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ت ، قراره یه 
ش پیداس

این رمان همونطور که از اسم
#

سوگنامه باشه 
!!!
 

ت مرثیه بخونیم و اشکتونو
س
ولی قرار نی

دربیاریم 
....
 

سوگنامه مون برای دختریه به اسم 
#

رضوانه ؛که گرفتار  
#

ت
ناآدمی

_
ش میره تا جایی 

ش به تباهی پی
شه و زندگی

ها می
که 

.......
 

 
میخوایم

تو این داستان فکر کنیم 
....
 

 
سان ؟؟؟

به اینکه کجای راهو اشتباه رفته ان
 

 
سانیم ؟؟

شه بگیم ان
ضی وقتا شرممون می

چیکار کردیم با خودمون که بع
؟؟
 

 
چرا قُبح و زشتی خیلی چیزا رو

ستن ؟؟؟؟
ت نی
ستیم و دیگه برامون زش

شک
 

 
ت بودن االن عادی و طبیعی شدن؟؟؟

چرا توجامعه ،کارایی که تا دیروز زش
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کنه نه میشقرار نیست که تراژدی اجتماعی بنویسم ، دختر قصه مون نه خرابکار میشه ، نه قبحی رو ....نه....نه....نه
 !!!هگناهکار میش
 ....اسیر نا آدمیت ها..دام ،،اسیر میشهفقط میفته تو

 
 ...در قالب یک عاشقانه آرام و لطیف با کلی سختی براتون بیان کنم میخام این موضوعاتو

 
 !!!ذات انسانی تو بعضی از آدما ؛رو زندگی خیلی از ماها تاثیر گذاشته از بین رفتن انسانیت و

 
 .....رضوانه #میخایم ببینیم چیکار میکنه با زندگی 

 
 

 پیشاپیش ممنونم از همراهیتون
  
 
 

#gol yakh 

 
 
 

******** 
 زندگی رضوانهخب ببینیم چخبره تو

********* 
 
 
 
 
 

اولین جایی که دید زدم جلوی در مدرسه بود ، انتظار داشتم بعداز تموم شدن آخرین امتحان از سالن بیرون اومدم و
 ....کسی جز باربد دنبالمون اومده باشه 

کیفمو که قبل از امتحان پشت پنجره کالس گذاشته بودم برداشتم و خودکارمو داخلش انداختم ،همزمان کژال کنارم  
 :هم قدمم شد و گفتایستاد و

 !!!!!چشمم روشن ، ببین کی اومده دنبالمون _
اربد دنبال کردم و با دیدن باه مدرسه اشاره کرد ، مسیر اشاره شو با تعجب نگاش کردم ، با چشم و ابرو به دیوار کوت
 :روی شونم محکم کردم و گفتمکه با چندتا مرد حرف میزد اخمام درهم شد و کیفمو

 .....خیلی بد چشمه....منکه باهاش نمیام _
 :کمرم کوبید و حرصی گفترو
 ...از بد چشمیش نیست!!!!دوستت داره که اونطوری نگات میکنه!!!خله_
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 :دید زدم و با بیزاری گفتمماشینشوچپ دوباره باربد وچپ

 ....صبر میکنم باالخره یه ماشبن تا ده میره که منم ببره ....منکه با اون نمیام  ایششش_
 :برام کج و کوله کرد و گفتلوچه شولب و

تو برو سر خط منتظر باش یکی با بنز !!!!!همه با نیسان باربد میرن تا ده !!!!!دختر فاده ایی داری تووااااااای چه ا_
 .....کوپه بیاد دنبالت 

شنیده بود انگار حرفای آخرکژالونشنوم که سحر هم نفس زنان بهمون رسید ومیخواستم پا تند کنم تا دیگه حرفاشو
 :ادامه داد و گفتومسخره کردنش رو

 !!!!!بعله دیگه ، دختر قیصر خان تنکابنی که باشه حتما منتظر بنز کوپه است که برگرده تا قصر قیصر خان _
 !!!هردو باهم بحالت تمسخر خندیدن ، اهمیتی ندادم ، چون هرچی حساسیت نشون میدادم  بدتر میشد رفتارشون

د مخالفو راه افتادم که تا سر خط پیاده گز کنم شایمنم مسیر از مدرسه که بیرون زدیم اونا سمت نیسان باربد رفتن و
 !!!برسونه  منوببینم وماشین یکی از روستاییها رو

 .....مسخره میکردن از همراهی با سحر و کژال بخاطر همین تمسخر بیزارم ،چون همیشه من و بابا قیصر رو
ها یه ماشین از روستا می اومد دنبال همه آخرهفته طول هفته رو خوابگاه سر میکردیم و!همیشه همین بساط بود 

 ....ی دختر ،پسرا تا به روستا برگردونه و باز صبح شنبه از روستا تا مدرسه برمیگردوند 
 میکنه و خیلیزیادی خیره نگامهستن ، باربد بدچشمه وهردوشون از دوطرف همسایمونباربد پسر عموی کژاله و

 !!!میاد همین ازش بدمباهام صمیمی نشون میده ،برای خودشو
میدونم علت اصلی تمسخر کژال اینه که .....داره حالمو فوق العاده بد میکنهمخصوصا اون سبیالش که حالت نازک

همیشه دنبال منه حرص میزنه واین حرصو با تمسخر من تخلیه خودش باربدو دوست داره و ازینکه نگاه باربد
 !!!!میکنه
 
 

کوچیک و بزرگ ازش حساب پزی داشت و ملک و امالکش زبونزد کل مازندران بود وو پدرم قیصر خان یه زمانی دک
 !!!میبردن 

کی سه تا زن گرفت و از هرکدومشون چند تا پسر داره تو همون دوران سروری و  !!!!مالا
 !!!!!بعداز انقالب که خان ساالری برانداخته شد از ابهتش کم شد و یه زن دیگه بیشتر نتونست بگیره

جدا کردن و با بچه هاشون اینور اونور پالسشون روبقیه هم جل وپیر و از پا افتاده که شد ،یکی دو تا از زنا مردن و
 !!ساکن شدن 

همه رو با هم قاطی میکنم ، سرجمع هفده ، هجده تایی برادر و!!!!هنوزم که هنوزه نمیدونم کدوم پسر از کدوم زنشه
  ....رم ندیدم حتی به عمدارم که بعضیاشون رو
 !!!!!!همش پونزده سالمه ....البته عمری هم ندارما

 !!!!ته تغاری قیصر خان نود ساله ام
 خب چجوری توجیحتون کنم؟؟؟

قربش نه تنها پیش غریبه ها که چون دیگه ابهت نداشت ارج وکه بابا به پیری رسید وبگمازونجایی براتون!!عاها
 !!!!!!حوضشبابا موند وصاحب شدن وها رورا هرکدوم یکی از ملکپیش خودیا هم کم شد ، طوریکه پس
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این بین برای بابا یه زمین کاشت چایی موند و یه تن بیمار هفتاد ساله که حتی نمیتونست روی همون زمین کار 
 !!!کنه

گه دیاون میرفت ، بخاطر نازایی از شوهرش طالق گرفته بود واین ومامانم یه زن ترکمن بود که برای کار خونه ی 
دلش نمیخواسته به جمع فامیل برگرده ، البته اطالعات دقیقی از فامیل مادریم ندارم ، فقط میدونم مامان گالب 

 !!!! ه بودطایفه اش که ترکمنستان زندگی میکنن کامال قطع رابطه کردخورده ایی سن داشته و با برادرا وچهل و
برای خونه نشین میشه ، یکی از پرستارای بیمارستان ،مامان گالب روسن هفتاد سالگی قلبش میگیره ووقتی بابا تو

 ؟!!!مامان میشه پرستار باباپرستاری به پسرای قیصرخان معرفی میکنه و
 

 !!هم ازدواج میکنن نمیدونم چی بینشون میگذره که بابا چیزی پشت قباله ی مامان گالب میندازه و با
 !پس دیگه بچه ایی درکار نیست !!مامان گالب هم نازاسهمه خیالشون راحت میشه که بابا قیصر پیره و

 !!حامله میشه ولی بعد یکی دوسال مامان گالب منو
 هاشدرمورد نازایی بهشون دروغ گفته و پسرای قیصر خان باحرف اول همه این بوده که مامانمصدای همه درمیاد و

 !!!!میشن دشمن
چرا گالب دختر حدیثا درمورد مامانم باال میگیره که قیصرخان نطفه اش پسره ووقتی من بدنیا میام حرف و

 !!!!!زاییده
 !!!نمیاره و به چهلم من نرسیده تموم میشه عمرشسن باال دوومبخاطر زایمان توحدیثا ومامان گالب از فشار حرف و
 !!!قیصرخان پیرمرد که خودشم مراقبت نیاز داشتهمه ازم بیزارن واین وسط من میمونم که 

 !!دایه بگیرن داشت و ازشون خواست برامکس تحویلم نمیگرفت ولی بابا قیصر دوستمبا اینکه هیچ
من یه زن شوهر دار میارن تا دوباره بابا قیصر هوس تجدید برای پرستاری از بابا ونمیکنن واین بار پسراش ریسک

 !!!راش نکنهف
 
 

پایین خونه ایم و اونا باال خونه از همون زمان ننه گیسو با شوهرش عباسعلی با ما زندگی میکنن، من و بابا تو
 !!!میشینن

  !!!!دایه گیسو برای پرستاری انتخاب شد چن خودش بچه ایی هم سن من داشت و با هم شیرمون میداد
 !!!میدادهمصر خان کفاف زندگی اونا روته مونده ی دارایی قیشوهرش هم ندار بود و

 بچه ی دایه گیسو ، حسین ؛هم سن و سال منه و خیلی دوستش دارم ،
 
 

میگم که دوست دارم عروسش بشم و با پسرش عروسی کنم ولی ننه میگه نمیشه چن حسین با همیشه به ننه گیسو
 !!!!خواهر و برادر محسوب میشیممن شیر خورده و

 
ختر بابا دعروساش منومن به جوونیای بابا قیصر و بعضی نوه هاش زیاده ولی بازم بعضی پسرا و با اینکه شباهت
  !!!از مامانم بد یاد میکننقیصر نمیدونن و

برای همین ازشون بدم میاد و چشم دیدنشون رو ندارم ، چون هروقت که مقابلم قرار گرفتن حرفای زشت و رکیک 
 !!!مادرم کردننثار خودم و
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********************** 
 

رسیدم سر خط ولی اثری از ماشینای گذری دِه نبود، ناچار پیاده راهی روستا شدم ، تمام مسیر شهر تا روستا جنگل 
 ...صدای پرنده ها بودم منم عاشق سرسبزی وبود و
کناره ی جاده خاکی روستا بیخیال همه عالم رو با خودم میخوندم وسرم چرخ میخورد بیتایی از بعضی ترانه ها که تو 

چپ نگاش کردم خاکش سرفه ام گرفت و خلقم تنگ شد ،چپقدم میزدم که ماشینی کنارم ترمز کرد ، از گرد و
 :هوار کشیداز شیشه بیرون اورد و،نیسان باربد بود ، سرشو

 ....دختر قیصر بیا باال_
 :م جلوتر رفتم تا از گردو خاکش دور بشم و گفتمچند قدسرتکون دادم و

 ...نمیام پیاده راحت ترم_
د پاتند کردم تا ازشون دور بشم  ،باربصدای هوووو کشیدن بچه هایی که پشت وانت نشسته بودن حرصی ترم کرد و

 :کشیددوباره عربده
 ...گراز میاد لب جاده رضوانه مسیر خطرناکه ،گرگ و_

  ...ترید گراز وحشتناکرگ وشما از گ!!به درک 
ل که کسی با جنگتوجهی نکردم و تندتر قدم برداشتم  ، با اینکه بدم میومد با لباسای مدرسه جایی دیده بشم ولی تو

 !!!!این ریخت منو نمیبینه
پایین انداختم و به گوشه ایی ترین قسمت جاده رفتم  تا راحت رد بشه صدای استارت ماشینش که اومد سرمو

 !!!شکل منم خاکی نشهسروو
از دورترها بوی بارون حس میکردم، ماشین باربد رد شد و دختر هوای جنگل حسابی گرفته بود وروزای اخر بهار بود و

شکلک دراوردن ، توجهی نکردم ، افکار پوچ اونا برام اهمیتی سوت زدن وماشین بودن برام دست وپسرای که تو
 !!نداشت 

جاده حاکم شد صدای پای کسی رو پشت سرم شنیدم ، دسته ی کیفمو محکم گرفتم تا اگه همین که سکوت به 
 .....نزدیک شد با کیفم بکوبم تو سرش و اماده ی دویدن شدم  و نیم نگاهی به پشت سرم انداختم

 
 :با دیدنش ترسم ریخت و با خنده گفتم

 ...دیوونه ترسیدم _
 :گفتایستاد وکتاباشو زیر بغلش جابجا کرد و نفس زنان 

 ...چقدر تند میری دختر واستا ....چرا با باربد نیومدی؟؟؟منم مجبور شدم بخاطرت پیاده بشم _
  :گفتمشونش زدم و به راهم ادامه دادم  وبا کیفم که هنوز اماده ی حمله بود روبهش رحم نکردم و

 چیکار به من داری؟؟؟!!!!میرفتیخب تو_
 :و گفتپس گردنی ایی حواله ام کرد 

ل گوسفند مثپسرودختر و!!تازه بهتر که سوار نشدی !!!!تنها بمونهجنگل تک وتویه ابجی که بیشتر ندارم ، بذارم_
 !!!از بس این سحر خودشو بهم مالوندریخته عقب نیسان؛؛نمیدونی چه وضعی بود مردم

