم. باشد داشته سرنشین یک تنها آمدمی نظر به. کرد اشاره جاده کنار شدهپارک ماشین به دست با

 : گفت، بود ماشین سوی نگاهش

 . نه یا کرد اعتماد بهش میشه ببینم تا ترجلو میرم من، باش جا همین تو -

 ؟ بکنی کار چی خوایمی باشه فرید افراد از اگه. خطرناکه؟ میگی داری چی -

 : گفت و زد لبخندی شبنم

 از اشهب خواب تخت خیالت. دیمنمی تله به دُم، تیزیم و تند هاشهریپایین بچه ما؟ گرفتی کم دست رو من جون دختر -

 . شفنره ده نوع

 دهش پا به غوغا دلش در. کرد نگاه را شبنم دورشدن و نشست زمین روی رویا. گذشت رویا کنار از حرفش شدنتمام با

 .بود سرنوشت نامردی آخر، شدمی گرفتار دوباره اگر سختی همه آن از بعد. بود

 دارد خوار گه دهد عزت گه که این است روزگار»

 دارد بسیار هابازیچه این از بازیگر چرخ

 بساتین سوی نهدمی را خود راه گه آدمی

 دارد خوار عزیزش جان این دوزخ سوی اهگ

 دلبر کوی در روان شدمی جنان باغ در گاه
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 «دارد تیمار خودش جان عیان مهجوری ز گه

 .نشست کنارش و رساند او به را خود دواندوان شبنم، رویا برای گیرنفس لحظات از بعد

 .بود دوخته چشم او به منتظر رویا

 : کرد باز لب عمیق نفس چند کشیدن از بعد شبنم

 .زدمی مشکوک خیلی طرف -

 :گرفت رویا گردشده چشمان مقابل در و آورد باال را دستانش

 .بیارم خودم با رو اینا تونستم اما -

 : پرسید و کرد اشاره شبنم دستان در رنگمشکی کُلت و گوشی به تعجب با رویا

 ؟ آوردی گیر کجا از اینا -

 : گفت ظاهری عشوه و طنزآلود لحن با و زد لبخندی شبنم

 .بود اومده بند زبونش، وزغ قد بود شده چشماش. شد ماتم دید رو من تا طرف -

 .زدمی آروم زر لب زیر هی جورهمون اون ولی؛ شدم تموم، کن درویش رو چشمات؟ یارو چته گفتم

 :نشاند صورت روی ظاهری اخم شبنم

 نم به که دهنش تو کوبوندممی همچین وگرنه کرد غش خودش که حیف!« جِن: »زنهمی داد بلند گردهمی بر بیشعور -

 تو جون. بودم گذاشته پام زیر رو بود پری و حوری چی هر خودم پیش که بود شده من مات جوری یه االغ. جن نگه

 وریجاین که ذاتش تو تُف ای .نکشید هم ثانیه به خوشیم که حیف اما؛ کردم افتخار خودم صورت به بار اولین واسه

 !کرد امروحیه تخریب

 .گرفت شکل لبانش روی لبخندی هامدت از بعد رویا
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 داشبورت روی از رو کُلت این و گوشی ایحرفه منم، بود خواب طرف... کردم شوخی. خوشگلت خنده این قربون آ -

 . میاد کارمون به جفتشون هر. رفتم کِش ماشینش

 .انداخت آن به نگاهی و گرفت او از را گوشی. داد تکان سری شبنم حرف تایید به رویا

 :گرفت را پلیس یشماره. نبود آن روی رمزی هیچ و بود ساده

 !بدید نجاتمون خدا رو تو. دزدیدند رو ما کنید کمک خدا رو تو، الو؟ آقا الو -

 .دکر دادهخر اتفاقات تمام گفتنِشمردهشمرده به شروع و رفت او به ایغره چشم و گرفت دستش از را گوشی شبنم

 .بکشه طول ممکنه ولی؛ کنندمی ردیابیمون تلفن خط روی از گفتمی آقا اون؟ کنیممی پیدا نجات نظرت به -

 وقتیچه شناسممی من که خدایی. بینهمی رو ما شب تاریکی این تو خدا باش مطمئن. بدیم دست از رو امیدمون نباید -

 . داره رو هواش اون بازم باشه بد که هم قدرچه هر، کنهنمی رها رو اشبنده

، برد باال آسمان سوی را دستش؟ است شده ترنزدیک زمین به آسمان کردمی احساس چرا. داد آسمان به را نگاهش

 ؟ بگیرد دست در را شب دل در کردهخانه ستاره هزار از یکی توانستنمی چرا پس

 ؟ کرده گرفتارت جوراین که ستیه خدایی یاد بازم اومده سرت که بالیی همه این با -

 :دوخت چشم شبنم سیاه چشمان به و گرفت آسمان از نگاه کوتاهی مکث با و گرفت پایین را دستش

 سنگ خودش یآفریده راه در که اینه از تربزرگ رحمان خدای. بود خدا هایبنده نوشتدست من مشکالت از یک هر -

 وممظل زنش. داد باد بر رو اشخانواده دودمان که تعصبی؛ بود پدرم جایبهنا غرور و تعصب من گرفتاری دلیل. بندازه

 . کرد سیاه رو دخترش سرنوشت و رفت

 : داد ادامه و کشید دل ته از آهی

 خدا روشن راه به رو شیطانی سیاه راه. خورد رو حماقتش چوب مینا ولی؛ نه یا داشته خطایی هم مادرم آیا دونمنمی -

. نبودم رتقصیبی منم چند هر. شدم گرفتارش منم که جایی تا، بد خیلی، داد تاوان. شد گرفتار و لغزید پاش. داد ترجیح
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 شاید، مریختنمی خودم تو پدرم آبروی ترس از و رفتممی پلیس پیش، بود گفته بهم رو فرید جریان مینا که زمانی اگه

 .گرفتمی شکل ایدیگه جور اتفاقات این از خیلی

 : گفت، بود رفته فرو خود در که شبنمی به رو و زد ایخسته لبخند

 اون سمت رو اتهام انگشت خودمون یتبرئه واسه که ماییم این، نیست مقصر ما کارهای از کدوم هیچ تو خدا -

 هک چیزی؟ داده قرار مخلوقاتش ترینکامل جز که داشته دوست رو ما قدرچه خدا کردی فکر این به حال به تا. گیریممی

 نگرد نداریم دوست که چیزهایی از کلی و دردهامون و هاموننداشته. ناشکریم ما و داد فراری شداد بهشت از رو ابلیس

 آفریده ببینه تا میده رو جوابمون دیر گاهی. شنوهمی رو صدامون، بینهمی رو ما. جا همه... هست خدا. اندازیممی اون

 که ییخدا. نکنه فراموشش و نزنه جا امتحان یه با و بیاره طاقت تونهمی حد چه تا، قائله ارزش براش حد چه تا محبوبش

 . کنندمی یادش نیاز وقت که معرفتیهبی هایآدم دلخوشیش و تنهاست

 خودت تو رو حرفات همه وقتا گاهی. مونهنمی برات امیدی هیچ دیگه که قدریاون؛ میشی ساقط زندگی از وقتا گاهی

 رو ینسنگ بار این و بیاد یکی که اینه آرزوت و بدی ادامه تونینمی دیگه که قدریاون، ایخسته کنیمی حس و ریزیمی

 .نیست صبور سنگ واست کسهیچ آشنا و دوست بین اما؛ برداره دوشت رو از

 : داد ادامه زیبا صدای همان با و نشاند لب روی زیبایی لبخند

 از غیر اما؛ ایشکسته دل که بگو. بخواه کمک ازش و باشه اون به توکلت، هباش خدا به نگاهت فقط و فقط هالحظه این -

 ،نشو ناامید ازش... باشه کنارت بخواه ازش. کنه خوب رو حالت تونهمی خودش فقط که بگو، نداری رو کسی هیچ اون

 .کنهنمی رها رو اشبنده که مهربونه قدراون خدا. کن اعتماد بهش

 فرهاد یاد خودآگاهنا بود آسمان به نگاهش هنوز. کرد توحید سوره خواندن به شروع لب زیر و داد باال را نگاهش دوباره

 .مهربانش و آرام یچهره یاد، افتاد

. شود جویا را خواهرش احوال نبودش در تا بود گرفته را اششماره که افتاد روزی یاد. برداشت زمین روی از را گوشی

 .بود کرده حفظ را آن روز همان در و دبو رُند و آسان بسیار شماره
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 . شکست را خانه سنگین سکوت، تلفن زنگ صدای

 مشک روی را هایشدست. کشید دراز تخت روی دوباره و داد تماس رد. بود شناسنا شماره. کرد تلفن صفحه به نگاهی

 گونهچه دانستنمی او و زدمی پر آبیچشم دخترک برای ناآرامش دل. نداشت خواب خیال هم امشب گویی. کرد قالب

 . کند آرامش

 . دش برقرار تماس و کشید دست صفحه روی باالجبار، باشد بیمارستان از که این خیال به. خورد زنگ تلفن دوباره

 ؟ بفرمایید الو -

 . ماند جواب منتظر و مالید را چشمانش اشاره و شست انگشت با

 . سالم -

 : گفت و نشست تخت روی راسیمهس. شد متوقف هایشانگشت حرکت

 ؟ خودتی رویا الو.. الو -

 از زدهخجل رویا و بود او جانب از مثبت کلمه یک آرزوی در که فرهادی. گرفتمی فرهاد از نفس رویا هاینفس صدای

 . کردمی عوض رنگ او زبان از کوچکش نام شنیدن

 ؟ نمیگی چیزی چرا، کجایی بگو. بزن حرف کنممی خواهش -

 ؟ خوبه مینا حال -

 ار خواهرش احوال تا بود زده زنگ دلواپسی و انتظاری چشم همه آن از بعد. نیامد خوش فرهاد مذاق به رویا ربطبی سوال

 ؟بپرسد

 :زد فریاد دیگری زمان هر از ترعصبی فرهاد
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 ؟ کردی فراری تونخونه از و شدی گور و گم چرا بود مهم برات اگه؟ پرسیمی رو خواهرت حال -

 حیرو فشار، آمدهپیش اتفاقات و رویا از خبریبی روز چند این، نبود خودش دست اما؛ بزند حرف بد او با نداشت دوست

 . بود کرده تحمیل او به زیادی عصبی و

 شدمی اشعاشقی ادعای و بود ایغریبه مرد که او؟ ترسدمی رحمانهبی هایقضاوت همین از رویا دانستمی چه فرهاد و

 ؟رفتمی انتظار چه پدرش از، زدمی حرف ینچن

 بلند جایش از. کردمی نرم را کسی هر دل دخترک چهره غم. انداخت رویا به نگاهی شبنم. زد حلقه چشمانش در اشک