 :گفتذبه کرد وبی قید و راحت با صدای بلند خندیدم ، حسین هم خندید و کمی صداشو با ج
 ...دهنت آبجی یه دونمی وگرنه برا این مدل خندیدنت باید یکی میخوردی تو ....مررررررررررض_
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 :گفتمعقب عقب  راه رفتم وبازم خندیدم و روبروش ایستادم و
 !!!!اوووههه حسین جان من هجده تا داداش دارم  هرکدوم بخوان اینطوری تنبیهم کنن که دخلم میاد_

 :ثل من دل خوشی از داداشام نداشت و با حرص گفتاونم م
 ....به اونا که نمیگن داداش_

 :چند قدمی جلوتر دویدم تا ازش کتک نخورم و برای حرص دادنش شعری که براش ساخته بودمو خوندم 
 ....جاش توی رخت خوابه ....حسین همیشه خوابه  .....حسین زرنگش خوبه...گل همه رنگش خوبه -

 کم میکرد ولی بازم با تمام قدرت میدویدم ،منم درحالیکه فشار خنده هام زیاد بود و سرعتمودوید وبا حرص دنبالم
  ....هبمالمیخواست به صورتمدستش بود روحسین هم شاخه گزنه ایی که تورو علفای کنار جاده خودمو ولو کردم و

سبزه ها دراز که از نفس افتادم و جفتمون رو به اسمون رو علفا قلت زدم و مقابل حسین تقال کردماینقدر رو
 ...کشیدیم و نفس تازه کردیم
به ماشین باکالسی که با سرعت از روبرومون رد شد نگاه کردیم ، جاده پیچید، بلند شدیم وبا صدای موزیکی که تو  تو

 :با تعجب گفتم
 این از روستای ما بود حسین؟؟؟؟_

 :تکوند و گفتخاک لباساشوایستاد و
احتماال مهمون اون ویالی جنگلی پشت روستان که اسباش همیشه برای چرا !!!!فکر نکنم ، پالکش نمره تهرانه _

 ....روستا میان نزدیک
 

مسیر بود اول سر قبر مامان گالب رفتیم و بعد هم از بیراهه کنار سالنه سالنه طی کردیم ،چون قبرستون تو باقی راهو
 ...سیدیمده به خونه ر 

 
 

 !!!خونمون شبیه اکثر خونه های منطقه است فقط بزرگتر 
 !!!باالخره زمانی خونه ی خان روستا بوده 

 !!!!دورتا دور حیاط سروا سر ب فلک کشیدن و و با چوب نی بصورت نامرتب حصار کشی شده
ه نگهداری غازاش استفاده میکن انتهای حیاط طویله است و چون دیگه گاو و گوسفند نداریم ، ننه گیسو ازونجا برای

... 
  !!!بعداز خونمون چون اخرین خونه ی روستاست جنگل ادامه پیدا میکنه 

پایین تر یه رودخونه است و بعدش یه تپه که ویالی اون تهرونیا اونجا قرار داره ، از بین همه ی این قسمتا پای 
هم درختای اون رم ، هم صدای اب ارامبخشه وبیشتر دوست داروی رودخونه رو رودخونه نشستن و تاب بازی

 !!!!تماشا کرد قسمت بلندتران و میشه یه بهشت گمشده رو
این مدل خونه های شمال بخاطر هوای شرجی و رطوبتی شمال دراصل باید باال نشین بود  ولی بخاطر کهولت بابا تو

خونه هم عمال بی استفاده است ،چون همیشه با دوتا اتاق خواب واشپز ما پایین میشینیم که شامل یه هال بزرگه و
 ...ننه گیسو تو اشپزخونه ی باالخونه ، مشترک اشپزی میکنم و سهم غذامونو میارم با بابا قیصر پایین میخوریم 

 !!!!ما در میاد خرج خودش ورو زمینی که برای بابا مونده کار میکنه و عباسعلی شوهر ننه گیسو
 

 !!!مردم برای تمسخر باباقیصر حق میدم ؛واقعا گاهی اوقات به 
 آخر عمری باید وبال گردن غریبه ها باشه؟؟؟؟آخه کی هجده تا پسر داره و
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 !!!!درصورتی که خودش زمانی باالی سی ،چهل خانوارو جیره میداده
 خودمم گاهی اوقات براش دلم براش میسوزه و بحالش تاسف میخورم ولی رسم زمونه همیشه همین بوده که

 !!!!هراوجی سقوطی هم داره 
 !!!میخوردن مخصوصا که میدونم خان ها حق رعیت رو

 ؛؛!حتما ذاللت االنش آه همون رعیت هاییه که تو زمان سروری ضایع کرده؛!
 

روستا حسابی خستم کرده بود ، حسین از من فرزتر زودتر داخل دوساعت پیاده روی و بازیگوشی مسیر شهر تا 
 :هوا پرتاب کرد و داد زدکتاباشو روحیاط دوید و

 ........ننه بیا حسینت اومده _
 !!!بهش خندیدم ، چون ننه گیسو وقتی من باشم به حسین محل نمیده 

 !!!بازم کیف میکنممیکنه ولی  خودمم میدونم از دلسوزیشه و چون مادر ندارم این کارو
دنبال حسین تا وسط حیاط دویدم ،ننه گیسو جلو پله های باال خونه بادمجون کباب میکرد ، با سرو صدای ما ایستاد 

 :و با همون زبون محلی شیرینش گفت
 امتحانات تموم شد مادر؟؟؟ ...ننه گیسو قربونت بره دخترم_

 :دراوردم و با ناز گفتمبرای حسین که علیرقم ضایع شدن هنوز میخندید زبون 
  ...آره ننه جون با معدل عالی قبول میشم_

خودش میدونست ننه چرا منو بیشتر عزیز میکنه برای همین ناراحت نمیشد ولی دست از حرص دادن من نمیداشت 
 :نقطه ضعف حرص منو اینبارم با حرفش زد رو

 ....بخوره ننه هرکی معدلش کمترشد باید یماه غذایی که دوست نداره _
 :با جیغ جیغ و پرحرص داد زدمهم فشردم وحرصی رولباموابروهام درهم رفت و

 ....نمیخورمحسین من از گشنگی هم بمیرم عدس پلو_
  !!!نوبت اون بود دیگه

  :زبون دراورد و گفتبرام
 ...که گفتی با معدل عالی قبول میشم ،پس چرا داری جززز میزنی؟؟؟تو_
 

ه بودم ولی برای شیرین زبونی جلوی ننه گیسو بود وگرنه همه میدونن حسین شاگرد اول سوم گفتهمینو
 !!!!راهنماییه

 !!!جغرافیا افتضاحم ولی من ریاضی و
 :درعوض ادبیاتم ازخیلیا بهتره ، با دلخوری نگاش میکردم ،دوباره دلش برام سوخت و ارومتر گفت

 ..عدس پلو نوش جان ...االن که دیره ...فتم سر جلسهخب زودتر میگفتی من یکی دوتادرسو نمیر _
از پله ها باال رفت، کفشمو دراوردم و سمتش پرت کردم ، خوب میدونست نقطه ضعفم عدس پلویه که خندید و

 !!بیزارم و همیشه همینطوری حرصم میداد
یگ خرید چه برسه که دوقت دیگه عدس ندرصورتی که ننه گیسو یکبار بیشتر نپخت و چون من حالم بد شد هیچ

 !!!بار بذارهعدس پلو
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 سالم بهشت بابا:بابا

 :باصدای بابا همه غم و حرصم یادم رفت ، بادیدن بابا پشت پنجره با ذوق گفتم
 ...سالم بابا قیصر م_

 !از همون پنجره چوبی چون ارتفاعش پایین بود خودمو داخل خونه رسوندم و تو بغل بابا 
جمع کرده بودم چون موهای ریشش تیز بود و صورتمو اذیت میکرد ، پر بوسه کرد ؛تمام مدت صورتموسرو صورتمو

 :یه گوشه نشست و گفتباالخره کوتاه اومد و
 ....تعریف کن باباجان ، مدرسه چطور بود _

یف کردم و در آخر خوابش به پشتی لم داد و منم کنارش نشستم وهمه ی اتفاقات روزهای آخر مدرسه رو براش تعر 
 ...داده خوابش برده بود برده بود وهمونطور لم

نگاش کردم خیلی نحیف و تکیده شده بود ، میدونستم صدای طبل مرگش همین روزا بلند میشه ولی بخاطر من 
ه دسرپا مونده، و متاسفانه به این دلیل که پدرم از عرش به فرش افتاده و همه اموالش توسط پسراش غارت ش

خواستگاری نداشتم ، البته هنوز سنی هم ندارم ولی دوست دارم زودتر ازدواج کسی حاضر نیست دامادش بشه و
 !!!کنم

 !!!!خیالش این دنیا نباشهفکر وتا بابا باخیال راحت چشماشو ببنده و
بار  ندینوقتی اینطوری پردرد میبینمش احساس میکنم هرثانیه نفس کشیدن براش عذابه ، حتی خودش هم چ
سر دست بگفت که همه دلیل زنده بودنش منم و به خاطر بی سرو سامون بودن من چندبار با قسم و آیه عزراییلو

 !!!!!کرده که حاال حاالها جونشو نگیره
 

************************* 
 

ابی م درست و حسیک هفته از تعطیالت پربارون گذشت و دیشب هوا اروم شد ، بخاطر بارون نتونستم از تعطیالت
 !!امروزم همه جا پراز گِله و بیرون رفتن به صالح نیست بهره ببرم ، و

 خوابید ، هم دادم و قرصاشو خورد وخونه رو مرتب کرده بودم و صبحانه بابا رو
تو اتاقم پشت میز کامپیوترم نشسته بودم و هدفون به گوش ،اهنگ گوش میدادم و شالی که عید بافتنشو شروع 

 !ه بودم به اخر میرسوندم کرد
م هوای بافتنی و اهنگ سر میکردحال وتو ...گوش کنم چون بابا به سرو صدا حساس بود نمیشد با صدای بلند اهنگ

بافتنیمو روی میز گذاشتم و پنجره رو باز هدفون و ...که حسین پشت پنجره اتاق ایستادو برام با دست اشاره کرد
 :کردم و با مسخره بازی گفتم

اینقده سنگ نزن به شیشه مون میفهمن ، بروشب شده خونه دنبالت میگردن ،،،میدونم دوست داری با مو __
 ...بگردی ،ولی ابادی شلوغه نمیشه حسین جون 

 :باال انداختم ولی برخالف همیشه که از تیکه هام ذوق میکرد عصبی و عجوالنه گفتباخنده برای حسین ابرو
 .....یملوس نشو رضوانه ،بیابر _

 :گفتمچهره اش منم هول کردم واز حالت ترس تو
 کجا؟؟؟؟_
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 :گفتنگاه کرد وبروبا استرس دورو
 ...میبرم لب رود توهم بیا بریم من دارم غازا رو.....بیا بریم داداشات دارن میان _

  :بشم پراسترس گفتممنم حسابی هول کردم چون دوست نداشتم حتی باهاشون روبرو
 ....الن میام ،تو برو منم خودمو میرسونم باشه ا_

کوله انداختم و یه توپلیرم رو mp3باهول درو بستم و کوله مو برداشتم ،بافتنیمو بایه شال زیرانداز باکمی خوراکی و 

دم و از خونه تنم بود بیرون ز شال ابی ترکمنی که خیلی دوستش داشتم سرم انداختم و باهمون بلوز دامن ریون که تو
کاف حصار  انتهای حیاط دنبال حسین سمت رودخونه دویدم ، بخاطر دامن بلندم مدام مجبور بودم باالنگهش ش

 !!دارم که گِلی نشه 
 !!!اونقدر وقتی بچه بودم اذیتم کردن که االن از سایشون هم میترسم و بدم میاد حتی صورت کریهشون رو ببینم 

خوب بلد بودن نیاز دوازده تایی غاز بودن و چون مسیر رودخونه روخودمو به حسین و دسته ی غازا رسوندم ، ده 
ازم ضروری به همراهی ما نداشتن ولی بهونه خوبی برای فرار از خونه بودن ، نفس نفس میزدم که حسین کوله رو

  :گرفت و خوشحال گفت
 ...پذیرایی اماده کنه که دارن میانمنم از ننه گیسو شنیدم ،زنگ زدن گفتن ....شانس آوردیا_

 :پوووفی کشیدم و گفتم
 اونا که عید به عید سر نمیزنن چیشده یهو این موقع یاد بابا افتادن؟؟؟؟_

 :کرد و بیخیال گفتدوشش محکمروکوله رو
از  یشنیدم یک!!!!باز کارشون گیری ، چیزی خورده ، هرچی باشه هنوز قیصر خان ارشده وقت نیاز یادش میفتن_

 !!!یکی از رفیقای پسره اومده دور هم بشینن چاره جویی کنن!!!!نوه های صفار افتاده زندان جرمش سنگینه
 

 !!!!صفار پسر ارشد قیصر خان و گمونم باالی شصت،هفتاد سن داره
ا من باز همه بیشتر ازون میترسم چون حتی یه بار دستش روم بلند شد و بخاطر اینکه یکی از نوه هاش حین بازی 

 !!زمین خورده بود دوتا سیلی آبدار حواله ام کرد
یزارم پیرمرد ایکبیری ب !!حس میکنم که میشنوم درد اون سیلی روهمه اش پنج سالم بود اونموقع ؛ولی هنوز اسمشو

 !!!!!ازش
 

ول د مشغحوضچه ایی که حسین براشون کنار رودخونه درست کرده بوبه محوطه کنار رودخونه که رسیدیم غازا تو
 پهن کردم تا گِلی نشه و بساط میوه وبا علف پوشوندم وزیراندازوآب بازی شدن و منم با فاصله ازشون زیر درختی رو