 . گذاشت تنهایش کلمه یک گفتن بدون و شد

 و حال اون به خواهرم شدند باعث که همونایی... دزدیدند رو من... نشدم دور امخانواده و خونه از خودم خواست به من -

 .کنم فرار دستشون از تونستم، گرفتم تماس شما با بینیدمی اگه اآلنم. بیفته وضع

 :پرسید هراسان صدای با رویا جمله پایان با فرهاد

 ؟ هستی کجا اآلن؟ کی؟ دزدیدنت؟ میگی داری چی -

 ...اگه و کنند ردیابیمون قراره، کردیم خبر رو پلیس... دونمنمی_

 .شد قطع فرهاد سینه در نفس رویا جیغ صدای با

 .بده جواب رویا... رویا -

 .شد ترکیب، محبوبش دخترک جیغ صدای در مرد چند صدای

 :زد فریاد فرهاد

 !هاآشغال کنید ولش؟ رویا -
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 سوییچ. ردک عوض را هایشلباس سریع و رفت کمدش سوی به عجله با فرهاد. داد نشان را تماس پایان بوق صدای

 دهش اشزندگی تمام رویا دانستمی کسی هر از بهتر خودش. شد خارج کالنتری مقصد به خانه از و برداشت را ماشین

 .کردمی رو و زیر را دنیا، بشود وارد او به گَزندی اگر و بود

*** 

 ؟خوایمی جونم از چی، برم بذار! کثافت نزن دست من به -

 و جاک او اما؛ یابد خالص، بود گرفته آغوش در کوچکی پرنده همچون را او که هیکلقوی مرد دست از شاید تا کردمی تقال

 ؟ کجا نماحیوان انسان بازوی و زور

 نخواستکمک و زدنفریاد توان حتی دیگر. بود نابودی حال در اشرهایی شانس تنها. ریختمی اشک صورت پهنای به

 . نداشت هم را

. نشست کنارش نیز خود و انداخت ماشین درون را او و کرد باز را در. کشاند رنگمشکی ون سوی کشانکشان را او مرد

 از که پاکی و زالل هایاشک. ترشدید بدنش هایلرز و شدمی ترتند و تند هایشنفس. شنیدمی را قلبش ضربان صدای

 . شدمی ریخته صورتش روی گناهیبی سر

 ؟ کردنمی پاک دخترک دل از را رسناکت هراس این چرا؟ بود کجا خدایش پس

 !خوشگله خانم انتظارته در سختی مجازات -

 ساعت دچن از ترسنگین برایش، افتادهپیش اتفاقات از کدامهیچ. برگشت عقب به و زد سیگارش به عمیقی پک فرید

 مقابلش دختر از خبریبی اندازه به کدامهیچ. پلیس برای هویتش لورفتن نه و عبداهلل رفتن خبربی نه. نبود دختر این فرار

 . بود نکرده عصبی و ناراحت اندازه و حد آن تا را او

 نوایبی دل به رسد چه، انداختمی بیابان درنده هایگرگ دل در هراس، چشمانش خشمگین برق دانستمی چه او و

 ! رویا
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 .دنبالش برم بدید اجازه اگه، رئیس نکردم پیدا رو یکی اون -

 : گفت و داد گره رویا ترسیده نگاه در را نگاهش. داد بیرون خاصی مهارت با را سیگارش دود فرید

 .شد، شدمی پیدا باید که اونی، نیست مهم -

 . کند حرکت تا داد اشاره راننده به و داد جلو به را نگاهش

 فرید. فتادا توق و تق به ینماش، عقب الستیک ترکیدن بندش پشت و گلوله صدای با که بود نشده طی راه از کمی هنوز

 .نبود نمایان چیزی شب تاریکی در. انداخت نگاه سرش پشت به بغل آینه از

 .. ال رییس -

 :زد فریاد خشمگینی لحن با و کرد قطع را اشراننده حرف فرید

 .برو، ندار نگه وجههیچ به -

 : گفت دوباره ترس با راننده

 ... چو و هچال از پر و خاکیه جاده، قربان نمیشه -

 .بده انجام رو گفتم که کاری! شو خفه -

 اژگونو چرخش چند با و شود خارج راننده دست از ماشین کنترل تا شد باعث و کرد اصابت ماشین بدنه به دیگری تیر

 . شود

 . زمین روی ماشین سقف و بود هوا روی ماشین هایچرخ. شد بلند زیادی خاک و گرد

 از ندتوانستنمی و بودند شده زخمی اشنوچه دیگر و هوشبی راننده. شد خارج ماشین از، ودب که کندنیجان هر به فرید

 . شوند خارج ماشین

 .بودند اشکاری رقیب که هاییآدم از نه و بود خبری پلیس افراد یا ماشین از نه. انداخت اطراف به نگاهی
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 انمک آن به ترسریع چه هر تا داد دستور و زد زنگ شهایزیردست از یکی به و آورد بیرون شلوارش جیب از را تلفنش

، ردشد از خیالبی و سختی با اما؛ کردمی درد دستش. داشت بازکردنش در سعی و رفت ماشین درب سوی لَنگان. بیاید

 .ردک راست کمر دوباره و گذاشت زمین روی را رویا. کرد خارج ماشین از را شده هوشبی رویای و کرد باز را ماشین در

 ! نخور تکون جات از نپوکونم رو مخت خوایمی اگه -

 . گرددمی بر او سوی شبنم صدای شنیدن با فرید

 تنه! هکن اتاستفاده آبکش واسه اتننه که کنممی سوراخت همچین داداشم دونه یه جون به. نخور تکون جات از گفتم -

 .خوشگلت ماشین به بچسب و بده تکون رو لشت

 :زد پوزخندی فرید

 . زمین بذار رو اسلحه اون! کنیمی بازی شیر دم با داری کالغ جوجه -

 .باش زود، بده انجام رو گفتم بهت که کاری و شو خفه! هیس -

 . افتادمی زیاد اتفاقات این از کردمی زندگی که جایی. ترسیدنمی شبنم

 دیگری و کردمی ناله و آخ بلند صدای با نماشی درون هایشنوچه از یکی. رفت ماشین سمت پوزخند همان با فرید

 .رفت رویا سوی فرید از نگاه گرفتن بدون شبنم. بود افتاده فرمان روی شدههوشبی

 . کن باز رو چشمات رویا.. رویا -

 داشتن دوست که حیف. بود گرفته کار را اعصابش بدجور فرید نیشخند. بود پلیس موقعبه رسیدن شبنم امید تنها

 از لیالعمعکس ولی؛ زد صدا را رویا دیگر بار. کردمی حرامش گلوله یک شکبی وگرنه، شود آلوده کسی خون به دستش

 . دیدنمی او

 .باشم نداشته کاریت میدم قول بهت منم، من به بده رو اسلحه اون -

 .نخور تکون جات از؟ باشی داشته کارم باشی کی خر -
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؛ ندک حاصل اطمینان بودنشزنده از و شود خم رویا سوی داشت دوست. داشتنمی بر او از نگاه پررنگ هایاخم با شبنم

 .بماند زنده کرد دعا خود پیش. داد رویا معصوم چهره به را نگاهش. توانستنمی فرید وجود با اما

 ماشه یرو را دستش و گرفت باال را اسلحه سریع شبنم. بردارد خیز سویش به فرید تا شد باعث غفلت لحظه یک همان

 تدس از محکم را کٌلت. شد روانه آسمان سوی تیر و گرفت باال را اسلحه و رسید او به فرید، بود شده دیر اما؛ کشید

 .شد پَرت زمین روی فرید محکم یضربه و درد شدت از. زد او شکم به محکمی لگد و کشید بیرون شبنم

 ؟ خر یگفت کی به؟ بندازه پا از رو شیر خوادمی که کالغی جوجه -

 .دش نمناک پایش تیرخوردن سوز و درد شدت از نکشید ثانیه به که نگاهی؛ کرد نگاهش تنفر از پر نگاه با شبنم

 .کرد کر را آسمان گوش، شبنم دردناک فریاد

 ؟فرید برای فریاد این از تردلنشین صدایی چه و

 . داشت اسلحه ابخش در شومش اهداف ادامه برای دیگر گلوله سه، انداخت اسلحه به نگاهی

 . دیدی رو کجاش؟ داره درد، چیه -

 قبل از رتبلند بار این. رفت نشانه دیگری گلوله بیچاره دخترک پای سوی معطلیبی و انداخت سالمش پای به نگاهی

 خونین یپاها و آشفته حال دیدن با. کشاند شبنم سوی را نگاهش حالیبی با. کرد باز چشم رویا که بلند قدرآن، زد فریاد

. کردمی درد بدنش تمام. شد خیزنیم حالیبی با رویا. کشیدمی فریاد فقط درد از شبنم اما؛ زد صدا را شبنم لب زیر شبنم

 :گفت شدمی خارج اشحنجره از زور به که صدایی با و دوخت چشم فرید براق چشمان به

 ! آی.. خدا رو تو. نکُش رو اون فقط، بدم انجام برات بخوای که کاری هر میدم قول. باش نداشته کارش خدا رو تو -

 .افتاد زمین روی دوباره و داد فشار هم روی درد از را چشمانش

 ؟شبنم... شبنم... کن ولش داری دوست کسی هر جون رو تو -
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 کی دنفهمی که کرد گریه و التماس قدرآن. کردمی التماس فرید به هقهق با و زدمی صدا را شبنم بریدهبریده صدای با

 .شد هوشبی دوباره

 . دید، بود بسته تار عنکبوت را سقفش که چوبی اتاقک در را خود، کرد باز چشم که زمانی

 «الْعَظِیمِ الْعَرْشِ رَبُّ وَهُوَ تَوَکَّلْتُ عَلَیْهِ هُوَ إاِلَّ إِلَهَ ال اللَّهُ حَسْبِیَ فَقُلْ تَوَلَّوْاْ فَإِن»

 .«است بزرگ عرش پروردگار او و امکرده توکَّل او بر تنها، نیست او جز معبودى هیچ، است کافى مرا خداوند»

 ذارن خدایا. خوادمی کمک تو از وجودم بند بند زخم همه این با، درد همه این با هنوزم، روشنه تو امید به هنوز دلم خدایا -

 . سرم بشن آوار دردهام این از بیشتر نذار، تویی گاهمتکیه تنها... بشه کور امیدم

 در جیر یرج صدای با. بود شده پر گنجایشش دیگر که قدرآن، بود نهفته درونش درد خیلی، سوخت دلش؛ افتاد شبنم یاد

 رنگ دوباره دخترک معصوم و آبی نگاه. شد داخل حالیبی با فرید و شد باز آهسته در. داد چوبی در سوی را نگاهش

. بود هودمش شهـوت پلید رنگ، فرید سرخ نگاه در. شود بالیش سپر تا شتندا وجود شبنمی دیگر. گرفت خود به ترس

 :کرد باز یکی به یکی را پیراهنش هایدکمه

 .کوچولو خانم بخوری سُر دستم از تونینمی دیگه -

 قفسه به را خودش گنجشک مانند رویا قلب، شد نمایان که اشورزشکاری هایعضله. کرد خارج تن از را پیراهن

 .کوبیدمی شاسینه

 . باشم خوبی پسر میدم قول، خانمی نترس -

 :گرفت دست در را اشزیتونی موهای از ایطٌره و نشست زدهوحشت دخترِ مقابل

 ؟ نازی قدرچه گفته بهت کسی حال به تا -
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 نزدیک را سرش. گذراند نظر از مَست نگاه همان با را صورتش اعضای تک به تک. داد رویا صورت به را خمارش نگاه

 از رپُ دل و نمدار چشمان با که دختری. بگیرد ـناه گـ کام رویش روبه پاکدامن دختر از تا، کند صفر را فاصله تا بُرد

 . بود خدا نظر و لطف از ایجرعه انتظار در هنوز خونش

 کارش کردمی باور دبای انگار. داد فشار هم روی محکم را چشمانش. خوردمی صورتش به فرید بدبوی و آلوده هاینفس

 ریشه نابودی به همتِ کمر، حال و زد تبر نامردانه را اشزندگی درخت که است تَبری همان فرید. است رسیده آخر به

 هایشنَفس هرم. را سیاهش تقدیر و زهرآلود گنـاه این، نبیند را نابودی و نیست این بست چشم. بود بسته عفتش

 !گرفتمی ما یقصه دخترک از جانی چه هوا این و شدمی ترنزدیک و نزدیک

 ! خونه تو ریختند هاپلیس آقا -

 اقات وارد هایشآدم از دیگر یکی همراه به صالح و شد باز شدت با در. گرفت فاصله رویا از کمی صالح بلند صدای با

 .شدند

 ؟ رئیس کنیم کارچی حاال، کرده محاصره پلیس رو خونه دور تا دور -

 . ریخت را زهرش آخر خال و خط خوش مار آن. شد جایگزینش خشم و پرید فرید نگاه از خماری و مستی رنگ

 . بشه خونه وارد نفرشون یک حتی نذارید؟ هانکبت ایستادید جااین چرا پس -

 ... نف سه ما، میشه مگه آقا -

 : گفت بلند صدای اب و زد صورتش به محکمی مشت، برداشت خیز صالح طرف به و برخاست جا از سریع فرید

 . شید گم چشمام جلو از! کنی مرگ آرزوی بار صد که میارم سرت بالیی چنان وگرنه، بده انجام گفتم که کاری -

 از یدنیای که پستی از و کینه از خشم از مستی از سرخ نگاه یک. انداخت رویا به را ترسناکش نگاه افرادش رفتن با

 فرا را وجودش تمام استرس. هیاهو از پر دلی و ماند رویا و شد خارج اتاق از فحر بدون فرید. دادمی رویا به وحشت

 . بماند ناکام دوباره زندان این از رهایی برای تا داشت آن از بیم گرفت
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 و فرید ات کردمی اعالم که پلیس صدای. نبود قفل، رفت در سوی ترس با و شد بلند زمین روی از گلوله صدای شنیدن با

. دش خارج اصلی راهروی از محتاطانه و آمد پایین هاپله از. رسیدمی گوشش به، کنند قانون تسلیم را ودشانخ افرادش

 یدستگیره روی دستش. رساند پشتی در به را خود آرام جورهمان رویا. انداختمی جانش به هراس گلوله و تیر صدای

 از دستی. دش گم گفتنشآخ صدای در لبخند که یدنکش دیری ولی؛ بست نقش صورتش روی خسته تبسمی. نشست در

 . کشاند خود سوی را او و زد هایشمو به چنگ پشت

 ؟ شتابان چنین کجا به -

 در ار او محکم فرید اما؛ دهد پایان روزه چند این کابوس به تا شود رها کرد تَقال. انداختمی جانش بر خدشه فرید صدای

 . بود گرفته بَر

 !کوچولو خانم نشده تموم هم با ما کار هنوز -

 : گفت هراسان و آمد بیرون افرادش از یکی

 ؟ چیه دستور، زیاده تعدادشون... شدند وارد شمالی ضلع از هاپلیس قربان -

 .راه یک فقط، بود مانده فرید برای راه یک تنها

 . .گ اگه، کنیم تسلیم رو خودمون بهتره؛ آدم گله یه اونا و نفریم چهار ما آقا -

 و زد لندیب فریاد صحنه آن دیدن با رویا. ماند پایانبی اشجمله، نشست ابرویش دو بین درست که فرید گلوله شلیک با

 .گذاشت هایشگوش روی را دست

*** 

 و انبار قطرات و وزیدمی باد. شدنمی جدا مَرمَر سیاه هایسنگ از نگاهش. کردمی رها را تسبیح هایدانه، درخت بر تکیه

 دیگر وقت هر از ترانگیزغم را دلش هوای و حال، پاییزی دلگیر غروب و خاک نم بوی. آمیختمی هم در را خاک ذرات

 .گرفتمی جان مَرد این از، سیاه سنگ سه، قبر سه. بود کرده
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 متشاند دیگر و بود پشیمان. ترخمیده کَمرش و بود شده سفید محاسنش؛ نداشت هایشاشک ریختن از ابائی دیگر

 ؛سنگین غمش و بود خون دلش. گرفت جان عزیزش سه از که متعصبی و مغرور مرد، صیفی احمد حاج. نبود کارساز

 قدیرت شاید، نشستمی عزیزانش دل حرف پای و کردمی کم جایشبی هایتعصب از کمی اگر! نیست تدبیر را خودکرده

 . خوردمی رَقم هاآن برای دیگری

 قاتل او. نداشت توبه برای خدا دَرگاه در رویی و بود بخشودنینا گناهش. کردمی سیر دیگری یایدن در هاسنگ به خیره

 با ونهگچه؟ گذشتمی انسانی چنین از خدا مگر. پروردگار هایآفریده بهترین از مخلوق سه، زن سه، انسان سه قاتل، بود

 یستن گناهی هیچ دانستنمی صیفی احمد حاج. ستشکمی بیشتر خود در افکار همین با؟ کردمی سَر عزیزانش دوری

 نودنَش را مومنش دل درد که است آن از تربخشنده و تربزرگ خدایش بود کرده فراموش. نباشد پذیرا را اشتوبه خدا که

 در لیو؛ بود شده سنگین گناهانش ترازوی هرچند. باشد ـناه گـ از پر انسانی خوادمی حال؛ نبیند را شرمسارش نگاه و

 .بود کرده بسیار نیکی نیز خدا راه

 «تَفْعَلُون مَا یَعْلَمُ وَ السَّی َاتِ عَنِ یَعْفُواْ وَ عِبَادِهِ عَنْ التَّوْبَهَ یَقْبَلُ الَّذِى هُوَ وَ»

 آیه ریشو سوره.« ]داندمی، کنیدمی که را چه آن و گذردمی در گناهان از و پذیردمی توبه بندگانش از که کسى اوست و»

۵۲] 

 .نیست خوب اصال شما برای هوا این -

 نگرانش، داشت را هوایش سخت هاروز این که کسی تنها؛ انداخت جوان صورت به ایخسته و خیس نگاه احمد حاج

 بود اشدلگرمی باعث کمی زمان از بُرهه این در ولی؛ چرا دانستنمی هنوز. نگذارد تنهایش کردمی سعی و شدمی

 !را آدمی دلِ رِسد چه، کردمی ذوب را سنگ که مردانه هایدل آه همان از، کشید جانسوز آهی

 ؟ جوون داره من حال واسه سودی چه بدبودن و خوب -
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 راچ! بود سخت چه صیفی احمد حاج برای غم کوه این و داشت غم از دنیایی دلش. داد هاسنگ به دوباره را نمدارش نگاه

 دلدادگی این روی جانش پای تا و بود داده دل که فرهادی. فهمدنمی را او فرهاد اندازه به کسهیچ دانستنمی احمد حاج

 . بود ایستاده

 .ببیند ناامید و شکسته چنین را احمد حاج نداشت دوست؛ نشاند صورت روی مردانه اخمی

 گردهبرنمی روزگار بَرگ ردنخوغصه با. نداره توفیری هیچ افتاده اتفاقات و رفتهدست از روزهای واسه خوردنغصه -

 .نکنید سرزنش رو خودتون، میاد همه سراغ زود یا دیر روز یک و حقه مرگ، برند دنیا این از زنده همه نیست قرار. حاجی

 . ترمواج احمد حاج چشمان دریای و گرفت شدت باران

 ؟عزیزانم از گرفتم جون حقنا به وقتی حقه مرگ بگم و بگذرم خودم از طورچه؛ نفرم سه این مرگ باعث من -

 :زد فریاد و کرد بلند آسمان سوی را سرش

 دیگه! خدا کن تمومش. گیرهمی رو جونم ذرهذره داره... پردَرده و سخت خیلی... کردی انتخاب واسم رو عذابی بد -

 . ندارم طاقت

 یا و مقامش و شأن رفتننظرگ در بدون احمد حاج ولی؛ داشت کردنشآرام در سعی فرهاد. گذاشت قلبش روی دست

 .زدمی فریاد، بودند گرشنظاره مخوف قبرستان گوشه به گوشه در که مردمی بهت

*** 

 .کن تسلیم رو خودت و کنار بذار رو اسلحه، نکن ترسنگین هست که اینی از رو جرمت -

 : گفت بلند صدای با و داد فشار رویا سر به را اشکمری کُلت قبل از محکتر فرید

 . کشممی رو دختر این، نباشه جااین دیگه ساعت ربع تا دادم درخواست که هلیکوپتری اگه -

 : داد ادامه و کرد ساعتش به گذرا نگاهی
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 .شد شروع اآلن همین از -

 یا ودب ترس از. بودند ایستاده خانه دور تا دور انتظامی نیروی لباس با که بود مردانی به رویا روح و رنگبی و مات نگاه

 .شدمی رها زمین روی شکبی بود نگرفته را او فرید اگر و بایستد پایش روی توانستنمی، پایین خون ارفش

 ودخ با ایجنازه مانند نیز را رویا و بازگشت عمارت داخل به عقب عقب، راهش کردنکج بدون، حرفش شدنتمام با فرید

 ودنب کسی او و بود دارش طناب حکم با مساوی ساده غفلت یک، بود داده مامورین به را حواسش تمام. کشاند داخل به

 . کند مرگ تسلیم را خود ساده که

 ولی؛ بود ممکن غیر مکان آن از رهایی و بود شده پلیس از پر محوطه تمام. رفت پنجره کنار خودش و کرد رها را رویا

 خرده از زمین. کرد کِز دیوار کنج و ستنش زمین روی حالیبی با رویا. بود کرده خوش اشبرنده برگ به دل فرید