روشن کردم و دوباره بافتنیمو پی گرفتم ، حسین بعدازینکه دلی از عزا پهن کردم  ، خودمم پلیرم روکلوچه و تخمه رو
 :دراورد بلند شد و گفت

 ...میرم سرو گوشی آب بدم ،یه طنابم بیارم دوباره تاب ببندیم، طناب قبلی پوسیده، زود میام رضوانه من _
  ...نگاهی به تابی که پارسال بسته بودیم و طنابش پوسیده بودانداختم وبا سر تایید کردم و رفت 
رم مچنان تو سهازبس ششدنگ حواسم به بافتنیم بود متوجه تموم شدن باطری پلیر و خاموش شدنش نشدم و

موزیک رپلی میشد و باخودم مرور میکردم، نیم ساعتی از رفتن حسین گذشت که با صدای غریبه ای ازونور 
 :رودخونه ترس برم داشت

 !!!!!!آهای دختر روسری آبی_
 :ترس بلند شدم و صدای پرتمسخر زنونهبا هول و
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 !!!!!دختر غاز چرونه_
 
 !!بی قید خندید  

 !!!میکنن همیشه بدم اومده و نا خواسته ازین دختر هم بدم اومد از ادمایی که تمسخر
دن که از پسر جوون بوگوشه روسریموجلو صورتم گرفتم تا بچه بودنم مشخص نشه و کمی جلوتر رفتم ، یه دختر و 

ی تن مظاهرشون معلوم بود اهل این اطراف نیستن ،کنار دوتا اسب ایستاده بودنو اسبا هم آب میخوردن ، کریخت و
 :صدامو بم کردم و گفتم

 کاری دارین؟؟؟؟_
 :درحالیکه دستاشو تو اب رود میشست گفتپسر نشست و

 ازینجا باالی تپه راه نداره؟؟؟_
 

 !!نگاهی به مسیر صخره ای  باالتپه کردم ، فهمیدم مهمونای همون ویالی رو تپه هستن 
د ،درجوابش با همون صدایی که بزور کلفتش کردم اینو از اسباشون که همیشه این اطراف میچرن هم میشد فهمی

 :گفتم
 ...نخیر، این مسیر صخره است ، باید ازهمون راهی که اومدین پایین برگردین_

 :دختر همراش که خیلی هم تیتیش مامانی بود غرغر کنان گفت
 اینهمه راه اومدیم اینور چجوری برگردیم؟؟ببین بهت که گفتم باید از همون راه برمیگشتیم ، حاال _

 :کمی هم کفری بود عصبی در جوابش گفتپسره که انگار اخمو و
هی میگی زنگ بزنیم ببینیم تدارکات عروسی چجوری پیش !!!!اومدیم نزدیک آبادیبخاطر تو ...زر نزن فرانک _
 !!!!!میره

  :دختره هم حق به جانب گفت
ای کردی_  ..این هیر و ویر عروسی ماست ولی عین خیالتم نیست،این سفر چی بود تو!!!!!حاال انگار کار شاق

  :حین سوار شدن اسب گفتپسره نگاش روی من خیره بود و
 این عروسی چی بودحاال تو بگو !!!،نذاشتی وآوردیم اینجا ویالی خودمونبرمسفر من هر ساله است ،میخواستم _

 اینهمه خرج الزم بود؟؟؟!!!!دیگه ؟؟؟ماکه همینجوریش با همیم
 .....دیگه باقی دعواشونو نشنیدم چون بدون تشکر از من سوار اسباشون شدن و رفتن 

 
 !!!!تصمیم داشتم امروز تمامش کنم دوباره سرجام برگشتم و بافتنیمو ادامه دادم ، دو ردیف آخرش بود و
 !!!حوصله ام سر رفت ، حسین هم برنگشت ؛ البد ننه به کارش بسته

یکی از اهنگای جدید محسن چاووشی رو با خودم زمزمه میکردم که صدای پا از پشت سرم اومد ، میدونستم باز 
 :عملی کنه با خنده گفتمحسین میخواد از پشت سر بترسونه که قبل ازینکه نقشه شو

 دیر کردی داداش خان ، ننه به کارت بست؟؟؟_
 تو دختر قیصر خانی؟؟؟؟؟؟_

 م و سمت صدای غریبه چرخیدم ،باترس از جا پرید
ساله و خوشتیپی بود ، صورتش سبزه و موهاش ازین مدل جدیدا بود ، درکل سنگین و رنگین بود ولی ۲،،۸پسر 

 !!!هرچی بود یه غریبه بود 
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نوه های قیصر خان نیست چون شباهتی به طایفه ما نداشت با ترس قدمی به عقب برداشتم ، میدونستم از پسرا و
 :گفتنالیزم باعث شد بیشتر بترسم اونم انگار ترسمو فهمید که از حرکت ایستاد و،همین ا

امروز مهمون خونتون هستیم، بابات سراغتو گرفت و اون خانمه که براتون ......نترس ، من کاوه ام ، ترسناک نیستم_
 !!!کار میکنه گفت اومدی لب رودخونه

 !!وشونم بپو خیره نگام میکرد ،حتی فرصت نکردم صورتمواون اروم جوابی ندادم و یه قدم دیگه عقب برداشتم ؛ولی
 :صمیمانه گفتبه درخت تکیه داد و راحت و

 ...اونجا بحثاشون زیادی سنگین بود ، منم زدم بیرون تو رو ببینم_
 

 نگاهی به مسیر انداختم ،حسین چرا نمیاد؟؟؟
 چی میشه؟؟واااای اگه کسی ببینه!!!این پسره هم بلبل زبونیش گرفته با من

 :دوباره ریزتر نگام کرد و گفت
 !!!فکر کردم با یه پیر دختر زشتو طرفم!!!!خوشگلی باشی فکر نمیکردم به این جوونی و_

 درست روبروم ایستاد وگذاشت وگوشه روسریمو گرفتم و ریشه هاشو به بازی گرفتم ، خشکم زده بود ، قدم جلو
 :کرد و آروم و تهدید وار زمزمه کرد سمتم سرخمچون ازش کوتاهتر بودم

ار من جای تو بودم فر !!!!هم خوشگلی هم قشنگ میخونی!!تو حیفی!!!فکر نکنم هفده هجده سالت بیشتر باشه_
 .....میکردم
  :جدی تر گفتصاف ایستاد وحلقم تپش میکرد با ترس قدمی عقب تر رفتم اونمقلبم تو

 ..یه لقمه چپ منی...میل میشی وگرنه حیف و...راهی بجز فرار نداری دختر _
حرفش که ممکنه بالیی سرم بیاره دوپا داشتم دوتا دیگه قرض کردم وازکنارش رد شدم و  بی توجه از ترس تهدید و

عرض ، میترسیدم قصد تتوانم سمت خونه دویدم ، ولی دنبالم نیومده بود مسیر با تمام ترس وبه گِل و چاله های تو
 !!!پسره ی دیوانه!!داشته باشه ولی انگار فقط تهدید کرد و ترسوند برای سوژه خندش

 !!!بویی از آدمیت نبردنهم مثل خودشون خبیث ان والحق که دوستای برادرام
 حتی بهبود و جرات نکردم به حیاط که رسیدم چهار، پنج تا ماشین باکالس از مدالی مختلف وسط حیاط پارک

 ...ساختمون خونه نزدیک بشم 
ک ساعت یا یمنتظر رفتنشون شدم ، نمیدونمبستم ودروتمام دامنم پراز گِل بود  ناچارا تو انباری پشت خونه رفتم و 

رفتم تا باال گدوساعت گذشت که صدای استارت ماشیناشون اومد و وقتی از رفتنشون مطمئن شدم درحالیکه دامنمو
دیدم که مثل مرغی که تازه سربریدن دست نکشم وارد خونه شدم ، ولی به محض ورودم بابا رودبه گنفرشا رو
 :داد زدمپاش میلرزه ، احساس کردم داره جون میده با هول از خونه بیرون زدم وو
 ....بابام...بابام....عمو عباسعلی...ننه گیسو _

 :ایوون پیداش شد با هول گفتمکرده روننه گیسو هول
 ....یه کاری کن ..میده ننه بابام داره جون_

 :حیاط آورده بود ،ننه سرش داد زدتودو دستی به سرش کوبید و از پله ها پایین دوید ، حسین تازه غازا رو
 ....حال قیصر خان خرابهبه پسراش برسون بگوجاده خودتوحسین بدو پیچ_

سمت بیراهه پشت حیاط دوید و منم با ننه گیسو پیش  پرت کرد و بی حرفی با همه سرعتشحسین چوب دستی شو
ریده بریده بمحکم بغلم گرفتم بی نا وبابا برگشتم ، داشت ذره ذره جون میکند و نمیدونستم چیکار کنم ، سرشو

 :زمزمه کرد
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 ....کن بابا..حالل .حال...حال..حل_
 :ماساژ دادم و با گریه نالیدمرو قلبشو

 ...جون رضوانه ....تورو خدا زنده بمون ولی ...حاللی بابا جون _
گلوش چکوندیم ، داشت تالش آبقند آورد و کمک هم قطره قطره تونفساش آروم و یکی درمیون بود ، ننه گیسو

 :میکرد نفس بکشه و زنده بمونه ، چند بار بوسیدمش و به سبک خودش گفتم
 .....بمون قسم بده وبابا جان دوباره عزراییلو_
 

حوی نقش چروکای صورتش شد که دلگرمم کرد؛ یکباره خونه پر مرد شد ، صفارو قربان روبروم ایستادن و ملبخند
 ...کرد گرفت و تقریبا عقب پرتمینفر از پشت سر بازوموبابا رو بغل زدن و

 بود کهبا چشمای گریونم نگاشون کردم ، دوسه تا از پسرا و نوه هاش بودن و دوتا مرد غریبه ، یکیشون کاوه  
اون یکی کمی سن باالتر از کاوه دیده میشد اتاق داره جون میده  وهمچنان خیره نگام میکرد و انگار نه انگار ینفر تو

 به بابا نگاه کردم ،پس زدم وبا اون سبیل نازکش ابهت خاصی داشت ، از نگاه خیرشون بدم اومد و دوباره اشکامو
رفتنشون رو با گریه نگاه میکردم، آخرین نفرات جلوی درخونه ایستادم و بغلش زدن چندنفری و با خودشون بردن ،

با حالت خاصی نگام کردو با اشاره مرد همراش سوار شد بودن ، کاوه قبل حرکت ایستاد وکاوه و اون مرد سبیلو
 .وحرکت کردن 
 :ولو شدم و با گریه گفتمتو بغل ننه گیسو

 !!!!داشت میمرد ننه_
 :ماساژ داد و برای آروم کردنم گفتبازوهامو

 ......دعا کن زنده بمونه .....زنده میمونه ننه_
سوز گریه ی ننه از من بیشتر بود ، حسین هم محزون پایین پله ها نشسته بود ، یکساعتی همونجا بیتاب و پر 

 ...استرس موندیم که باالخره گوشی خونه زنگ خورد 
برداشت ، اشکام خشک شده تلفنوبرگردم ، حسین جست زد و داخل خونه دوید و پاهام نمیکشید داخل خونه

ز که گذاشت همه بدنم به گزگبود،همراه ننه با ترس نگاش می کردیم و منتظر بودیم خبری از بابا باشه، گوشی رو
پربغض و لرزون  افتاد ، رنگش پریده  بود و هول کرده بود و همه هیکلش میلرزید تا جلوی در اومد و با صدای

 :گفت
 !!!!صفاربود گفت؛خونه رو برای مهمونا آماده کنین....صفار_

 :گفتهضم نکرده بودم که اشکش سرازیر شده شو با آستینش گرفتوهنوز حرفشو
 !!!!رضوانه بی بابا شدی_
 

بیشتر شد و بی اختیار موهامو چنگ زدم و شروع به جیغ زدن پام میدیدم ، لرزش دست وحسینواولین بار بود اشک
 پهلومو نواش میداد ومدام شونه ها ودستامو گرفت که خودمو نزنم ، ننه گیسو همکردم ، حسین محکم بغلم کرد و

 :بیتاب تراز من با حرفاش سعی داشت منو آروم کنه
 .....کرده بود عمرشو .....آروم باش ننه_

 !!ولی منکه هنوز زنده ام ....رده بود کآررره عمرشو
 .....استخونیش برای اینکه سایه ی سرم باشه نیاز دارمنحیف وبه همون جسم.....به بودنش نیاز داشتم 
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 !!!!به ساعت نکشیده کل روستا سرازیر خونه شدن 

 !!!همه اونایی که مسخره ام میکردن به خاطر دختر قیصر خان بودن
 !!!زی جیره خور سفره اش بودن و این ساال پشت بهش کردن همه اونایی که یرو

 !!!!همه ی اونایی که یروزی با اذن بابا به جا و مکان رسیدن و این ساال لطف بابا رو یادشون رفته بود 
 !!!!همه بودن

 !!!!!دیده نمیشد ، بیزاری من از همه شون دیده نمیشد اونقدر بودن که من دیده نمیشدم ، داغ من
از هرکسی که بابامو دوست نداشت بیزار شدم  .......از صفار .....از باربد....از سحر...از کژال....همه شون بیزارم از 

!!!! 
تش زنده بودنش یه لیوان اب هم دسبه شب نرسیده بابا دفن شد ،درحالیکه زیر تابوتشو افرادی گرفته بودن که تو

 !!!!ندادن 
 !!!دیدنمیحتی بار اولشون بود خونه پدربزرگشون روپسرای قیصر خان که شایدوسا وعرخونه پر شده بود از نوه ها و

دم بغلم جمع میکر تومطبخ یه گوشه چمباتمه میزدم و پاهامونداشت تمام مدت توو منم چون هیچکس چشم دیدنمو
ست که دیگه بابا هم نیچشمشون باشم ، االن میلرزیدم ، مثل همیشه دوست نداشتم جلوو با گریه بی صدا بخودم