 . بود شده زمین پخش درگیری واسطه به که میزی. بود شده پُر میز هایشیشه

 که نآ بدون ولی؛ بیاورد باال که بود نخورده چیزی. زد اوق دوباره، افتاد انتظامی نیرو مامور و فرید افراد جنازه به نگاهش

 حتی که بود چه فرید وجود در. زدمی اوق، هاآن شده ریخته خون و شده متالشی مغز دیدن با، باشد خودش دست

 ؟آمدمی شرمش اهریمن این از هم شیطان

 .داد رویا به را نگاهش. پرواز جز، نداشت وجود برایش گریزی راه هیچ. انداخت نگاهی بیرون به پنجره گوشه از فرید

 . بود شده، دید را او که باری اولین از ترپژمرده دخترک چهره

 .خواهرت جفت، قبرستون تنگِ فرستممی هم رو تو وگرنه، کنند جور و جفت برام خواستم که چیری کن دعا برو -

 . سوزاند را قلبش مینا یاد. زَد حلقه رویا چشمان در اشک

 ؟ منه دل چزوندن قصدت یا راسته واقعا خواهرم مرگ -

 لوهج رویا خیس نگاه. بود چشمگیر اشزیبایی حالت همه در دختر این. کشاند او سوی را فرید نگاه، رویا لرزان صدای

 .بود داده صورتش به زیبایی
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 .خوابیده قبرستون سینه وقته خیلی خواهرت، کوچولو خانم نگفتم دروغ -

 : داد ادامه بود نشانده لب کنار که پوزخندی با رحمانهبی و

 !نباشه تنها بُرده خودش با هم رو چروکیده پیرزن اون، نیست تنها البته -

 . دهدمی پنجره به دوباره را نگاهش، رویا به ایتوجه اندک بدون و شودمی تبدیل کریهی خنده به پوزخندش

 ؟سازد آرام را دخترک یشدهخون دل تواندمی کسی چه اما و

 زا نفرت، گرفت را ودشوج نفرت. بود طوفانی و ناآرام؛ زدندمی چنگ گویی را دلش. نداشت ریختن برای اشکی حتی

. کرد محو را دیدگانش اشک از ایپرده و شد تند هایشنفس. بود آورتهوع برایش چیز همه؛ روزگار از، فرید از، پدرش

 او کام به را زندگی و سپرد مرگ دست به را خواهرش، کرد نابود را اشزندگی که حیوانی. انداخت فرید به را تارش نگاه

. دش نمایان چشمانش جلوی مینا هایخنده. شد ترتند و تند هایشنفس. انداختمی شعله نشجا به نفرت. کرد تلخ

 .مینا مظلومانه نگاه، اششبانه یقصه، بیبی خاطرات

 یزخ فرید سوی و برداشت کنارش از را تیز لبه و بزرگ شیشه تکه زدنهم به چشم یک در. بود رسیده جنون اوج به

 هک را شیشه. شد جاری خودش هایدست از خون که زد را ضربه محکم چنان. کرد فرو او رکم پشت به محکم و برداشت

 زا پر و خیس نگاه و پررنگ هایاخم با که رویایی؛ برگشت رویا سوی ناباور. شد بلند فرید فریاد صدای، کرد خارج

 .بود خیره او به تنفرش

 : گفت بلندش و لرزان صدای با

 یرز آشغال تو خاطر به خواهرم! بذارن تو برای رو حیوون اسم حیفه حتی، تو واسه حیفه هم گمر هرچند... آشغال بمیر -

 . بردار همه سر از رو نحست سایه و بمیر، خوابیده خاک هاخروار

 از شیشه، اشسینه به فرید گلوله شلیک با اما؛ کند فرو فرید قلب در بار این را شیشه تا کرد بلند دیگر بار را دستش

 .افتاد زمین روی، نگفت آخ اما؛ گرفت فرا را وجودش وحشتناکی درد و سوز. افتدمی شدست
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 حال این با ولی؛ بود کرده فراموشش هاروز این که خدایی؛ بود خدایش تنگ دلش، بود روزی چنین انتظار در هامدت

 یرویا برای ولی؛ بود کوتاه اشادرانهم. گذشتمی هامدت او با دیدار آخرین از که مادری برای. بود دیدنش تاببی دلش

 کوچک دل. اشمهربانی و لجبازی برای، هایشگریه و هاخنده برای، مینا برای. بود بکر و ناب احساسات از دنیایی ما

. ترگنگ اطراف صداهای و شد زیاد چشمانش تاری. بود شده تنگ کوچولویش خواهر برای ارزن یک اندازه به دخترک

 .برگرفت در را انشچشم سفیدی نور

 !بست چشم زیبا چه ما یقصه دخترک و

*** 

 و یاطلس هایگل از پر و سبز دشت در. کردمی نگاه او به خیره رنگشخاکی هایچشم با و درخشیدمی ماه مثل صورتش

؛ بود فرشته یک شبیه. بود گرفته رقـــص به را سفیدش و بلند رَدای دلنشینی نسیم، بود ایستاده رنگخونین هایالله

 تاببی دلش. دیدمی را زیبایش چهره دوباره هاسال از بعد، شدنمی باورش رویا. زیبایی جنس از، خدا جنس از ایفرشته

 !بود باورنکردنی کویر دل در سرابی همچون، بود ایستاده مقابلش که آدمی. بود

، او دیدن آرزوی در هاشب چه. نبود دلش دَر دل چککو یاشاره یک انتظار در. کردمی نگاهش گنگ و مات نگاه همان با

 اب را هایشدلتنگی تمام و کردمی پهن سجاده، گرفتمی وضو، خاستبرمی جا از ناامید سحرگاه و کردمی روز را شب

، کردمی نوازش را صورتش که نسیمی. بود واقعی چیز همه، نبود کار در رویایی یا خواب بار این ولی؛ کردمی بازگو خدا

 ."صنم"،بود مادرَش، بود ایستاده رویش روبه که زیبا فرشته این. دادمی را بیداری این گواه

 «مامان:»کرد زمزمه لب زیر. داد مادر چشمان به را نَمدارش و آبی نگاه

 . بست نقش صنم صورت روی زیبا تبسمی. شد جدا چشمانش دریای از آرام اشکی قطره

 ؟مامان جان -
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 او گرم آغوش در را خود و کرد پرواز مادرش سوی توان تمام با رویا. کرد باز هم از را هایشدست و نشست زانو روی

 و کردیم گریه دلتنگی با. کرد باران ــوسه بـ را مادر، باشد رسیده آب به که ایتشنه مانند، نداد مَجالش اشک. انداخت

 . فشردمی مادر سینه به بیشتر را سرش

 . گذاشت اندازه براش نمیشه که قدریاون. بود شده تنگ خیلی، مامان بود دهش تنگ برات دلم -

 .زدمی هق، کردمی گریه

 ؟کند کم اشدلتنگی اقیانوس از ایذره توانستمی هاهق هق و اشک این مگر و

 از؛ زد ترشدخ روی به زیبایی لبخند. شد خیره رویایش زیبای نگاه در و گرفت قاب دستش دو با را دخترک صورت صنم

 . بود مانده یادگار به رویا ذهن در آن از کمرنگی تصویر فقط که نابی هایلبخند همان

 .قشنگم رویای... دخترم باش آروم -

 :داد ادامه بخشروح طنین همان با و کشید رویا سَر روی نوازشگرانه را دستش

 نفس باش آروم. ببینه رو هاتاشک نداره دوست انمام دونیمی که تو... نکن گریه من عروسک. بودم دلتنگت منم -

 . من عشق بگیر آروم، مامان

 ؟دارد وجود هم فرزند به مادر عشق از ترزالل و ترپاک مگر

 :دادمی نوازش را صنم لطیف و نرم صورت آرام انگشتانش با. کشید صنم صورت روی را دستش رویا

 دونیمی. زدمی آتیشم هاچشم این دیدن. سوزوندمی رو دلم هاسال آغوش این حسرت. مامان بود شده تنگ برات دلم -

 زا قدرچه مینا و من دونیمی؟ بود خالی زندگیم تو جات قدرچه دونیمی؟ بودم ندیده رو شیرینت خنده این وقته چند

 ؟ خوردیم غصه نبودت
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 هک بود خوشحال مادر دیدن از چنان رویا. دپوشان را چشمانش غم از ایهاله و شد محو مینا اسم با صنم لب روی لبخند

 یدهخشک اشک و ترآرام دلی با بار این ولی؛ انداخت مادر آغوش در را خود دیگر بار دلتنگی با رویا. دیدنمی را او نگاه غم

 .بود داده شوق سر از لبخندی به را خودش جای که

 .«"مادر" یعنی، فرشته که فهمممی حاال و»

 سرم، دیبو کنارم کوتاه لحظه یه واسه فقط که این؛ داشتم خواسته یه خدا از، گرفتمی چیز همه از دلم که وقتا بیشتر -

 قدراین بودی وقتی مامان. شدمی خاکستر دیدنت با دلتنگیم شعله که این. بوسیدمتمی و ذاشتممی هاتشونه روی رو

 سخت مینا و من واسه دوریت. بود رویاهام کودکی خاطرات شهمه چون؛ نشدم بزرگ رفتی که هم وقتی، نبودم بزرگ

 ته، تادمافمی تو مظلومیت یاد وقتی ولی؛ باشم متنفر آقاجون از اومدنمی دلم که این با. کردمی ترشسخت آقاجون و بود

 . کنی زندگی نخواست، باشی نذاشت که این از. شدمی خالی بهش عالقه از دلم

 :نگریست مادر چشمان به و داد باال را نگاهش؛ باشد شده چیزی متوجه تازه انگار

 .مُرده که گفت بود دزدیده و من که حیوونی اون؟ طورهچه مینا حال دونینمی تو مامان راستی -

 .کرد بَسنده "بزرگه خدا" محتوا از پر دوکلمه تنها گفتن به صَنم ولی

 :گذاشت مادر پای روی سَر دوباره رویا

 .نبینمت من و باشی که این. کردمی دلتنگم بیشتر احساس همین و هستی کنارم جا همه کردممی حس همیشه -

 : گفت زیبایش صوت با و دادمی نوازش را دخترکش موهای صَنم

 محبت روی تونهنمی هم مرگ حتی، بذاره تنهاش و بگذره فرزندش از تونهنمی مادری هیچ، نبود اشتباه احساست -

 .خونشه و گوشت از که ببینه رو کسی کشیدنعذاب تونهنمی مادری هیچ. بندازه فاصله مادرانه

 .دخترکش دلواپس و بود مادر. قطره یک حتی، نبارید ولی؛ شد نمناک چشمانش، کرد سکوت کمی
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 اللح اشتباهش کارهای برای و نگهدار قلبت از ایگوشه همیشه و اون. نباش متنفر ازش وقتهیچ و ببخش رو پدرت -