 !!!!ازم حمایت کنه مقابل نیش زبونشون چشم غره بره و
 !هراز گاهی بین انبوه کارایی که سرشون ریخته بود یاد منم میکردن حسین و ننه گیسو همه کسم بودن و

پزخونه این گوشه آش کی فکرشو میکرد عزاداری یه دختر برای پدرش به!!!!پذیرایی از مهمونا بودن اونام درگیر کارا و!
 !!!!بشهختم

بقیه خودمو به قبرستون میرسوندم و گالیه دوراز چشمسعی میکردم ساعاتی که خونه خلوتتره بیرون برم ، و
  !!!!!!پیش خودش میبردم ، هجده تا برادر داشته باشی و گالیه به سنگ قبر ببری خیلیههامو

نهمه سال نکردن که ایمیگن دخترا بابایی ان ؛ فکر منو !فته باشه ،مگه چقدر میتونن بی رحم باشن که منو یادشون ر 
 االن چه حالی دارم؟؟؟؟کنار بابا بودم و

 ....!!!؟؟؟.گذاشتیدست نوازش پدرانه میخواد ، یه سر پناه، یه مامن که اروم بگیرم ، بابا چرا حسرت به دلمدلم 
 

حساب بو پول خرج اینروزا روبودکردهپهن بود ، فکر اینروزا روسفره ی بابا قیصر هنوز برای مردم هفتم هم رسید و
 !نشهعباسعلی ریخته بود ،تا حتی دراین شرایط هم از پول پسراش براش خرج

نفهمیدن اینهمه و پسراش حتی نپرسیدن و....همه ی مراسمو عباسعلی اداره کرد و خرجشو از پول خود بابا داد 
 !!!!مراسمو روبراه میکرد  کیمهمون چطور پذیرایی شدن و

 
 !!نوه هاش موندن سفره ی ناهار هفتم که جمع شد ،خونه خلوت شد و فقط پسرا و

صدا میکردن ،نگاه میکردم که ماشین رو ایوون باالخونه نشسته بودم و زانو به بغل به غازا که گوشه ی حیاط سرو
وارد حیاط شد ، بی اراده نگام روشون ثابت موند ، پیاده شدن و باز نگاه خیره ی (مرد همراشوکاوه )همون غریبه ها 

کرار تدرحالیکه سمت ورودی خونه میرفت، مدام بالباش چیزی رومیکرد وکاوه که مهربونتر و با حالت خاصی نگام
 !!!!میکرد ، انگار میخواست چیزی بگه و نمیخواست مرد همراش متوجه بشه 

نخ میده ،رو چرخوندم سمت مخالف که همزمان حسین با لیوان شربت بهار نارنج از خونشون از فکر اینکه داره بهم
 :گفتبیرون اومد ، روبروم نشست و

 ....بیا بخور سرحالت میکنه _
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داشت ، مخصوصا این چند روز که فراموش شده ی همه مقابل مهربونی حسین همیشه کم آوردم ، همیشه هوامو
 !!!دلداریم میداد داشت و برام غذا سوا میکرد وعالم بودم حسین بین مشغله و کارایی که بهش میسپردن هوامو

 :گفتمازش گرفتم ولیوانو
 منم با خودتون میبرید هرجا رفتین؟؟؟؟؟.....میکننازینجا بیرونپسراش مارو_

 :بالبخند گفتروبروم نشست وچهارزانو
ات منتظره داداش!!!!!شون ، همونکه قبل اومدن اینجا توش زندگی میکردن هنوز سرپاستبابا میگه خونه قدیمی _

 !ولی توهم ازین خونه سهم داری باید بگیری....میریم همونجاپیش بکشن، همه با همحرفشو
 :خوردم و گفتماز شربتویک قلپ

ن له سنیم با کوچکترین پسر قیصرخامیدونی فاص.....من همش پونزده سالمه!!!مثل آدم بزرگا حرف میزنی حسین _
داخل ادمم حساب نمیکنن ،ندیدی این چندروز؟؟؟چقدر از دختر قیصر خان بودن  سهم بردم منو!!!!!بیست ساله

 عزاداریش؟؟؟؟؟تو
 :موهامو که لجوجانه بیرون زده بود  داخل روسری زد و گفتخم شد و روسریمو مرتب کرد و 
 .....االخره که بزرگ میشیب !!!داری غصه نخورتا ما رو_
 
 ...عمه رضوانه بابام گفت بیاین پایین کارتون داره:بچه

به نوه ی یکی از برادرام که نمیشناختم نگاه کردم ، رو اخرین  پله ایستاده بود ، جواب نگامو بالبخند دادو پایین دوید 
 :کنار گذاشتم و با تن لرزون ایستادم و گفتم، لیوانو

 ...شونو کشیدنچه زود نقشه ها_
 :حسین هم کنارم ایستاد و گفت

 ...نذار تحقیرت کنن.....با ما میریم ازینجا....حرفشون حرف نزنهرچی گفتن رو_
 

خون نشسته بود ، با اینکه همه هماز پله های باالخونه،پایین رفتم و وارد هال خونه خودمون شدم ، بیخ تا بیخ آدم
دیدن و من معذب از نگاه طوری خیره نگام میکردن که انگار اولین باره منوهممن بودن ولی نمیشناختمشون و اونا 

 :زوم شده ی این جمعیت سرمو پایین انداختم که یکی از خانمای مسن به کنار دستش اشاره کرد و گفت
 ...بیا اینجا دخترم_

و  رف کرده ، توجهی نکردمقسمت باالیی خونه که مخصوص مهمون بود نشسته بود و تعجب کردم که منو اونجا تعا
 !!!به نگاه حرصیش اهمیتی ندادم نزدیک در ورودی کنار بچه ها نشستم و

نشسته بودن و زناشون هم هم طرازشونقُرق کرده بودن وچهار برادر ارشد، صفار،قربان،صمدو حیدر صدرخونه رو 
با این اوصاف جای من دقیقا کنار  و!!بقیه هم طبق سن و شخصیت به ترتیب تا کنار در ردیف هم نشسته بودن 

 ..همین بچه ها بود 
 :دستاش چرخوند و شروع به سخنوری کردتوپچ پچای جمع ساکت شد ، تسبیحشوصفار سرفه ای کرد و

 سنت هم طوری نیست که به حال خودت ولت!!قبول نمیکنهکسی مسئولیتت رو.....ببین ته تغاری قیصر خان:صفار
 ......با آبروی قیصر خان تنکابنی بازی کنیبکنی و کنیم هرغلطی دلت بخواد

 بدم ؟؟از حرص و خجالت حرفایی که زد کفری شدم ولی بین اینهمه ادم چی جوابشو
 ...گوشه روسریمو گرفتمو دور انگشتم پیچ میدادم تا خودمو کنترل کنم 

 !!!!!پسندیدهقبال تورو دیده و......پسر و نوه ام هساین آقا شریک:صفار
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کاوه دوباره مثل برق گرفته ها تنم لرزید و صاف نگام خیره موند روی کاوه و مرد همراش که هردو نگام میکردن و
 !!!!لب زنی میکرد که نمیفهمیدم معنی شوچیزی رو

 یعنی کاوه از من خوشش اومده؟؟؟؟
 بیچارگی کاوه به دادم برسه؟؟؟؟تو این بی کسی و

 و جوابی بدم ، انداختم و اینبار حتی نمیتونستم زبون بچرخونم پاییندوباره با صدای صفار سرمو
اینم از حق  !!!!!میفرستمت سر زندگیتهم برات جهاز میکنم وسهمت از ارثیه ی قیصر خان رو:صفار
 دیگه چی میخوای؟؟؟؟؟....برادری
 

 حق برادری اینه؟؟؟؟؟
 پیش کشم کنی؟؟؟ 

 کنم؟؟؟؟اید چیکاربجا بیارید بمن نخوام شما حق برادری برام
 !!!همش پونزده سالمهاسترسم قلیان کرد و دست وپام به گزگز افتاد ؛من

 !!!کلی برنامه برای ایندم داشتم!!!هنوز زوده
 !!!!!تقریبا دوبرابر من !!!!سال سن داره،؛۸۲کاوه کم کم باالی 

ا نگاهها و زمزمه ها رو ه ام درد گرفت ، کمی بیشتر میموندم تحمل کنم ، نفس کم اوردم و قفسه ی سیننتونستم جو
 ...خفه میشدم 

با پاهای لرزون از خونه بیرون زدم وبا تکیه به حفاظ از پله ها باالرفتم ،حسین بدون اهمیت به کسی بلند شدم و 
تم و فاز جا پرید و بازومو گرفت تا نیوهنوز همونجا نشسته بود ،  نمیدونم قیافم چه شکلی بود که بادیدنم هول کرد و

 :با ترس پرسید
 چت شده رضوانه؟؟خوبی؟؟؟؟_

 :نالیدمبا زانو نقش زمین شدموهق هق گریه ام ازاد شد ویکباره راه گلوم باز شد و
 .....میخوان شوهرم بدن حسین_

 :باهول گفتبلند ودایه گیسو از آشپزخونه حرفمو شنید و
 ....یا قمر بنی هاشم _

عجوالنه از پله ها پایین دوید و صدای نکردم و بلندتر ضجه زدم ، بلند شد وگنگ حسین دقت به صورت برزخی و
 !!!!!حیاط پیچید ، درسته بچه است ولی رگ غیرتش رگهدادش تو

 :داد زدجلوی ورودی پایین خونه ایستاد و
به زندگیش االن اومدین چوب حراج  پونزده ساله یادتون نبود خواهری هم دارین و......فروشبی غیرتای آدم_

 میزنین؟؟؟؟؟؟مگه شما بزرگش کردین که براش تصمیم میگیرید؟؟؟؟؟
 :همهمه شد و صدای مقابلش حتما یکی از جوونای طایفه بود 

ی تو این بی شوهری ؛بی ریخت!!!!دیگه چی میگی این وسط؟؟؟؟؟از خداشم باشه شوهر به این آقاییبشین بچه تو_
 !!!!دوناش سفید بشهمثل عمه باید بشینه تا موهاش مثل دن

 
 :حسین دوباره داد زد

 شماها کی هستین که براش تکلیف تعیین کنین؟؟؟؟...میکنمنوکریشومن برادرشم ، خودم_
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لرز بدی به تنم افتاده بود ، ننه گیسو از خونه بیرون حیاط خودمو گوشه ی ایوون مچاله کردم واز ترس همهمه ی تو
 :پایین دوید و گفتدوید و سمت حسین 

 حسین ذلیل مرده چی داری میگی؟؟؟؟_
 :هنوز ننه پایین نرسیده بود که حسین دوباره داد زد

  ......بی خود میکنن برا رضوانه تکلیف تعیین میکنن _
جمع کردم و با جیغ صورتمودونفر گرفتنش و یه نفرم مشتی وسط صورتش خوابوند که دردش تو صورت منم پیچید و

 :ی صفارندتا سیلی و حرف رکیک و صدای نکره ی نوهصدای چ
 ....تو چطوری برادرش شدی لندهور ؟؟؟؟نکنه بابا قیصر با مامانت _

تموم نکرده بود که حسین مسقیم تو دهنش تف انداخت و جری ترش کرد برای کتک زدن ، چندتا که شوهنوز جمله
 :شتمحکم چنگ زد و روبروش نگهش داتو شکمش کوبید موهاشو

 ...ندارهپاهایی مثل تواونقدر داداش داره که نیاز به بی سرو_
کمکش کنم ، محکم گرفته بودنش و توان و راهی برای دفاع از ترس میلرزیدم پاهامو تکون دادم تا جون بگیرم و

 !!!نداشت 
 :دوباره بهشون تشر زدبا اینکه بد کتک خورده بود کوتاه نیومد و 
 ...جا بودید که بعد پونزده سال براش برادر شدید؟؟خدالعنتتون کنه ، ک_

د چندبار تالش کر برای نجات حسین ازون بی غیرتا کاری از پیش نبرد وهم مثل من خشکش زده بود وننه گیسو
ین دست بکنه ولی نتونست و روزمین پرتش کردن ، حسین هم مدام فحش نثارشون میکرد ودستشونو از حسین جدا

 ...بود واقعا بی پناه بود ، اهی لگدی حواله شون میکرد ولی درمقابل زوراونا و کتکی که خوردهپازدن هرازگو
رد میزدن جدا کرد و کمکش کدونفری که حسینورفت وخودمو تا لبه ی ایوون برای پایین رفتن کشوندم که کاوه جلو

 :بهش غریدمشتش گرفت وتوکه بایسته، ولی مثل بقیه با خشونت یقه شو
یشه گرگ نمبه قرار ترجیح داد ، جلوی لشکروقتی عرصه تنگ میشه باید فرارو .....بچه جون فکر خودت باشبرو_

 .....مذاکره کردنشست و
 

ی تکوند و رو به صفار و بقیه عصبحرصی تر حسینو تو بغل دایه گیسو پرت کرد ، دستاشونگاشو به من دوخت و
 :توپید 

 ....ا فردا میایم برا ختم قائلهم ......جمع کنین بساطو _
ترس دنبالش موس استارت زد و کاوه هم سمت ماشین رفت و صفار با هول ومردهمراش سوار ماشینشون شد و

 :گفتموس کنان راه افتاد و
 !!!!نباس تاخیر انداختامر خیرو!!!!!بکنینآقا ، فردا بیاین قال قضیه روحله_

دادن دستی سوار ماشین شد و رفتن ، و پشت سرشون بقیه هم تک تک سوار کاوه اهمیتی بهش نداد و با تکون 
 :کشیدعربدهرفتن ، صفار هم قبل رفتن سر ننه گیسوماشیناشون شدن و