 .باز رو ـناه گـ راه و کنهمی سیاه رو لد نفرت که کن

 باش زیبا گل یک اندازه به»

 «ظالم خارش چون نه ولی

 با پدرش که کاری. بود میان در پدرش حرف که حال؛ باشد متنفر کسی از توانستنمی گاههیچ او. رفت فرو فکر در رویا

 .نبود اروی ذات در نبخشیدن ولی؛ بود بخشش قابل غیر، بود کرده مینا و صنم

 ترس با. بود دگرگونی حال در چیز همه. کردمی احساس اشسینه قفسه در سوزناکی درد. زد را چشمش سفیدی نور

 :گرفت دست در محکم را مادر دست

 ؟ شده خبر چه جااین، ترسممی من مامان-

 :کرد بسته و باز را هایشپلک آرام و زد لبخندی صنم

 دوباره فرصت عالم دو معبود. کن خالی سیاهی و دروغ و کینه از رو قلبت و ببخش همیشه، دخترم نره یادت -

 . همراهه مؤمنش بنده با همیشه خدا که بده قرار زندگیت صراط رو خدا راه و کن زندگی شاد. داده تو به کردنزندگی

 :زد فریاد لرزان صدای با. شد ترشدید اشسینه درد

 .خوامنمی فرصت من بگو خدا به. برم تو پیش از خوامنمی من مامان. برگردم دوباره نذار خدا رو تو مامان -

 .دارد نگه باز را هایشچشم توانستنمی سفید نور شدت از

 برگردم دوباره نذار، آرومم جااین من؟ مامان... مامان. باشم تو پیش خواممی! برگردم نذار خدا رو تو مامان... مامان -

 !مامان... مانما. بشه ناآروم دلم که جایی

*** 
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 «آخر فصل»

 لبق و دادمی بیشتری نمای را قبر سیاهی هاگل سفیدی تضاد. داد نقش خواهرش نام دور را مریم و یاس هایگلبرگ -

 سه که یسکوت مُهر گویی. نداشت گفتن برای حرفی باز دلتنگی همه آن با ولی؛ زدمی پَر خواهرش نبود از بیشتر دخترک

 .نداشت شکستن قصد، بود هزد لبانش روی ماه

. دکننمی، بود کرده دفن خود در را عزیزانش که سنگدلی و خوفناک قبرستان از دل رویا اما؛ رفتمی تاریکی به رو هوا

 غرغرهای از نه دیگر که جایی. نداشت کم ارواح خانه از چیزی که ایخانه. دادمی ترجیح اشپدری خانه به را جااین

 نام به مردی و بود مانده او فقط و بود رفته خانه آن از زندگی بوی. شنیدمی را خواهرش صدای نه و ودب خبر زینبش بیبی

 . پدر

 ؟ اشهب اشتباهی کار شما مثل جوونی دختر واسه اونم موندن قبرستون این تو ساعت از موقع این تا کنینمی فکر -

 دوباره و نداد اجازه شرم اما؛ شد خیره چشمانش سیاهی رد ثانیه چند برای فقط. داد گره فرهاد نگاه به را نگاهش

 . داد خواهرش قبر سنگ سوی را نگاهش

 تا زدمی اشزندگی و کار از که فرهادی. گذاشتنمی تنهایش هم لحظه یک و بود کنارش فرهاد چندوقت این تمام مانند

 .بکند دل کوچکش دل هایغصه و غم از تا، بزند جوانه اشزندگی نهال دوباره تا، شود رویا، رویایش

 .خونه برسونمت شو بلند. باشی سرما این تو که نشده خوب حالت قدراون هنوز تو -

 . دادمی جیحتر پدریش خانه سرمای به را قبرستان این سردی. کردمی فرق قبرستان با قبرستان مگر. زد نیشخندی رویا

 جهنم از خانه آن. برگردد خانه آن به لحظه یک برای خواستمین دلش دیگر؛ بود گرفته را تصمیمش. برخاست جایش از

 . بود تربد برایش هم

 :ایستاد فرهاد روی به رو

 ؟ میای دنبالم میرم جا هر چرا -
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 نهمردا جذبه با. زدمی حرف هامدت از بعد رویا سرانجام؛ بود خوبی ینشانه این. برد باال ابرو تعجب از او حرکت از فرهاد

 : گفت گرفت جا لبش گوشه ناخودآگاه که لبخندی و

 ؟ پرسیمی چرا دونیمی رو جوابش خودت که رو سوالی -

 ؟ حالمی نگران چرا، هستی هم تو هستم من که هرجایی چرا بگو. دونمنمی من-

 : گفت شمرده و انداخت دخترک چشمان در تیز را نگاهش، شد خم او سوی کمی فرهاد

 .دارم دوستت اینکه واسه -

 او به حد این تا گذاشتنمی، بود این از غیر اگر که داردمی دوست را فرهاد دانستمی خوب خودش. لرزید دلش خترکد

 .باشد همراهش جا همه و شود نزدیک

 : گفت آرامی صدای با ولی؛ کشیدمی خجالت که این با

 ؟کنینمی خواستگاری پدرم از رو من چرا پس -

 ودش دور جاآن بد و خوب خاطرات از کور و سوت خانه آن از تا گفت اما؛ بود سخت رویا مثل دختری برای جمله این گفتن

 .شود دور، پدرش از، هایشبدبختی تمام عامل دیدن از تا، ترمهم همه از و

 !بزند حرفی چنین رویا کردنمی هم را فکرش، خورد جا فرهاد

 .شو وارد شرعی راه از، داری دوست ور من واقعا اگه. بیفتی راه دنبالم جوراین نیست درست -

 .بود شده گالویز جورواجور احساسات بین که فرهادی. گذشت فرهاد کنار از و زد را حرفش

 اما؛ بود مطمئن داشت رویا به که عشقی به و خودش به، بگیرد تصمیم احساس روی از که نبود سال بیست زیر جوانی او

 .نه رویا احساس به
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. سیدر ماشینش به. شد قدمهم او با سکوت در و رساند آبیچشم دخترک به را خود بلند هایگام با و داد بیرون را نفسش

 رفتهگ دندان به را لبش زیر به سر و بود ایستاده جایش سر رویا. شود سوار تا ماند منتظر و کرد باز رویا برای را جلو در

 .بود

 او هاروز آن وحشتناک لحظات و مرگ هایصحنه دیدن، رتاسا سخت روزهای، شد تَجلی برایش شوم روز آن خاطرات

 . کردمی بیشتر را هایشدندان فشار، بود شده خارج لبش از که خونی از غافل. بود برده فرو خود در سخت را

 . شد ماشین سوار و برداشت قدم آرام فرهاد اشاره با. آمد خود به چادرش شدنکشیده با

 اب. داد رویا به را نگاهش سینه به دست و شد ماشینش سوار. کردمی نگران را فرهاد، یارو هایفرورفتن خود در همین

 یشدهخونین لب به فقط نگاهش. کرد دراز دخترک سوی را دستش ناخودآگاه، رویا هایلب روی کمرنگ خون رد دیدن

 .دیدنمی را رویا گردشده چشمان حتی که جایی تا، بود او

 . بود زندگی از سهمش تمام دختر این. نداشت هم را خون قطره چند همین ندید طاقت اشمردانه دل

 ؟ کنیمی کار چی -

 فکر زا. کشیدمی آتش به را قلبش رویا نگاه ترس. داد او چشمان به را نگاهش و ماند ثابت دستش رویا لرزان صدای با

 دست. آمدمی درد به دلش، خوردمی غصه و ترسیدمی چنین که بود آمده دختر این سر به بالیی چه هاروز آن در که این

 : کرد آسوده نفس و کشید پس

 ..اما؛ باشه شده تو به من عالقه متوجه حدودی تا باید هرچند. کنممی صحبت پدرت با امشب -

 .گیر نفس ولی کوتاه، کرد مکث

 مینه در فقط، باشی عاشقم که نیست ینا منظورم؟ داری عالقه من به صادقانه هم تو بدونم خواممی کار اول همین اما -

 .کافیه من برای داری نگه محکم رو زندگیمون ستون بتونی و باشی داشته عالقه من به که حد
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 از نه دباش محبوبش دخترک منتخب، پدر دست از رهایی برای که این از نگفت، دارد مشکل پدرش با داندمی که نگفت و

 .دارد هراس، عشق روی

 بازی به که دستش انگشتان از گرفتننگاه بدون رویا. بردمی دل فرهاد از رویا شدهگلگون هایلپ. ردک نگاهش منتظر

 :گفت، بود گرفته

 انتخاب زندگی عمر یک واسه رو اون وقتهیچ کنی زندگی جهنم تو اگه حتی، باشی نداشته عالقه فردی به اگه -

 .کنینمی

 :داد ادامه قبل از ترآرام و داد قورت را دهانش آب

 . یارمب زبون به نده اجازه امدخترونه شرم شاید که کاره در ایعالقه باش مطمئن، کنی صحبت پدرم با خواممی وقتی -

 دوباره. نشست دلش به بدجور رویا حرف. شد بسته نقش فرهاد لبان روی خوشی سر از که لبخندی بود زیبا چه و

 :نشاند صورت روی تصنعی اخم و کرد پاک لبانش ویر از را لبخند. شد عشق از سر سرتا وجودش

 ؟ بپرسم ازت دیگه سوال یه دارم اجازه -

 هراس، نگذارد دلش گرو در دل دیگر و نکند باور را حرفش فرهاد که این از. داد فرهاد صورت به را نگاهش کنجکاو رویا

 . گفت لب زیر آرامی و کوتاه بله ترسان صدای با. داشت

 :گفت شُمرده و برد رویا صورت زدیکن را سرش فرهاد

 ؟ بگیره آروم صاحببی دل این تا بشم خودم خانمی فدای جوری چه من تو نظر به -

 . گرفت دندان به لب دوباره و گرفت زیر به سر. شد بیشتر صورتش قرمزی و گرد رویا چشمان

 :گفت کردمی روشن را ماشین که حالی در و داد سر بلندی خنده فرهاد

 .زندگیمی تموم خدا به -
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*** 

 . ماند نیمه پدر حرف ورودش با. برگشت پذیرایی سالن به و گرفت دست در را چای سینی

 یخواستگار مراسم باصالبت و مغرور احمدحاج. نشست پدر کنار صندلی روی خودش و گذاشت میز روی را چای سینی

 از سرزنشبی نگاه یک حسرت در دیگر وقت هر از رتپیر و شکسته؟ کجا مو سپید و خسته مرد این و کجا افشین با

 . سوختمی دخترکش

 : گفت فرهاد به رو و کشید آهی

 عدب که هست هم هاییحرف خب اما؛ ندارم ازدواج این با مخالفتی هیچ، کردم پیدا تو از چندوقت این در که شناختی با -