 .......پالستونو بسالمت جمع کنین جل و.....مفت خوری تموم شده _
 :و رو به چند تا دختر همراهشون محکم گفت

 ....ینجا ،این بچه رو برای فردا راه بندازینمهناز، بهناز، عمو بمونین ا_
نوه های دوقلوی صفدر بودن و چندسال ازمن بزرگتر بودن ، مشترکا پا روی زمین کوبیدن و مخالفت کردن ، ولی 

م گفتن چشانگار اونا هم از صفار میترسیدن و حساب میبردن که با یک چشم غره ی صفار سرشون پایین انداختن و
!!!! 
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ترسم پرید ، اشکامو پاک کردم و پایین دویدم ، ننه گیسو حسین بی نه لشای بابا قیصر؛ پاهام جون گرفت وبا رفتن ت
 ...جونو تو بغلش گرفته بود و مدام نفرینشون میکرد 

 :روبروشون رو خاکا نشستم و با گوشی روسریم خونی که از بینی حسین روان بود پاک کردم و گفتم 
 .....شاید قسمت اینه.....کردی داداشی چرا همچی_

سرتاسفی تکون داد و دوباره اشکاش راه گرفت و برای اینکه من اشکاشو نبینم سرشو تو بغل ننه گیسو فرو کرد، 
 !!!یعنی اینقدر اوضاع وخیمه که حسین داره بخاطرم گریه میکنه؟؟؟

 ننه گیسو آه میکشه بین اشکای بیصداش؟؟؟؟
 با بی تابی اونا منم سیل اشکم از بیچارگی خودم بیشتر شد 

 ....عمه خانم بیا تو خونه باید برای فردا حاضرت کنم_مهناز
دستور میداد  و ما هنوز مثل روز اول رفتن بابا داغدیده و خاک نشین بودیم ، ولی همون جمله ی مهناز کافی بود که  

 :نه جدا کرد و صداشو سر مهناز باال بردحسین دوباره جون بگیره و خودشو از بغل ن
 ....رضوانه با ما میاد خونمون....برید گم شید همه تون _

 :مهناز با مانتو شلوار مشکی و شال سورمه ایی تا فرق سر عقب رفته اش ،دست به کمر زد و پرروتر گفت
 !!!!!شما؟؟؟زکی دختر قیصر خان بیاد خونه!!!!!بچه کلفت برا من زبون دراورده!!!!!خبه ، خبه_

حسین که تا همین االن از فرط کتکی که خورده بود بیجون بود ،شیر شد و ایستاد ، دست من و ننه رو گرفت و 
 :گفتباالکشید ، باالجبار ایستادیم و

 .....جا نمیادرضوانه هیچ!!!!گمشو دختره ایکبیریبرو_
و  ننه رو کشیدحسین هم دست من و .ه گیری کردحرصی نگامون کرد و غرغر کنان با گوشی همراش شروع به شمار 
 :اروم از پله ها باال میرفتیم که مکالمه ی مهناز با تلفنش شروع شد

 ..برد خونشون ، میترسم فراریش بدناین پسرکلفته ،عمه رو....الو عمو صفار:مهناز
تاد و ادنم دستش کشیده شد، ایسباالی اخرین پله پاهام به زمین میخ شد و حسین که عصبی باال می رفت ، با ایست

 !!!!!نگام کرد گنگ و متعجب
 :دستمو محکم از دستش کشیدم و با ناله گفتم

 ....اول و آخر که چی؟؟؟اونا تصمیم میگیرن!!!بذار برم .....میان میزننت حسین _
ریا زد گیسو دل به د دو سه قدم پله پایین رفتم از نگاه سرزنش گر حسین بدم اومد و رومو برگردوندم و اینبار ننه

 :گفتو
 !!!!بریمجبور نیستی بحرفشون راه....بیا بریم ننه _

 .دیگه تحمل نکردم و پله هارو تا پایین دویدم 
به چارچوب در ورودی تکیه زده بودن و گپ میزدن ، حسین پشت سرم دوید ، از صدای پاش مهناز و بهناز هردو 

 :شنیدم و داد زد
 .....بیچاره نکن رضوانه برگرد ،خودتو _

توجهی نکردم و با تنه به شونه ی مهناز وارد هال طبقه پایین شدم ، هرچی اشکمو با استین لباسم پس میزدم 
 :نداشت ، دوقلوها هم دنبالم داخل اومدن و بهناز مهربونتر گفتفایده

 ...ورتتحتما خوشگل میشی بند بخوره ص......بشین نخ بیارم ...قربون عمه ی چیز فهمم بشم _
با دستش که بازومو گرفت و سمت دیگه هال کشید ، عصبانیتم فوران کرد و دستمو از دستش پس کشیدم و سرش 

 :داد زدم 
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 .....برو گم شو دست به من نزن _
 :نفرشون به در کوبیدن و داد و هوار راه انداختنخودمو داخل اتاقم پرت کردم و درو از داخل قفل کردم ، دو

 ..گفته برای فردا حاضرت کنیم!!!!عمو صفار می کشتمون ....از کنعمه ، درو ب_
 

ر نداشتن ، پشت در ساز ترس صفار مونده بودن و حوصله ی سرو کله زدن با منو اونام از موندنشون راضی نبودن و
 :گفتمخوردم و نشستم ، زانومو بغل گرفتم و

 ....اسعلی کار نداشته باشهبه صفار بگید هر کاری بخواد میکنم ولی به خونواده عب_
 ...برداشتنانگار دست از سرمیکیشون که حدس زدم مهناز بود لگدی حواله در کرد و ایششش کشداری گفت و

 
ا پس زدم و ببی صدا گریه کردم ، حسین پشت پنجره اتاق اومد و ملتمس نگام میکرد ، اشکموچنگ زدم ودامنمو

 ....کشیدم حرص پرده رو
 :بار بود با حسین قهر میکردم  ، داد زد اولین  
 ....لج نکن رضوانه ، بیا بریم ، ما داریم میریم_
 

و گوشم گذاشتم تا صدای حسینروگذاشتم و هدفونوروشن کردم و آهنگنمیخواستم به اصرارش گوش بدم ، رایانه رو
 !!!؟؟ههنشنوم، بین اینهمه آدم یه بچه میخواد حمایتم کنه؟؟؟؟پشت و پناهم بشه ؟

 نوه های قیصر خان بایسته؟؟؟؟چطوری میخواد جلوی صدنفر پسر و
 !!!همین نیم ساعت پیش داشتن میکشتنش 

 !!!!من نمیخام کسی به خاطر من آه بکشه حتی
 !!اونوقت حسین بخاطرم کتک خورد 

 !!!؟؟ ...چجوری میخواد ازم دفاع کنه ....اگه باهاش برم چه بالیی میخوان سرش بیارن 
 
 

با صدای آهنگ و فشار گریه از حال رفتم و خوابم برد و نمیدونم چی شد که با ترس و لرز از خواب پریدم ، همه تنم 
خیس عرق بود ویخ کرده بودم ، پتویی برداشتم و دور خودم پیچیدم و به دیوار تکیه زدم ، دیگه حتی گریه ام هم 

ز مهربونتر بنظر می اومد ولی من حتی از محبتاشون هم نمیومد، صدای حرف زدن دوقلوها از هال می اومد ،بهنا
 !!!بیزار بودم ، از همه شون ،از خوب و بدشون بیزار بودم همیشه

 ....آخه همش پونزده سالشه!!!منکه میگم عمه حیفه:بهناز
دید چشماش چه ذوقی کرد؟؟؟حتما مگه تفاوت سنی مهمه؟؟؟؟؟پسره دوستش داره ،ندیدی وقتی عمه رو:مهناز
 وشبخت میشهخ
 !!!!هنوز عزادار بابا قیصرهعمه چی؟؟؟؟طفلک!!!پسره ذوق کرد:بهناز

 :مهناز با اکراه جوابشو داد
 ...از تنهایی در میادتا کی میخواد عزا داری کنه؟؟؟؟تازه با این ازدواج دلش شاد میشه و_

ردم و دنبال زندگی خودم میرفتم ، مهنازم دیگه به حرفاشون گوش ندادم ، حق با اونا بود ،باالخره که باید ازدواج میک
 !!!!!که گفت ،چشمشو گرفتم پس دوستم داره

 دیگه چی میخام؟؟؟؟
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 سن و سالش؟؟؟
 شکل و قیافش ؟؟؟

 ثروت؟؟؟؟ 
 !!!سن و سال که مهم نیست 

مگه محدثه دختر مشتی پونزده سالش نبود و شوهرش دوبرابر خودش سن داشت و االن خوشبخت و شاد اون سر 
 مزرعه باهم کار میکنن؟؟؟توده 

 !!!!معلومه پولدارههم که هست و از ماشینش همروکاوه خوش بر و
 دیگه چی میخام؟؟؟

 چرا فکر میکنم یه جای کار میلنگه و دلم رضا نمیشه؟؟؟
 ..برداشتم و تصمیم گرفتم هم پای روزگار راه برمدست از صفحه چینی برای خودم

 
کدر بود همراه شال و شلوار مشکی  از کمدم برداشتم و در اتاقو باز پرچین گل ریز که کمی تیره ویه پیرهن دامن

ن گوشی همراهشوکردم، درست روبروی دراتاق نشسته بودن ، مانتوهاشونو درآورده بودن و با موهای آزاد سرشون تو
 :م میلرزید اروم گفتمحرف میزدن، با تعجب نگام کردن، هنوز صدام و تنبود و

 ....میرم حموم_
حموم اون سمت حیاط بود درست  ..سمت در که رفتم اونام تا جلوی در دنبالم اومدن ، انگار میترسیدن فرار کنم

  !!!روبروی ساختمون اصلی خونه
ره ،با وستم دازیر دوش اروم تر شدم و کمی به زندگی جدید فکر کردم ، کمی گریه کردم و کمی هم رویا بافتم، اگه د

 !!!!میکنمبا کمکش کمترسی که صفار ازش داره حتما روی داداشاموابهتی که داره و
 !!!!از رفتار بعد ظهر صفار مقابلش معلوم بود خیلی ازش حساب میبره 

 ببینم؟؟؟یعنی میشه شرمندگی صفارو
نه پارک بود و دوسه تا مرد دسته های جلوی پله های باال خوبود ، یه نیسان آبی رنگبیرون که اومدم هوا تاریک

نگاشون کردم ،یعنی به از خونه ننه گیسو بیرون میاوردن و داخل نیسان میچیدن، کمی ایستادم ورخت خواب رو
 همین زودی میرن؟؟؟؟؟ 

  ....نگام سمت درحیاط چرخید ،حس کردم وسنگینی نگاهی رو
 !!!گام میکرد ، نگاش گالیه داشت ،ازینکه چرا کوتاه اومدمنحسین با دو چرخه اش تازه از بیرون رسیده بود و

به خودش اومد و سمتم حرکت کرد ، باز میخواست قانعم کنه که باهاشون برم ، ولی من جز دردسر براشون چیزی 
نبودم ، سمت خونه دویدم و اونم همونطور نگام میکرد ، جلوی در که رسیدم نفسی تازه کردم تا دوقلوها متوجه 

 !!!دنم نشن ، وارد خونه که شدم هردو داشتن به موضوعی که نمیدونستم چیه ، باصدای بلند میخندیدندوی
 !!!!!!انگار نه انگار که این خونه تازه پدر از دست داده و دل من هنوز نبودن بابا رو باور نکرده

 :گفت با دیدن اخمم خنده شونو جمع کردن ومهناز انگار با بچه طرفه با لحن بچگانه ای
 ...عمه جون بشین تا بسازمت _

 لبم برای گریه تکون خورد ، یعنی تا چهلم بابا هم نمیخوان صبر کنن؟؟؟؟؟
 :اروم گفتمخودمو کنترل کردم و سمت اتاق رفتم و

 !!!!همینطوری خوبه_
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ره جلباس چرکامو با حرص گوشه اتاق پرت کردم و پشت سیستم نشستم ، به ضربه های آرومی که حسین به پن
نشنیده بگیرم ، نمیتونم با جونش بازی کنم، از صفار و برادراش میکوبید، اهمیتی ندادم و سعی کردم زمزمه هاشو

 !!!!کثافت دیگههرغلطی برمیاد ، ابروریزی و هر گند و
  !!!نمیخوام حسین بخاطر من گرفتار این حاشیه ها بشه
 !!!!م ممکنه به ابرو و جوونیم رحم نکننحتی اگه منم با حسین برم و خالف میل صفار رفتار کن

 ...گاهی وقتا باید با جریان اب شنا کرد 
 

نگاه میکردم ، عکسایی که به مناسبت های مختلف با دوربین دیجیتال حسین گرفته بودیم، عکسای قدیمی رو
 ...نمیدونم چرا بی هوا فکرم پی کاوه رفت ، خوش قیافه و با ابهت بنظر میرسید 

 !!رودخونه هم رفتارش بدک نبود  انروز لب 
  !!!کمی مغرور و بدعنق بود ولی باالخره با همسرش بهتر رفتار میکنه

 !!حتی امروز از حسین دفاع کرد و نذاشت بزننش
 :(  !!!فوقش قبل از من میمیره دیگه!!!!سن که اونقدرا مهم نیست ، بقول مهناز البته

 
نگاشون کردم ، مهناز و بهناز بودن ، هرکدوم یکی از دراتاق زده شد و بدون اینکه اجازه بدم باز شد ، چرخیدم و

 !!میخورد ،دستشون بودساکای بزرگ قدیمی که تو اتاق کناری خاک
 :باز کرد و گفتزیپ کیفوومهناز جلوتر اومد

 ؟!!ریجمع کنی ؛فردا بعد عقد باید باهاشون بباید وسایلتو_
 :اومد و دلسوزانه تر گفتبهناز هم جلو

فعال بخاطر عزادار بودن فامیل نمیشه برات مراسم بگیریم ، بعدچهلم همه میایم و همونجا برات یه عروسی معرکه _
 ...می گیریم

 :مهناز با طعنه گفت
 ....حرفا میزنیا بهناز!!!مگه االن باهاشون بره چیزی هم میمونه که شب عروسی مهم باشه   !!!!خالیق هرچه الیق_

 :بی احترامی علنیش اهمیتی ندادم و بهنازو مخاطب قرار دادم و پرسیدمبه حرف و
 چیکاره است؟؟؟_

 :من کنان گفتنگاه کردن، بهناز من وهردو مشکوک به هم
 لتازونا که خیلیا ازش حساب میبرن ؛حتی عموصفار هم ازش میترسه که راضی به این وص!!کله گنده است _
 ....اونم قراره در عوض کمک کنه تا ارسالن آزاد!!!شد

 !!!!با تنه ای که مهناز بهش زد حرفش ناقص موند ولی حرف اصلی رو زد 
 !!!من یه تاوانم  

 !!تاوان ازادی ارسالن
  !!!به کاوه رشوه بدن تا اون ارسالنو آزاد کنهقراره منو

 :فتمگزمین کوبیدم وعصبی کیفو از دستش کشیدم و رو
 ...برید گم شید بیرون....برید بیرون _

ردم روی زمین نشستم؛دست بشرمندگی بیرون رفتن و دوباره اشکم سر گرفت ، از صندلی سرخوردم وهردو با ترس و
 ....موهامو چنگ زدم و
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 من کجای این معامله ام؟؟
 به من چه که نوه ی صفار زندانه؟؟؟؟؟ 

 مایه میذارن؟؟؟؟ نوه دارن چرا ازمن خودشون دختر و
 چرا من باید معامله بشم؟؟؟؟ 

  !!!!!حتی اگه با کاوه خوشبخت هم بشم این موضوع معامله شدنم تا آخر عمر عذابم میده 
 یعنی کاوه هم هم خطشه؟؟!!!دلیل حبس ارسالن مواده

 
دلسوزی نکنم ؛ مگه روی کیف انداختم و سعی کردم برای خودمباز کردم و لباسامو تک تک درکمدموبلند شدم و

 مامان وبابام سی سال تفاوت سنی نداشتن؟؟؟
 .....منم میتونم خوشبخت بشم ؛حتما میتونم 

 
 عمه نمیذاری ما کارمونو انجام بدیم؟؟؟:مهناز

 :بهش نگاه کردم و با لجبازی و سردی گفتم
 !!ناست نو یا کهنه باشه وقتی میخوای رشوه بدی فرقی نمیکنه اسک_

کیف جا دادم ، سی دی فیلما و آهنگا وسایل شخصیمو توبا دلسوزی نگام کرد و رفت ، تا نیمه  شب همه لباسا و
 ...هم داخل دوتا فلش ریختم و کال سیستمو فرمت کردم؛عکسا و فیلمای مهم و شخصی کامپیوترم رو
هم با طمعنا دلخور نمیشه اگه فلششو ببرم ، امیدوارم کامپیوترم رویکی از فلشا مال حسینه ، ولی اشکال نداره ، م

 !!!جهیزیه ام بفرستن
 چطوریه؟؟؟من تا حاال از ساری دورتر نرفتم ، نمیدونم خونه و زندگی اونا کجاست و

 باشه ؟؟؟چقدر ممکنه زندگیم متفاوت از االنم
 
 

حیاط ول بیدار شدم ، دوقلوها هنوز خواب بودن  ؛؛کمی توبا هزار فکر درهم خوابم برد و صبح هم زودتر از حد معم
 ...از نظر گذروندم چرخیدم و با دلتنگی همه جا رو

  ...دیگه بوی نیمروی صبحانه ننه گیسو ازش نمیومدپنجره اش باز بود وباالخونه درو
ن و همهمه  توحیاط پیچید، حیاط خوندم و  یه گوشه کز کرده بودم که صدای  ماشیدوباره به اتاقم پناه بردم نمازمو

 ...گپ زدن با هم بودن حیاطو دید زدم ، همه در تکاپو ودوباره پراز ماشین بود ، پشت پنجره ایستادم و
حیاط قدم میزد و با تلفن همراهش گپ توکروات ابی پوشیده بود وکاوه کت و شلوار مشکی براقی با بلوز سفید و 

 ......میزد 
 داره؟؟؟؟ستش داشته باشم؟؟؟؟؟اون چی؟؟؟دوستمیعنی میتونم دو
نجره جیبش انداخت و سمت پکه اونم متوجهم پشت پنجره شده و داره نگام میکنه؛تلفنشو قطع کرد و توحواسم نبود

پرده رو انداختم و خودمو عقب کشیدم ،همزمان دراتاق زده شد و گرفتگی صورتش ترسیدم وحرکت کرد ، از اخم و
 :گفتورد داخل وینفر سرشو آ

 !!!!!که هنوز حاضر نشدی دخترتو_
دکلته ی آبی رنگ ازش بیرون کشید و صافش میز و یه پیراهنیکی از زنداداشای میانسال بود ، یه نایلون گذاشت رو

 :گفتکرد و به صورتم خیره شد و
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 ....که صورتت دست نخورده استبهناز از دیشب چه غلطی میکردن؟؟؟؟توپس این مهناز و_
  :با لجبازی گفتمبه دیوار تکیه زدم و

 ...همینطوری خوبه_
 :برانداز کرد و گفتچونه مو گرفت و کمی صورتمو

 !!!بیا اینو بپوش .....نمیده خیلی خب ، نمیخواد، زیاد نشون_
 :لجبازتر سر تکون دادم و گفتم

 !!!نمیپوشم اینومن_
حیدر میخواست یه فصل کتک مهمونم کنه ، دوباره دراتاق باز شد ومستاصل نگام کرد ، گمونم دلش پووووفی کرد و
 :گفتاومد داخل و

 ...چیکار میکنی زن ، بیارش دیگه، حاج آقا اومده_
 لباس نمیپوشه ، چیکارش کنم؟؟؟:زن حیدر
  .....یه چادر بنداز سرش و بیارش بیرون!!!!نمیپوشه که نمی پوشه....بیارش زن :حیدر

 !!!!حساب نمیکننداخل آدماصال منو
لی دوتا صندبیرون کشید ، اولین چیزی که دیدمگرفت ودستمو محکمسرم انداخت وزنش از نایلون چادری دراورد و

اختم و تا پایین اندورق میزد ، سرموخالی انتهای سالن بود و حاج آقای روستا که کنار صندلیا نشسته بود و دفترشو
کشیده شدم ،جرات نداشتم به کسی نگاه کنم، میدونستم آخر حقارت و بیچارگیمه، باالخره صندلی جلوی صندلیا 

 !!!اومد ،چقدر برای این مراسم به خودش رسیده پرشد ، عجب عطری زده ، از بوی عطرش خوشمکناریم
 سمتش چرخوندم، این چرا کت و شلوارش خاکستریه؟؟؟؟سرموجسارت به خرج دادم و

 !!!!!مشکی تنش بودحیاط تو
 ....باالتر آوردم و با دیدنش قلبم از حرکت ایستادسرمو
 
 

 !!!! یخ بستبیحس شد  و بدنمخیره شدم ، همهگرفتم و به روبرولبش بود ، فورا ازش روپوزخند تمسخر آمیزی رو
زمه زمنوز با لباش چیزی روهجیبای شلوارش بود وبود و دستاش توعلنا میلرزیدم ، کاوه کنار درورودی ایستاده 

  !!...بود میکرد ، چشماش سرخ و قیافه اش در هم
خواستم از جام بلند بشم که دستی محکم شونه مو نشسته بود انداختم ودوباره نگاهی به مرد همراش که االن کنارم

 نوز شونه مو فشارلرز پاهام نتونستم مقاومت کنم، دستش هسرجام کوبیده شدم و بخاطر بیحسی وفشار داد و
د نگاه داشت آتیشم میزد ، نا امیمیداد ، صفار بود که باالی سرم ایستاده بود ،قلبم همه جای بدنم تپش گرفته بود و
 .....از صفار گرفتم و به کاوه نگاه کردم ، سر تاسفی برام تکون داد و از خونه بیرون زد 

 این مرد کیه کنارم؟؟؟
 ...ضی به بله گفتن برای کاوه کردمخیال خودمو رابا کلی فکر و

 حاال تو این موقعیت چیکار کنم؟؟
 ....سرمو تو جمعیت دنبال نور امیدی چرخوندم ولی همشون از من بیزار بودن و دلشون میخواست ارسالن آزاد بشه

 یعنی من باید قربانی ارسالنی بشم که حتی یه بارم ندیدمش؟؟؟
 !!!!نوه دارن خودشوناینهمه دختر و 

 چرا منو قربانی کردن؟؟؟؟
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 :هنوز تصمیم درستی نگرفته بودم که صفار گفت
 ....حاج آقا دائمی بخون ، محضر فردا ثبت میشه انشاالله_

 .....و آقای فواد عزیزی ....و حاج آقا شروع به خوندن آیه ها کرد
 :با صدای خندون و کنایه داری گفت

 ....بله حاج آقا همه جوره وکیلی راحت باش_
ر مشتم گرفتم و محکم فشاسرم اندازه ی کل بدنم وزن گرفته بود و همه چی دور سرم میچرخید ، گوشه ی چادرمو تو
 !!دادم و چشمامو بستم ، یه چیزی که آرومم کنه میخام ،،،کاش یه قران دستم میدادن

  ...مگه عقد نیست ؟؟؟قران میخام 
 :ردارم ولی هنوز دست صفار روی شونه ام بود ، آروم زمزمه کردمبه طاقچه نگاه کردم و میخواستم بلندشم وقرانو ب

 ...قرآن میخوام _
 :ابهت به مهناز که کنار طاقچه ایستاده بود توپیدانگار فقط فواد شنید که با جذبه و

 .....اون قرآنو بیار بچه_
 زده بود و صورتشگرفت خوشحال شدم و نگاش کردم ،سبیلشوازینکه اینطوری انتقام حرص شبانه مو از مهناز 

 »»  !!یکدست بود ، چین پیشونیش و کنار چشمش و روی گونه اش نشون میداد خیلی سن داره صاف و
باز ی گفتم و به مهناز که قرآنو دستم داد نگاه کردم ، حاج آقا دوباره آیاتی رو شروع به خوندن کرد ، قرآنو««ممنون
 !!!!نشستمعنی آیات برای آرامشم کردم ولی با آیاتی که خوندم ترس به دلمی وقفه شروع به خوندنکردم و ب
و هرگز نباید با ظالمان هم دست و دوست و بدانها دلگرم باشید و گرنه کیفرآنها برای شماهم خواهد بود و دران »»»

 ««««کرددوستی جز خدا نخواهید داشت و هرگز کسی یاری شما نخواهد حال هیچ
 
 

 دوباره به جمعیت نگاه کردم ، چرا هیچکس لباس رنگی تنش نیست؟؟؟
 کس لبخند نمیزنه و همه مثل برج زهرمار فقط نگاه میکنن ؟؟؟چرا هیچ

 چرا بچه های کوچیک تو بغل ماماناشون چپیدن و جلوی پای عروس نمیرقصن؟؟؟؟
 چرا بهم تبریک نمیگن؟؟کیل نمیکشن؟؟؟؟،

 ؟وکیلم؟؟؟:حاج آقا
 !!!منتظرم بودن شاید ینفر بگه عروس رفته گل بچینهچشم چرخوندم و

 :یا هر چیز دیگه ای ولی سکوت مطلق بود ،حاج آقا دوباره گفت
 عروس خانوم وکیلم؟؟؟؟؟_

نگام به در رفت ، ننه گیسو لباس خوشگالشو پوشیده بود و چادر گل درشت آبی رنگشو مثل همیشه به کمرش 
 :چوب در ایستاده بود ،آروم زمزمه کردم چار بسته بود  و تو

 .....بله_
 .....دوباره نگام بین غریبه های که هم خونم بودن چرخید زمزمه کرد و درادامهحاج آقا آیاتی رو

 اتفاقی نمیوفته؟؟؟؟چرا هیچ
 کس شادی نمیکنه؟؟؟؟ چرا هیچ

 تبریک نمیگه؟؟؟ 
 ..بود از دستم کشید ، مثل مجسمه خشکم زده ینفر قرانو
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 :گفتتو اون سکوت که کم از مجلس عزا نداشت حاج آقا صداشو باالتر برد و
 .....ماه داماد صلوات برای سالمتی عروس خانوم و_
 

همه صلوات فرستادن ، اشکم سرازیر شد ، تنم میلرزید ، با تموم شدن صلوات صدای کیل کشیدن پر بغض ننه 
 ....خونه پیچید گیسو تو

کیل میکشید ، اشکم شدت گرفت ، بلندشدم و خودمو تو دهنش گرفته بود وجلوتم میومد دستشودر حالیکه سم 
 :بغلش انداختم ، محکم بغلم کرد و گفت

 .....غم و سختی نبینی دخترم.....خوشبخت بشی مادر.....مبارکت باشه دخترکم_
جدام  گرفت و از بغلشو بدبختیامو میشمردم که کسی بازومو با هر جمله اش سیل اشکم بیشتر میشد و هق میزدم 
 :کرد ، ننه با گوشه چادرش اشکشو پاک کرد و گفت

 ....از زندگیش که خیری ندیده تو دیگه آزارش ندی پسرم .....خوشبختش کن....نذار ناراحتی بکشه _
ول هلم داد سمت اتاقم ، وسط اتاق دستمومیفشرد رفت ، فواد بود ، با اخم غلیظی نگام روی دستی که بازومو محکم