 .بشه گفته باید رویا رضایت از

 خود گریبان را او آه شود خارج دهانش از که حرفی با یا و بشکند را پدر حرمت نداشت دوست. کشید هم در اخم رویا

 . گذشته ماه سه مثل، کرد سکوت. کند

 :کشیدمی خجالت خودش از و بود شرمسار دخترش روی از. کشاند رویا سوی را نگاهش احمد حاج

 ؟ کنی ازدواج جوون این با حاضری؟ بابا چیه تو حرف -

 . کرد پایین و باال رضایت ینشانه به را سرش، پدر منتظر چشمان به انداختنگاهن بدون رویا

 به. برد عمیقش دلخوری به پی، رویا رفتار از فرهاد حتی. شد خارج دهانش از حرف کالم یک نه و ساخت جدا اخم نه

 بانشل روی ولی؛ بود شده حالخوش رویا تایید از که این با. ببیند را احمد حاج غرور شکستن نداشت دوست عنوان هیچ

 . نبست نقش لبخندی هیچ

 کرده دریغ او از هم را صدایش شنیدن رویا حتی که ترسنگین این از مجازات. کرد حبس سینه در را آهش احمد حاج

 :زد صورت پهنای به لبخندی، نشود غمش متوجه کسی که این در سعی؟ بود

 .نیست استخاره هیچ خیر کار در گفتن قدیم از! باشه مبارک -
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 :داد ادامه قبل از ترآرام و

 یرخ به عاقبت که شاءاهللان. عقد از قبل کارهای دنبال برید فردا از و دربیار رو سیاهت لباس امشب، بابا جان رویا -

 .بشید

 و بودند نارشک در بیبی و مینا، مادرش داشت دوست قدرچه. نداد را هاآن به باریدن اجازه ولی؛ شد نمناک رویا چشمان

 !نبخشید او به هم را هاآن از یکی حتی که روزگار بود نامرد چه

 .نکرد باز اشچهره از هم اخم حتی رویا ولی؛ کرد تشکر گرمی با فرهاد

 . داد فرا گوش، داشتمی بر مرد و زن میان از پرده که عربی جمله به و نشست رویا کنار فرهاد، احمد حاج خواست به

 . نداشت وجود اشزندگی در گاههیچ که آرامشی؛ داد هدیه فرهاد به آرامشی چه اشسنگینی امتم با امشب و

. دش اتاقش راهی، هاآن به دوباره تبریک و کوتاه خیریبه شب با و خواند را محرمیت صیغه شکسته دلی با احمد حاج

 .بود شده پر بیبی و مینا و صنم هایعکس از حاال که اتاقی

 ؟داشت خبر پیرمرد این دل از کسی چه و. شد خیره شب آسمان به و نشست پنجره روی روبه صندلی روی

*** 

 کارش به زیاد هاروز این گزیدنلب. کرد خفه خود در، شد کشیده پوستش از که سوزنی سوزش از را آخش صدای

 نارشک از و زد لبخند او به، ردک شیشه در را خونش که دختری. کرد مرتب سرش روی چادر و کشید پایین آستین. آمدمی

 .گذشت

 و ردخت به نگاهش. نشست فرهاد انتظار به سالن خالی هایصندلی از یکی روی و شد خارج اتاق از و برخاست جا از رویا

 به هخیر. زدنمی هم پلک حتی، شد مسخ نفر دو آن خندان چهره به. بودند نشسته رویش به رو درست که افتاد پسری

 تکراربی هایروز این از، بود نشسته مقابلش ساده ایچهره با که دختری مانند هم او نباید چرا. بود رفته فرو رفک در هاآن

 اهگ و خنده به را او گاه که دختر آن همراهان دیدن از حال، کند معنا توانستنمی هم را حسادت که رویایی چرا؟ ببرد لذت
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 امروز چرا؟ داشت همراه به را کسی روزی چنین در هم او کاش کند آرزو و شدبک آه، داشتندمی وا شدنرنگ به رنگ به

 ؟ نبود خوشحال دختر آن مانند

 .بشی خیره کسی به جوریاین نیست خوب خانمی -

 . داد بیرون صدا با را آهش و گرفت رویش روبه هایآدم از نگاه فرهاد صدای با

 در و نشست صندلی روی کنارش. باشد داشته اندازه از بیش انتظار رویا از نباید زمان از برهه این در دانستمی فرهاد

 :گفت، زدمی موج اشمردانه صدای در که خاصی آرامش با، کردمی رو زیر را همراهش تلفن که حالی

 .کنه آماده بعدظهر تا رو آزمایش جواب کردم صحبت، آزمایشگاه مسئول، نژادعلی دکتر با -

 .کردمی بازی انگشتانش با همیشگی عادت به محبوبش دختر. داد یارو صورت به را نگاهش

 ور عروسیمون جشن و کنیم برگزار ساده عقد یه محضر تو هفته آخر کنممی صحبت حاجی با باشی موافق تو اگه -

 .مادربزرگت و خواهر سالگرد از بعد بذاریم

 لخیت لبخند، گرفت رویا صورت از نگاه؟ شود خوب استخونمی دلش دختر این چرا. ندید رویا صورت در تغییری هیچ باز

 :بست نقش لبانش روی

 .گیرممی رو آزمایش جواب میام خودم ظهر از بعد، بریم بهتره خوبه حالت اگه -

 دارد قلبش در ریشه که را مردی نداشت دوست، نبود خودش دست تلخش رفتارهای. داد فرهاد سوی را نگاهش رویا

 . بود کرده او با را بازی بد وزگارشر، کند ناراحت چنین

 .نیستم بقیه مثل اگه خواممی معذرت -

 .داد گره رویا آبی دریای در نگاه دوباره فرهاد

 دلیل اگه ببخش. باختند رو چشماش جلو هارنگ و خاکستری دنیاش که دختری... نیست من مثل دختری تو حق -

 ...اگه. میشم ناراحتیت
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 : گفت جدی کامال لحنی با و کرد قطع را حرفش فرهاد

 ؟ منی بودن لدلی تنها وقتی ببخشم کی به؟ ببخشم رو چی، منی دنیای تموم تو. بشنوم رو چرندیات این خوامنمی دیگه -

 . باخت رنگ دوباره هایشگونه و زد حلقه چشمش در اشک. گزید لب فرهاد مردانگی و متانت همه این از رویا

 : داد ادامه شیطنت با بینشان سنگین فضای کردنعوض برای فرهاد

 رو وشتیپخ دکتر آقا یه ارزون و مفت تونهمی تو مثل کی. نیست شکی نیست تو شبیه هیشکی که این در البته خب -

 ؟ کنه خودش هالک و شیفته ترمهم همه از و کنه تور راحت جوراین

 . کرد عوض را دلش هوای و حال، بود چه هر. زدهالتخج و ملیح لبخند یک، دل ته از نه و ظاهر از نه، زد لبخند رویا

 ؟بخشیدمی فرهاد به دوباره جان بست نقش رویا لبان روی که لبخندی دانستمی کسی چه و

 : گفت رویا گوش در آرام و برد نزدیک را سرش

 !نیست تو مثل هیشکی، باشه یادت همیشه رو این -

 ؟فرهاد خود از غیر، بود فرهاد از ترعاشق و صبور کسی چه و

 او هایشحرف با بار هر فرهاد. خوردند را شاندونفره نهار هم کنار در بار اولین برای و رفتند شهر هایرستوران از یکی به

 .کردمی سفید و سرخ یا و خنداندمی را

 . باشد داشته ایسرزنده و شاد روحیه حد این تا فرهاد گنجیدنمی هم فکرش در حتی رویا

 یبزرگ آکواریوم با را خودش نیز رویا، برود حسابداری به تا برخاست جا از حساب تسویه برای غذا خوردن از دبع فرهاد

 به ایتوجه دیگر که بودند زیبا چنان آکواریوم هایماهی. کرد مشغول، بود شده نصب دیوار روی میزشان کنار درست که

 . نداشت اطراف



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | ریشه در حسرترمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 142 

 با راقشب و سیاه هایتیله همان با شبنم! شدنمی باورش. آشنا دخترکی ایصد آن پی در و نشست اششانه روی دستی

 .بود خیره او به لبخند

 ،شودمی تنگ برایت واقعاً دلم که هست هاییلحظه»

 .«امگذاشته "همیشه" را هالحظه این اسم من

 است تنگ دلم»

 است تنگ دلم

 است تنگ قفس حجم اندازه دلم

 است لبریز کوچه از سکوت

 است بارانی و خیس صدایم

 دانمنمی

 من قلب در چرا

 پاییز

 .« است طوالنی

 زا توانستمی که آن وجود با که کسی همان؟ بود شبنم دختر این یعنی؛ بود بُهت در هنوز. کرد تَر را دیدگانش اشک

 خود به را او، خورد رسُ اشگونه روی که اشکی قطره. انداخت خطر در را خودش جان او نجات برای، کند فرار فرید دست

 .گرفت آغوش در را شبنم محکم و آورد

 و پیشش رمب داره ـناه گـ رویا نگفتی... دلتنگمه هست یکی نگفتی؟ پیشم نیومدی ترزود چرا؟ ایزنده کنم باور یعنی -

 ...نگف؟ بدم دلداریش
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 :بپوشاند را دشخو غم همیشه مثل کرد سعی اما؛ بود شده آب پر هم خودش چشمان که این با شبنم

 .من از داری حساب طلب قدرچه، دختر کن بس -

 . داشتند هم برای زیادی هایدل حرف. نشستند صندلی روی و گرفتند فاصله هم از کمی

 : داد ادامه و زد لبخندی صورت پهنای به شبنم

 عذاب رینتبد. بودم بیمارستان تو کردم باز که چشم حادثه اون از بعد. بگردم دنبالت کجا باید دونستمنمی کن باور -

 کدومهیچ امخانواده. بودم داده دست از هم زیادی خون و بود شده عمل پام دوتا هر. کشیدم ماه چند این تو رو عمرم

 داخ به قدراون وقت چند همین تو، رویا میشه باورت. کنممی زندگی اون پیش هم اآلن. مادربزرگم جز، نیومدند سراغم

 .شدم متولد نو از کنممی احساس که شدم نزدیک

 .آوردی شادی دنیا یه برام جاییاین اآلن که همین، دیدمت زنده که همین. خوشحالم خیلی -

 بل روی لبخند دیدن با. شدمی نزدیک هاآن به دور از فرهاد. زد او به دلنشینی لبخند و گرفت دست در را شبنم دست

 . کیست، بکارد عشقش لبان روی خنده عمیق چنان توانسته که دختری آن بفهمد تا شد کنجکاو رویا

 .کنممی عرض سالم -

 رویا هب ابرو و چشم با و گفت لب زیر سالمی. کرد نگاه، بود داده قرار مخاطب را او که خوشتیپی مرد به تعجب با شبنم