نگاهش چند قدم دنده عقب رفتم و به چرا ازش میترسیدم ،،با ترس از اخم وپشت سر بست ، نمیدونمدروکرد و
 گپ زدن بیننگام میکرد ، از بیرون صدای خنده ودیوار کنار پنجره تکیه زدم که نقش زمین نشم ، زل زده بود و

 !!خودشون میومد 
ین حرفا شون اسم ارسالن زیاد بود ، مگه این مرد کیه که میتونه ارسالنو براشون آزاد کنه ؟؟؟اصال چرا منو طلب ب

 کرده در قبالش؟؟؟؟
 :باال نگه داشت و گفتسرمواومد و زیر چونه مو گرفت وبرای فرار از نگاه مرموزش سرمو پایین انداختم ، قدمی جلو

 از من میترسی؟؟؟؟_
 :نزدیکی بیش از حد صورتش به صورتم لرزید ، با تمسخر گفتنش واز لحتنم
 !!!!!خوبه ، همیشه بترس_
 
 

با فندک مشکی رنگش لبش گذاشت وکنجاز جیبش پاکت سیگاری درآورد و یکی رودستشو از چونم جدا کرد و
 :تری گفتروشنش کرد ، روبروی پنجره ایستاد و پرده رو کنار زد و خیره به بیرون با لحن آروم

 .....حیاط قشنگی دارین_
 ....بد میکرد حتی نگاش نکردم ، بازومو گرفت و کنار خودش روبروی پنجره کشوند ، بوی سیگارش حالمو

 :ی گفتتر گرفت و عصبکنار بکشم که بازمو محکمهر جا کسی سیگار میکشید خلقم تنگ میشد ،میخواستم خودمو
 !!!!حق نداری تا من نخواستم حرکتی کنی_

نگامو به حیاطمون دوختم ، زیر درخت انجیر روبروی پنجره ، کاوه با لباسای شیکش رو زمین خاکی نشسته بود و 
صدای برادرا هم یکی ،یکی در حال رفتن بودن و ...ناراحت بنظر میرسید سنگ ریزه اطراف پرت میکرد ، دمغ و

 .....یاط بپا میکردن اینو راحت بهم میفهموند حخاکی که تواستارت و تیک آف ماشیناشون به همراه گرد و
بزور به شونه اش میرسیدم  و دود سیگارش مستقیم کنار دیگه نفس کم آوردم ، قدام خیلی ازش کوتاهتر بود و 

 :گفتلبه ی پنجره مچاله کرد و کنار کشیدم ، عصبی سیگارشوصورتم پخش میشد ،با سرفه خودمو
 ؟؟لعنتی؟؟؟؟مشکل تنفسی داری؟؟_

 :باز کرد و باصدای بلند گفتبا سر تایید کردم ، حرصی زیر لب چیزی زمزمه کرد و پنجره رو
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 ....زندگی افتادیم دیر شد از کارو ....ماشین بذار توکاوه بیا این چمدونارو_
 !!!هضم کنمزمین سر خوردم تا نفسم سرجاش بیاد و اینهمه محبت همسرموهمونجا رو

 شد همسرم؟؟؟همسرم؟؟؟؟ این مرد 
 :گفتآتیش زد وبی توجه به حالم سیگار بعدی رو

روزی یه بسته سیگار نکشم اعصابم سر جاش !!!!!خوشم نمیاد ازین سوسول بازیا هم.....حاضر شو باید بریم _
  ...نیست 
 

رد و خودم مچاله شده بودم نگاه کچپ به من که توبا اومدن کاوه سکوت کردو روی صندلی نشست ، کاوه چپ
 :گفت

دیارش به همین زودی میخوای ببریش؟؟؟؟هنوز بچه است ،از شهرو ....بذار بره از دوستاش خداحافظی کنه_
 دورش میکنی؟؟؟؟

 :چرا ولی از کاوه هم کینه به دل گرفتم که چرا به جای فواد اون االن همسرم نیست؟؟؟ با غیظ گفتمنمیدونم
 ....من دوستی ندارم ،دل بستگی ایی هم به این دیار ندارم_

که خیلی هم سنگین بود برداشت و از اتاق بیرون زد ، فواد هم بلند کالفه موهای بلندشو عقب فرستاد و دوتا ساکو
 :شد و درحالیکه بیرون میرفت گفت

 ..لباس بپوش حرکت میکنیم_
 چمدونا جا داده بودم ،ر اینحاشو نکرده بودم  و همه لباسامو توبا بسته شدن در نگام سمت کمدم رفت ، اصال فک

 ...پس بیاره ولی پشیمون شدم میخواستم از پنجره به کاوه بگم،چمدونا رو
شیدم پوصندوق کنار زدم و همونا روتشکمو از روومانتو سورمه ای فرم مدرسه ام تو صندوق زیر رخت خوابا بود ، پتو

 !!ترکمنی که سرمه ،مناسبه ، همین روسری 
ودن باهم گرم صحبت بهال نشسته بودن وتوصندوق برگردوندم و از اتاق بیرون زدم، ده نفری هنوز توباقی لباسا رو
 نمیدیدن ،،،و اصال منو

 :گرفت پر بغض گفتمدلمکس مهم نبودمازینکه برای هیچ 
 ....برام نگه دارهفروختین وسایالمو بفرستین ننه گیسواینجا رواگرم...هرکاری با خونه کردین به اتاق من دست نزنین _
 
 

 !!!مثل مجسمه فقط نگام کردن ، از خونه بیرون اومدم، صفار و صفدر و قربان با فواد حرف میزدن
 ...باز کرد تا من بشینم تکیه شو از ماشین گرفت و درعقب ماشینوکاوه هم به در ماشین تکیه زده بود با دیدنم

 ...نمیدونستم ولی خیلی ازشون بدم میومد زین ماشینای شاسی بلند بود که اسمشوا
خمش که با همون ا!!!!فواد حواسش به حرفای برادرام بود و با سر تایید میکرد ولی نگاش خیره بمن بود نه با تحسین

 !!ترس به دلم میکاشت
 :بشنوم گفت نزدیک درماشین که رسیدم کاوه با حرص و صدای آرومی که فقط من

 ..دیر نشده میتونی فرار کنیاینهمه گفتمت فرار کن ، هالیت نشد؟؟؟؟ هنوزم!!!چقدر احمقی تو_
 !!!ادا کرد رو«فرارکن»با تعجب نگاش کردم دوباره با لب زنی  

 :نیم نگاهی به اخم فواد چرخوندم و گفتم!!فهمیدم هروقت نگاش میکردم همین کلماتو میگفته
 ....دیگه دیره _
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 :حرصی بیرون فرستاد ،صفار از همون فاصله گفتنفسشو 
 .نمیخوای خداحافظی کنی باباجان؟؟؟ ....چه عجله ایی داری دختر_
 
 
نگاش کردم ، کنار فواد ایستاده بود و لشکرش هم پشت سرش ایستاده بودن ، نمیدونم همسر داشتنم بهم جرات  

 :داد یا تنفرم که بلبل زبون شدم و گفتم
دختر شما نیستم ، بابام هشت روز پیش مرده که سرنوشتم رار از دست شماها بایدم عجله کرد ؛ضمنا منبرای ف_

 ....دست تو افتاده
 :حرصی تر کرد ، با غیض بیشتری ادامه دادمپوزخند فواد غلیظ تر شد و منو 
میبود خدا نگهدار منکدومتون میخواین خدا نگهدارم باشه؟؟؟هااان؟؟؟.با کی خداحافظی کنم؟؟؟؟شماها؟؟؟؟_

 !!!!نمیسپردسرنوشتمو دست تو
 !!کردم ، کاوه درو بست روی پله ی ماشین گذاشتم و خودمو روی صندلیش ولوپامو 
این  تا دیروز فکرمحرکت کردیم ، احساس غریبی داشتم ، فواد کمی دیگه با صفار و بقیه گپ زد و اومد سوار شد و 

 !!!!االن اونقدر بدبختی سرم آوار شده که یادم رفته داغدار بابامم هنوزبود که چطوری بی بابا زندگی کنم و
میبینم همه جا برام عجیب دلگیر شده بود دلم برای زمانیکه خونمون روح زندگی انگار اخرین باره که اینجاها رو 

 !!!!!بابا اینقدر تاثیر داشت که االن که نیست همه جا جهنمهداشت تنگ شد ، یعنی نفس نصفه نیمه 
 کردم  که کاوهنگاه میکردم ، همه جا رو برای آخرین بار نگاه کردم و دوباره خودمو رو صندلی ولواز شیشه بیرونو 

 :گفت
 !!!!!این پسر سیریشه دنبالمونه_
حسین با دو چرخه اش دنبالمون رکاب میزد ، شیشه نگاه کردم ، پشت سرمومنمدید زد وفواد از آینه پشت سرو 

 :کرد ولی نگه نداشت ، بلند داد زدم بیرون کشیدم ، کاوه سرعتو کمکنارمو پایین کشیدم و سرمو
 ....حسی ....دلم براتون تنگ میشه ....حسین مواظب ننه گیسو باش_
م کمر مانتومو چنگ زده بود و عصبی چی شد که داخل کشیده شدم و رو صندلی پرت شدم، نگاش کردنمیدونم 

 :غرید
 فهمید ی؟؟؟؟؟...شد ، ازین ببعد زن منیبتمرگ سرجات ، دوران الس زدن با پسرا تموم_
 :قورت دادم و با ترس گفتمآب دهنمو 
 ....حسین برادرمه_
 :دوباره سرم داد زد 
 ....شد این دوران از زندگیت بگو باشهگفتم تموم!!!!!هر خری_
 :گفتکرد وگلوم میسوخت ، کاوه از آینه نگام از ترس 
 ....ولش کن ، ترسیده_
ت و تو ازش گرفبدون اینکه سر بچرخونه بطری آب معدنی کوچیکی از بین دوتا صندلی عقب گرفت، فواد بطری رو 

 :بغلم چپوند و دوباره سرجاش نشست و گفت
 ...بزن ترمز_
 :کاوه نگاش کرد و با حرص گفت 
 ....نفله میشهمیخوره بهمون....دو چرخه استا؟؟؟ دیوونه شدی؟_
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 ...گفتم بزن ترمز....مهم نیست :فواد 
کشید و قبل ازینکه بفهمم چی شد ماشین تکون جاده خاکی روستا دستی روکاوه از آینه به حسین نگاه کرد و تو 

 .نگاه کردم جیغ کشیدم و پشت سرو اتفاقی براش افتادهعجیبی خورد و از ترس اینکه حسین با ماشین برخورد کرده و
 
داد  بوته های کنار جاده ، بی ارادهدرخت کوبیده شد و پرت شد توهنوز بما نرسیده بود پیچید سمت درختا و به اولین 
 :زدم
 ...کشتیش لعنتی_
 :دادفواد هم با داد  و عصبانیجوابمو 
 !!!!طوریش نشد....صداتو ببر بچه _
 صورتش دستحرکت کرد ، نگام هنوز روی حسین بود ، ایستاد و با آستین بلوزش روو خونسرد استارت زدکاوه 

 !!!!پاک کردکشید ،حتما اشکاشو
خیره گوشه ی صندلی مچاله کردم و به بیرونتاجایی که تو زاویه دیدم بود نگاش کردم ، وقتی محوشد دوباره خودمو 

 ....شدم 
 :مخاطب گرفت و گفتروکاوهفواد 
 ...آتلیه ات مستقر شو تا باالرو برای این اماده کنمتوبساطتو جمع کن وتو_
 :چپ چپ نگاش کرد و معترض گفتکاوه 
 !!!!ببر تهرانچرا میبریش اونجا؟؟؟خب با خودت_
 :گفتنگام کرد و با پوزخندچپفواد چپ 
 ..لیاقت میخواد _
 :گفتنگاه کرد ودوباره روبرو 
 !!!ن بگو پنج شش تومن بیشتر میدمش قال قضیه رو بکنهبه این وکیله زنگ بز_
 ......چشمامو بستمکاوه با سر تاییدش میکرد و بحثشون دیگه برام قابل درک نبود ، گوش ندادم و 
 
 
 
 
 رضوان، رضوانه؟؟؟؟؟:کاوه

خندی زد و یخ کرد ، لبنشسته بود خواب به تنمبدنم بخاطر عرقی که توبا ترس چشمامو باز کردم ، درکناریم باز بود و
  :گفت

 ببخش ترسیدی؟؟؟_
 :ترس و بهت به صندلی خالی فواد نگاه کردم ، دوباره کاوه گفتبا همون

گفتم شاید !!!!سی چهل کیلومتر دیگه جنگل تموم میشه !!!بیدارت کردم جنگلو ببینی!!!!پیاده شد سیگار بکشه _
 !!دلتنگ بشی 

تم و گرفماساژ دادم تا گرم بشم ، دستگیره دروسرما بازوهامو بغل کردم وازین دلسوزیش بدم میومد ، با احساس 
گاه کردم ، نبه شیشه چسبوندم و بیرون روکشیدم ،کاوه هم با تعجب کنار کشید تا در بسته شد ، مستاصل سرمو

  !!!!حتی نمیدونم کجا میریم
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 !!!میکشه که حتی فکر نکردم به اینکه چطور زندگی ایی انتظارمو
مسافرتی که از صندوق آورده بود از بین دوتا صندلی عقب گذاشت و و سوار شدن ، کاوه پتوده دقیقه ی بعد اومدن

 :گفت
 ...شونه هات بنداز رواگه سردته اینو_

 برای تشکر فقط تونستم بدون غضب نگاش کنم، لبخندی زد و حرکت کرد ،
 !!!میشهجاده ایی که نمیدونستم کجا ختمدوباره
درخت و جاده ایی ی جنگل این منطقه هم برام غریبه بود ، با ورودمون به خراسان شمالی دیگه از کوههای پرداروحت

دور برداشتم وروکه حاشیه اش پراز بوته های سرسبز باشه خبری نبود ، دلم گرفته ام بیشتر گرفت  ، پتو
 ...پیچوندم و جنین وار روی صندلی دراز کشیدمخودم
 

چندجا پیاده شدن و دراخر هم زیر زمین حرم پارک کردن و برای زیارت پیاده ی مشهد بود ، فواد و کاوهتوقف بعد
رم انداختم سبرداشتم وشدیم ، با بیحالی سراغ صندوق عقب رفتم ، از تو یکی از ساکا چادر گلدار خاکستری روشنمو

 :گفت، فواد بی محل به من جلوتر راه افتاد و
 ....قفل کن زود بیاینوکاوه در ماشین_
 !!!!داخل آدم حساب نکرد منو
 !!!!خوندمش؛یه آدرس بود میبست یه کاغذ سمتم گرفت ، گرفتم وکه سرم کردم کاوه درحالیکه درماشینوچادرو
 :گفتجیبش برد و دوتا اسکناس درشت سمتم گرفت ومتعجب نگاش کردم  ، دست تو 
میپیچونم و میام دوسه ساعت دیگه منم فوادو.....فرستادهو بگو کاوه منوحرم فرار کن ، به این آدرس برواز تو_

 ...فقط برو و اینجا برنگرد ....
 