 .بود لبخند یک زدهخجالت دختر سوی از جوابش ولی؛ کیست آقا این که داد اشاره

 :کرد معرفی را خودش کامل احترام و مردانه جذبه با دفرها

 ؟دارم رو کسی چه با آشنایی افتخار. جان رویا نامزد، هستم زند فرهاد-

 :برخاست جا از و زد لبخندی. داد شدهگلگون رویای به و گرفت فرهاد از نگاه تعجب با شبنم

 .خوشبختم شما با آشنایی از. هستم، رویا دوست، شبنم من -
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 .داد را جوابش متقابال هادفر

 : گفت و کرد رویا به باریشیطنت نگاه شبنم

 . زدممی رو حدسش باید خودم رفته پوستت زیر که آبی این با هرچند، کردی نامزد نگفتی جان رویا -

 را هایشبازی مزهبی هم موقعیت این در. شدنمی عوض وقتهیچ دختر این. نشست رویا صورت روی کمرنگی اخم

 . اشتد

 . گذشت همدیگر به شبنم و رویا شماره و آدرس شدنبدل و رد و اتفاقاتش تمام با روز آن

 !بود دردناک چه فرهاد برای شبنم و رویا آشناشدن گونهچه و گذشته حوادث شنیدن و

*** 

 فرهاد وجود با هم رویا هوای و حال ترمهم همه از و شدمی آغاز ایتازه روز و رفتمی شب. گذشتندمی هم پس از هاروز

 نآ فراموشی در سعی و داد انتقال مغزش متروکه به را اسارتش خاطرات. بود گرفته خود به جدیدی روی و رنگ شبنم و

 و است هشد کشته انتظامی نیروی مامورین دست به فرید بودند گفته او به. شد ممنوعه برایش دیگر فرید نام. داشت

 از تهدس این کامل نابودی آرزویش. کردند فرار بیگانه کشورهای به سازمانش به مربوط هایوابسته و زیرمجموعه تمام

 را افراد از دسته این شیطانی ذات شودمی مگر. است ممکن غیر آرزویی همچین دانستمی هم خودش ولی؛ بود افراد

 همیتا برایشان دیگران جان که سانیک؟ انسانیت به چه را اینان، او امر تابع و هستند شیطان فرزندان هاآن؟ شد منکر

 .شودنمی خشک هافرید دیگر ریشه دانستمی خوب ولی؛ مُرد فرید. ندارد

 اب اما؛ دادند انجام محضر در فرهاد همکاران از چندی و شبنم، احمد حاج حضور با فقط و ایساده بسیار عقد رویا و فرهاد

 . نهاد دیگری جدید دنیای در پا رویا و رسید آرامش به دلش فرهاد. بود خوش دلشان هم جشن مختصر همین

 !بود خوش چه تلخی همه آن از بعد روزگار از رو این سفیدی و

 .داد تغییر را پدرش با برخورد نوع، معالجش روانپزشک و فرهاد هایصحبت با
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 زیچی به را او هم و شود موفق دانشگاه به ورود امتحان در بتواند تا بود کرده فراهم برایش را درسی شرایط تمام فرهاد

 . ندهد آزارش بیهوده و منفی افکار دوباره تا کند مشغول

 : بود گرفته او از را تمرکزش شبنم صدای! آن مطالب فهمیدن از دریغ، زدمی ورق را کتاب

؛ خرمشب برات ودمخ خواستم اول. دوختنش تو واسه انگار خدا به! نمیشه باورت رویا. دیدم یشمی کُتی مانتو یه امروز -

 ؟ ببینیشون خودت بریم امروز، عالین مانتوهاش تمام. بهتره باشی خودت گفتم ولی

 : گفت و کرد جا جابه گوشش روی را تلفن گوشی، چرخاند کاسه در را چشمانش رویا

 .بیام امروز نمیشه که گفتم! شبنم تو دست از وای -

 .کنیمی ناز واسم سفید چشم تو وقتاون، بندازم بهشون نگاهنیم یه من دارند آرزو مردم! نیا درک به -

 :داد تکیه صندلی به و بست را کتابش

 االن همین از، تو و دونممی من باشی گفته دروغ سری اون مثل دیدم اومدم اگه ولی. عصر فردا واسه بذارش خوب -

 . نگفتی نگی فردا که گفتم

 امش پیشنهاد شد مجبور رویا و شود همراهش، لباس خرید برای تا کردمی اصرار امروز مثل شبنم که روزی یادآوری با

 . گرفت حرصش دوباره، درآوردند شهر سنتی خانهسفره از سر آخر در اما؛ بزند پس او خاطر به را فرهاد

 یمکافات چه با دونیمی. خسیس بودی من با هم شب یه، وراون و ور این میری جونت فرهاد با همه این. بابا خب خیلی -

 !نداره نمک که دست این بشکنه؟ کنم خوشحال رو تو که گیرممی مرخصی کچل این از

 هرابم آقای، شرکت رییس. بود دولت به وابسته هایشرکت از یکی منشی شبنم. بست نقش رویا هایلب روی خنده

 دنبواحترام قابل و خوب به، تداش او با که برخوردی چند در. داشت سن سال سی یا و نه و بیست حدود که بود مهدوی

 شدیم و کردنمی کم جذابیتش از چیزی وجود این با که کچل اما و خوشتیپ جوانی. بود برده پی مهدوی آقای شخصیت

 .بُرد شبنم به نسبت اشعالقه به پی هایشحرف و نگاه از
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 .شد بلند در زنگ صدای

 .بریم جا همین از ات ما یخونه بیا فردا، زنندمی رو در زنگ جان شبنم -

 .بای ـوسـ بـ، عجقم اکی -

 شبنم و فرهاد جز. بود مانده زیادی وقت پدرش آمدن تا هنوز. انداخت نگاه میزش روی ساعت به و کرد قطع را گوشی

 هب پا یگرد، بود مینا مرگ خبر شنیدن از که زینب بیبی سکته از بعد اشعمه. آوردنمی در صدا به را شانخانه زنگ کسی

 .نبود مهم رویا برای هااین از کدامهیچ. بودند کرده رابطه قطع هاآن با هم فامیل و دوستان دیگر و نگذاشت هاآن خانه

 ؟آمدمی کارش چه به ذهن کند مردمان این، نبودند حیات قید در اشزندگی هایبهترین وقتی

 .گذاشت حیاط در قدم آیفون هب کردننگاه بدون و برخاست جا از دَر زنگِ یدوباره شنیدن با

 .برود او استقبال به و کند باز شوهرش برای را در خودش همیشه مثل داشت دوست

 :گفت لبخند با و کرد باز را در، زنگ دوباره شنیدن با

 ... طاقتـبی شوهر به سالم -

  ؟باشد بوم و مرز این از خارج ایدب او اینکه نه مگر؟ کردمی کار چه جااین او. ماند باز حیرت از دهانش و نصفه حرفش

 گردن روی افشین نگاه مسیر. است افتاده زمین روی چادرش تای یک نفهمید که بود کرده تعجب افشین دیدن از قدرآن

 .انداخت پایین نگاه و آمد خود به زود اما؛ ماند ثابت رویا تراشخوش و سفید

 ار نگاهش. پوشاند خود دور درست را چادر و آمد خود به زمانی اندک از بعد. نگریستمی رویش به رو مرد به مبهوت رویا

 :نهاد صورت روی ریزی اخم و انداخت زیر به

 ؟ داشتید کاری، سالم -
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 هب رویا ابروهای دیگر چرا. بود کرده فرق گذشته هایماه دختر با رویش روبه دخترک. برد باال را نگاهش دوباره افشین

؟ دنداشتن ازدواج زمان تا را ابرو و صورت کردناصالح حق شانمحله دختران اینکه نه مگر؟ نبود پُرمو و پیوندخورده هم

 !زد خدشه جانش به حلقه برق. بود گرفته را چادر که رفت رویا چپ دست سوی نگاهش خودآگاهنا

 :پرسید پروابی و کرد بلند سر تعجب با

 ؟ کردی ازدواج -

 .رسیدمی نظر به گستاخ زیادی رسول حاج ردانهدُ پسر. شد ترتیز رویا صورت اخم

 .دارم کار من، آقا ببخشید -

 .شد آن بستن از مانع و گذاشت در لبه را پایش افشین، ببندد را در خواست که همین

 :پرسید دوباره انداختمی کسی هر دل بر خدشه که وحشتناکی اخم با

 ؟ کردی ازدواج پرسیدم، بده رو من سوال جواب -

 : گفت و زد پوزخندی، بیندازد افشین برزخی صورت به را نگاهش که آن بدون رویا

 .بردار رو پات لطفا، باشه داشته ارتباطی شما به من ازدواج نکنم فکر -

 .بود شده پرده چشمانش یقرنیه میان خون. شد خانه وارد و داد محکمی هٌل را دَر عصبی افشین

 .بود آمده بند هم زبانش حتی، شد میخکوب یشجا سَر ترس از گردشده چشمان با رویا

 : برداشت قدم او سوی عصبی افشین

 ؟ لعنتی نه یا کردی ازدواج بگو، بده رو من سوال جواب کالم یک -

 . نترسد و باشد محکم کرد سعی رویا
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 . ننداختم راه فریاد و داد تا بیرون برو ما یخونه از باش زود. نداره ربطی هیچ شما به موضوع این و کردم ازدواج آره -

 همچون را رویا عشق، خوددرمانی و دوری هاما از بعد. نشست زمین روی شدهسست پاهای با؛ کردنمی باور افشین

. بود شده دیگری مرد آنِ از، بود زده جوانه دخترک عشق وجودش در که حال و بود کاشته خود دل در کوچک ایدانه

 .بود سخت مغرور دکتر برای باورش

 ؟ خبره چه جااین -

. کرد فراموش را ترس دیگر او وجود با. دوید او سوی و شد خوشحال، بود ایستاده در چارچوب در که فرهاد دیدن با رویا

 شب رنگ به چشمان در و برگرداند سر افشین. کرد نزدیک او به پشت از را خود و گرفت دست در را فرهاد دست

 .شد خیره رفیقش

 دستان دیدن با. آمد دستش کار حساب که نکشید دیری اما؛ کرد تعجب محبوبش دخترک یخانه در فرهاد دیدن از

 !نیست تدبیر را خودکرده. بست نقش لبانش روی تلخی پوزخند هاآن شدهقفل

 :کرد زمزمه گوشش در آرام و داد فشار کمی را رویا دست فرهاد. برخاست جا از و کشید غمباری آه

 .خونه تو برو -

 به سری. بگذارد خالی قدیمی دوست دو برای را موجود فضای باید دانستمی. داد شوهرش چشمان به را نگاهش اروی

 .شد خانه وارد و داد تکان تایید نشانه

 انسالی رفیق تنها گنجیدنمی هم باورش در. داشتبرمی قدم، باشد شده غرق اشکشتی که ناخدایی مانند افشین

 .شود وبشمحب دخترک فاتح اشسختی

 و حرف واسه بود صبور سنگ که آدمی تنها، اومدممی تو سراغ، آوردممی کم زمونه از یا بریدممی زندگی از وقت هر -

 .دردهام

 .داد فرهاد به را اشخوردهشکست و خسته نگاه
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 !نشناسنمک و نارفیق میشه رفیقم دونستمنمی ولی؛ خوردیم رو هم نمک و نون -

 .گذشت کنارش از و داد تکان برایش تاسف به سری. انداخت فرهاد انچشم به عمیقی نگاه

 .بدی برام سنگینی این به حکم نمیدم بهت رو اجازه این -

 :گرفت دست در را فرهاد ییقه و بازگشت را رفته قدم دو خشمگین. ایستاد حرکت از افشین

 مثل رو وت که من به. زدی نارو ولی؛ دونستیمی، نیست هیشکی مثل برام دختر این گفتم بهت، خوامشمی دونستیمی -

 ؟احمق فهمیمی، بوده من محرم قبال که کسی رو گذاشتی دست. زدی رَکَب بد دونستمی خودش داداش

 .کرد جدا خود از را افشین دستان فرهاد

 ؟ بود آبروش بردن بین از واسه که همونی؟ محرمیت کدوم؟ زنیمی خواستن کدوم از دَم -

 کردیمی واسش کاری هر... ایستادیمی پاش مردونه و مَرد، دونستیمی خودت محرم رو اون اگه... بودی قشعاش اگه

 . کنی خالی رو صحنه شرایط ترینبد تو اینکه نه، بده دلت به دل تا

؛ ودش خارج نهخا از تا کرد او به پشت. شد خواهد گالویز فرهاد با، بایستد جاآن دیگر ایذره اگر دانستمی خوب افشین

 :شد او مانع فرهاد باز ولی

 هی فقط، نیستم نارفیق من. بدم واسش رو جونم حتی که قدریاون، شدم عاشقش... نیست خودش دست آدمی دل -

 . داد رفیقش صوری البته و سابق نامزد به دل که عاشقم

 زرگب قدراون من ـناه گـ سهم ولی؛ رمگناهکا منم، کنمنمی تبرئه رو خودم. زد پس رو اون و نخواست خودش که رفیقی

 .بچسبونی بهم نارفیق برچسب که نیست

 او از فشینا نداشت دوست وجههیچ به. بیاید کنار موضوع این با و کند نگاه موضوع به ترمنطقی کمی افشین بود امیدوار

 . بود هاحرف این از ترتوزکینه افشین دل! باطل خیال زهی اما؛ شود چرکیندل

 :زد تلخی زخندپو
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 دردش و بود کاری زدی که زخمی. خورهمی خط زندگیم از فرهاد اسم بعد به امروز از، نداره فرقی دیگه نارفیق یا رفیق -

 .نمیشه فراموش ابد تا

 .گذشت، بود کرده هم در اخم که فرهاد کنار از و زد را حرفش

 به گشتیباز بود مطمئن دیگر که تفاوت این با، رفتمی ارهدوب. نواختمی برایش را غربت ساز تقدیر. بود بیهوده آمدنش

 . داشت نخواهد دیار این

 ؟کندمی مزه را خوشبختی نیز او و کندمی پیدا را اشزندگی گمشده نیمه بعد هاسال شاید دانستمی چه او و

، ودب که چیزی هر ولی؛ بود آمده اجآن منظور چه به افشین دانستنمی. بود هاآن گرنظاره پنجره پشت از مدت تمام رویا

 دریب یعنی، او مادر زشت رفتار تربد آن از و شدنمی محو خاطرش از گاههیچ افشین رفتارهای. بود ناخوشایند رویا برای

 زده سرشان پشت که ناپسندی هایحرف و هاهمسایه بد هاینگاه. داد نشان او به بد خیلی را دیگرش روی که بود

 رامیاحتبی توانستنمی اما؛ نداشت پدرش از خوشی دل اینکه با. بود او جای بهنا سخنان و زن آن خاطر هب فقط، شدمی

 . کند تحمل او به نسبت را خبربی خدا از قوم این

 :شد حلقه کمرش دور دستی

 !بشه غرق خودش تو تنهایی من کوچولوی خانم نبینم -

 هادفر. گرفت دندان به لب و داد پایین را نگاهش زدهخجالت. کرد تربازی را ما قصه دختر زیبای صورت که بود لبخند

 با؛ داد هدیه هردویشان قلب به را آرامش و گذاشت او شانه روی را سرش، بود ایستاده رویا سر پشت که طورهمان

 بود درست. داد یفراموش دست به را چیز همه رویا کنار در ولی؛ بود شده خاطررنجیده افشین هایحرف از که وجودی

 ابانتخ و خودش کار از اوضاع این تمام با اما؛ بود سخت کردنشفراموش و آمدمی شمار به او یچندساله رفیق افشین

 خودش هم رویا حتی. بود شده زندگیش هایاولی جایگزین که کسی. نبود ناراحت قلبش ستاره تک عنوان به رویا

 . دارد او نزد واالیی جایگاه چه و ممه فرهاد برای اندازه چه تا دانستنمی

 ؟ بود اومده جااین چی برای رسول حاج پسر -
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 .ندک فکری هایتنش درگیر را رویا دوباره آمدنمی دلش. داد بیرون صدا با را نفسش و گرفت فاصله رویا از کمی فرهاد

 .نکن فکر بهش -

 : داد ادامه رویا کردنمنحرف برای و

 ؟ بیفته سرشون از بیداریشب خستگی تا بیارند آقاشون واسه چایی هی خوادنمی ما خانمی -

. نبود ینافش موضوع کنجکاو نیز خودش. باشد آن پیگیر نباید دیگر، دهدنمی را سوالی جواب فرهاد وقتی دانستمی رویا

 ونچ استادی و دوست دوجو با اما؛ نداشت آشنایی زنانه ناز و عشوه با. رفت آشپزخانه به و گفت لب زیر چشمی ناز با

 .شدمی هم بهتر گذاشتمی کنار را خجالت اگر البته. نبود سخت زیاد آن یادگیری، کنارش در شبنم

 .شد خارج آشپزخانه از و کرد پُر دَمتازه چای از را مادرش یادگار و چینی فنجان دو

 و ودب داده انجام را سختی عمل ذشتهگ شب. بود گذاشته هم روی را چشمانش خستگی از و بود نشسته مبل روی فرهاد

 نارک مبل روی خودش و گذاشت میز روی را چای سینی صدایی ترینکوچک بدون رویا. داشت نیاز استراحت به بدجور

 رهادف بخشیدن با روزگار، بود کشیده که هاییسختی تمام با. شد خیره شوهرش جذاب صورت به و نشست فرهاد دست

 روی ادهافت و سیاه موی تار چند و برد جلو دست. بود شده قلبش قفل کلیدشاه مرد این. کرد نثارش را خوشبختی او به

 . زد کنار را فرهاد بلند پیشانی

 !بود بخشلذت چه ما یدیدهغم دخترک برای خوشبختی طعم این و

 افهقی به فرهاد شد عثبا و کشید بلندی هین ترس از رویا که بود سریع چنان کارش. گرفت دست در را او دست فرهاد

 .کشاند خود آغوش در را او و کشید را رویا دست. بخندد بلند او یترسیده

 .میره آبرومون، برسه سر آقاجون ممکنه؟ فرهاد کنیمی کار چی -

 .داد رویا یزدهخجالت چشمان به را نگاهش خمارشده چشمان با فرهاد

 .امانه و امن خونه دیگه چهارساعت تا؛ درآوردم رو آقاجون آمار، عشقم باشه تخت خیالت -
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 . زد رویا لب روی کوتاه ایــوسه بـ حرفش پایان با

 . شیدکنمی خجالت او از زیاد اوایل مثل دیگر و بود شده آشنا فرهاد هایشیطنت با، بودند کرده عقد که وقتی چند این در

 . بشی امخونه خانم و بشه تموم هم ماه چند این میشه کی -

 :زد رویا چشمان به بار این دیگری یــوسه بـ

 .کنم حلت خودم آغوش تو ابایی و ترس هیچ بدون -

 .کرد باران ــوسه بـ را دخترک گردن عمیق و آورد پایین را اشــوسه بـ مسیر

 .کن استراحت کمی و من اتاق تو برو هم تو، بشم بلند بذار، جان فرهاد ایخسته -

 .بیای خودتم که شرطی به -

 :گفت حرص با رویا

 !چیه خواب اصال کنیمی فراموش تو که بیام اگه من -

 :گفت و گرفت باال را سرش شیطنت با فرهاد

 .کنیممی انتخاب اسم پسرمون و دختر واسه حوصله سر و شینیممی! بهتر چه -

 !بود دلنشین چه رویا هایکردنعوض رنگ این فرهاد برای و

 . برد فرو اشابریشمی خرمن الیالبه را سرش و گرفت آغوش در محکم را او

 ؟باشد رویایش موهای عطر و رایحه از ترخوش توانستمی بو کدام و

 وتص ترینزیبا با، سازد جدا نگاه که آن بدون. شد خیره او دریایی چشمان به و گرفت قاب دستانش با را رویا صورت

 : گفت اشمردانه



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | ریشه در حسرترمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 153 

 است زیستن هانهب تو نازنین وجود، زندگیم همسفر -

 هستی من زندگی در عاشقانه حضور ترینزیبا تو

 !کنی تصور چه آن از بیش، دارم دوستت نهایتبی و عاشقانه

 کلمه سه با ایجمله؛ کرد زمزمه آرام را ایجمله. گذاشت او پهن یسینه روی سر و گرفت فرهاد از نگاه زدهخجالت رویا

 .«دارم دوستت منم» :داشت ارزش دنیا یک فرهاد برای که

*** 

، مادر مرگ. رفت نخواهد یادش از هاآن گس و تلخ مزه گاههیچ و داشت ما یقصه دخترک برای زیادی هایبازی روزگار

 در ار بدش خاطرات توانستمی، فرهاد مهربانی به مردی وجود با اما؛ شود فراموش که نبود چیزی زینبش بیبی و خواهر

 . باغیرت و زالل، صبور، باشرف مردان دیار از مردی. کند کمرنگ خاطر

 ترینسخت در حتی، نشد دور نظرش از گاههیچ که خدایی؛ بود خدا سوی از ایهدیه فرهادش دانستمی خوب او و

 . عمرش لحظات

 است نزدیکی این در که دارم خدایی من»

 هاباال آن در نه

 قشنگ، خوب، مهربان

 نورانیست اشچهره

 من ساده سخن از ترساده، من کوچک دل با، گویدمی سخنی گاهگاهی

 ...«خواهدمی مرا او، خواندمی مرا او، فهمدمی مرا او

 پایان
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 "یوسفی نیایش"
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