 

 :دیوار سرشو سمت ما چرخوند و گفتهنوز منظور حرفاشو هضم نکرده بودم که فواد از پیچ
 ....معطل چی هستین ، بیاین دیگه_

 :پایین پاش انداختم و گفتمکاغذو تو دستم مچاله کردم واز ترس 
 .من شوهر دارم چرا باید با شما فرار کنم ؟؟_

  :گفتپشت سرم راه افتاد وبا ترس مسیری که فواد رفته بود، رفتم ، اونماز کنارش رد شدم و
؟؟؟سی و شش سالشه میدونی فواد چند سالشه !!همش پونزده سال سن داری!!!!!اینقدر شوهر شوهر نکنا_

ات نده ول کنت نمیشه!!!!احمق ون از ا !!!!!فکر کردی باهاش خوشبخت میشی ؟؟؟؟ نه جونم تا پیرت نکنه ، تا دق
و تو داره میبرتت خونت......بگیرهارسالن کینه شتری داره، حاضره به وکیل چند برابر پول بده تا براش حکم اعدام

 ....بفهم چی میگم خره ....شیشه کنه
 
 
با هرجمله اش من سرعتمو بیشتر میکردم ،تا به فواد برسم ، نمیدونم چرا از پیشنهاد کاوه میترسیدم ، از آبروریزی  

میترسیدم ، ازینکه فواد من و باهاش ببینه میترسیدم ، از غیرت مردا میدونستم با اینکه اطرافم همه بی غیرت بودن 
 !!!، البته بحز حسین 

  .....کجای دنیام  وااااای حسین ببین من
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تموم کرد و از قسمت مردانه وارد شد ، از پله های پارکینگ به سرعت باال رفتم ، وارد بخش بازدید که شدم اراحیفشو 
عمر پونزده سالم قسمت نشده محو حرم شدم ، اولین بار بود می اومدم، توفواد باال ایستاده بود کنارش ایستادم و

 !!!ندیده بودمجا رواز مازندران بیرون نیومده بودم ، بخاطر کهولت بابا هیچبود که مشهد بیام ، اصال 
 !!!!حسین تا ساری رفته بودم ولی االن نمیدونم چقدر ازونجا دور شدم فقط چندباری با ننه گیسو و

  
 !!هنوز محو جبروت و ابهت و  چراغونی حرم بودم که دستمو گرفت ، همه تنم لرزید 

منم داد که از پوزخنداش خیلی قشنگ تر بود ، با خجالت از لبخندش ذوق کردم وندی تحویلمنگاش کردم ، لبخ
درمقابل قدمای بلندش باالجبار پاتند کردم ، با حرکتش منم کنارش راه افتادم وولبخند زدم ، سرمو پایین انداختم

تی و آرومی داشت ، نمیدونم چرا همه حرم خلوت و فضای ملکومحکم گرفته بود ،نیمه شب بود وتمام مسیر دستمو
 !!!دنیای جدیدی قرار گرفته بودمدلم سبک شد ، انگار توچیز یادم رفت و

 ؛؛؛!!دلم از هرچی غصه خالی شد
 

نه گذاشت من بخونم ، فقط نشست و با اخم وحشتناکش زل تو صحن روبروی پنحره فوالد نشستیم ، نه نماز خوند و
  !!!!!زد به یه نقطه

 !!!!میخواست همینجا بمونم ازبس که آرامش داشت ، بهترین حال و هوای دنیا بود دلم 
چقدر گذشت که دورتر ینفر مداحی میکرد و عده ایی دورش جمع شده بودن ، زانوهامو بغل گرفتم به نمیدونم

 :اد و گفتبغض کرد و اشکم سرازیر شد ، با گوشه چادرم پاک کردم که یکباره ایستصداشون گوش دادم ، دلم
 ....پاشو بریم _
 

لحنش عصبی بود ، با ترس دنبالش راه افتادم، نمیدونم کاوه کجا غیبش زده بود ، حتی نتونستم ضریح رو ببینم، 
ولی همین اندازه هم برام آرامش داشت ، دستمو اینبار محکم تر گرفت ، انگار میترسید فرار کنم،و اونقدر تند میرفت 

 :دنبالش کشیده میشدم با غرغر و عصبی برام تعیین تکلیف کردکه 
میندازی سرتو!!!!!وگرنه خود دانی!!!!حرف گوش کن باشی زندگی برات بهشتهاگه مطیع و!!!!کرکر و گریه تعطیل_

 !!!!!چششم!!!میکنی هرچی گفتم فقط حوابم یک کلمه است ،پایین زندگیتو
 :روی خودش نگهم داشت ،از ترس می لرزیدم ،محکم تر گفتیکباره ایستاد و دستمو کشید و روب 
 نشنیدم چی گفتی؟؟؟؟_
 :بالرز زمزمه کردم 
 ...چشم_
تا حاال کسی باهام تند حرف نزده بود و بیش از حد ازین مرد میترسیدم ، دوباره دستمو گرفت و دنبال خودش تا  

 ...محل پارک ماشین کشوند 
 !!فواد هم شروع به شماره گیری با گوشی همراهش کرد یع به ماشین تکیه زدم واز کاوه خبری نبود ، با ترس و مط

 ازین گوشیای لمسی که تازه مد شده بود داشت و من فقط یه بار دست یکی از معلمامون دیده بودم 
 کدوم قبرستونی کاوه؟؟؟:فواد 
 :....کاوه 
 :فواد بی حوصله غرید 
 باشه، زود بیا_
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روبروم ایستاد و با دقت نگام کرد و اروم جیبای شلوارش فرو برد وژست خاصی دست توتماسشو قطع کرد و با  
 :پرسید

 چندسالته؟؟؟_
 !!!!!حتی نمیدونست چند سالمه 
 :مشتم فشردم و آروم زمزمه کردم گوشه های چادرمو تو 
 ...پونزده سال_
 :اولین پک عصبی و طلبکارانه پرسیدآتیش زد و با نگاش از سرتا پام چرخید و سیگاری از جیبش درآورد و 
 اون پسره کی بود دنبالمون با دوچرخه می اومد؟؟؟؟_
 :می ترسیدم جوابشو ندم و با عصبانیتی که داشت دستش روم بلند بشه ، با همون ترس آشکارم گفتم 
 !!!،برادرم محسوب میشه!!!کرده و باهم شیر خوردیممامانش منو بزرگ_
 :محکم و شمرده گفتصورتم تخلیه کرد و مستقیم تودود سیگارشو 
من صاحبتم من برات حد و   .....فامیل تعطیل......دوست و رفیق تعطیل.....شهرو دیار تعطیل.....برادر تعطیل_

 افتاد ؟؟؟؟؟؟ ....مرز تعیین میکنم
ورتم نفس لوی صنفسم بند اومده بود آروم چشم گفتم و نفسمو بیرون فرستادم ولی نتونستم بخاطر دود سیگار ج 

 :بلند خندید ، متعجب نگاش کردم  با تمسخر گفت ...بگیرم 
 !!!!!!!بچه کوچولو !!!!!!خدای من تو خیلی باحالی_
 
 
  

با خنده دور خودش چرخید ، نگاش کردم ، هیکل مرتب و روفرم ولی درشتی داشت ، موهاش مدل مردونه و 
بینی کشیده ولی انگار شکسته بود ، و یه خال سمت پایین لپش بود ، یکدست بود ، چشم و ابروی مشکی و 

صورتش بیضی شکل بود و قیافش با سبیل و بی سبیل زمین تا آسمون فرق میکرد تقریبا میشه گفت مرد 
 !!!زشتش به دلم نمیشینهخوشهیکل و زیباییه ولی رفتارای متناقض و

 !!و عصبانیتش بیزارم  از خنده های تمسخر گونه اش بدم میاد ، از اخم
 !!!!حتی مهربونیش موقع حرم رفتن هم احساس خوبی بهم نداد

حتی دوستم نداشته باشه هر یا امام رضا خودت کمک کن مهرش به دلم بشینه ، من حاضرم اگه درست رفتار کنه و
  !!!!کاری بخواد بکنم ، فقط باهام درست رفتار کنه 

 !!فقط آدم حسابم کنه
 !!و بی کسی بکشم، من مطیعش میشم  نذاره تنهایی

 نمیخواد؟؟؟؟مگه هر زنی همینو
 

 :کاوه دوان دوان سمتمون اومد و نایلون خریدی که دستش بود سمتم گرفت و گفت
 !!!!!بگیر ، برای تویه_
 

  :به فواد گفتنایلونو گرفتم و متعجب خشکم زد ،رو
 !!!تو رانندگی کن من خستم_
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تعجب به نایلونی که کاوه دستم داده بود نگاه میکرد ، خودم جرات نداشتم بازش کنم یا حتی نگاش فواد هم با اخم و
 :گفتکنم ، فواد به نایلون اشاره کرد و

 این چیه؟؟؟_
 :گفتسمت شاگرد رو باز کرد وکاوه ماشینو دور زد ودر 

رسه میبریش مدبچه مدرسه ایی که نیست با مانتو !!!!یدا کنمپهمینو تونستم!!!همه مغازه ها بسته بود نصفه شبی_
 !!!!عروسهناسالمتی نو!!!!خونه 

 :گفتمپایین انداختم و نایلونو سمت فواد گرفتم واز خجالت سرمو
 ....چمدونم مانتوی دیگه دارم میپوشم ، ببخشیدتو_

، با اشاره اش سوار شدم و خودشم نشست و  فواد نایلونو گرفت و به کاوه که بیخیال سوار ماشین شد نگاه کرد
 :گفت نایلونو تو بغلم پرت کرد و

 میتونی بپوشیش....کادوی عروسیت از طرف کاوه قبول کن _
 

به کاوه نگاه کردم پکر بود کمی صندلیش رو خوابوند که چون دیدش به من که پشت سر فواد نشسته بودم بیشتر 
 ...حرکت کردفواد اهمیتی نداد و ...شد معذبم کرد

عادتم بود از بچگی عاشق ماشین سواری بودم وتا سوار ماشین میشدم واسم حکم گهواره رو داشت و زود خوابم 
 دوباره پتو رو دور خودم پیچوندمو بعداز تماشای کوچه پس کوچه های مشهد  خوابیدم؛.میبرد 

 !!!!کجا داریم میریم که اینهمه راهه
 ورد بیدار شدم وگنگ اطرافمو نگاه کردم، مگه چقدر راهه که هنوز نرسیدیم ؟؟با نور خورشید که تو صورتم خ 

 .کاوه غرق خواب سرش روی گردنش کج شده بود وفواد هم شیشه رو پایین داده بود و رانندگی میکرد 
 

بیرون میفرستاد ولی بازم ماشین از بوی سیگارش در امان نبود سیگار میکشید ودود سیگارشو از شیشه باز ماشین 
ساعت ماشین هشتصبح رو نشون میداد اطراف تا چشم کار میکرد کوههای صخره ای با کمترین مقدار سرسبزی .
 .بود 
 !احساس غربت عجیبی به دلم چنگ میزد وبغض عجیبی داشت خفم میکرد ولی حتی میترسیدم گریه کنم  
 
 پاشو زنگ بزن ببین افسانه خونست یا نه؟؟کاوه :فواد

 :کاوه با همین یک جمله از جاش پرید وچشماشو ماساژ داد نیم نگاهی به من کرد وگفت
 !!!هیچی هم نخریدی بخوره داره از ضعف میمیره!!!نگه دار یه جا لباساشو عوض کنه دستی به سر و روش بکشه_

بار کی چیزی خوردم ولی گرسنه ام نبود ، دلم پراز غمبادو غصه و ماتم و نبود ، با اینکه یادم نمیاد اخرین گرسنه ام
 داغ بود که جا برای گرسنگی نمیذاشت،

 
 :فواد از ایینه نگاهی به من که بغ کرده نگاهش میکردم انداخت و گفت 

 ...الزم نکرده نمیره که سلطنت کنه_
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ه بعد از عبور از جاده ایی خاکی وارد روستایی شدیم از یک باالخر .کاوه پوفی کرد و شروع به ور رفتن با گوشیش کرد  
بلوار که داخلش گل خرزهره داشت عبور کردند و درست سرهمون خیابون که خیابون نوبر روستا محسوب میشد 
 .کنار خونه ایی بزرگ با آجرنمای زرد رنگ نگه داشت در حیاط ویالیی بزرگ بود کاوه پیاده شد و در رو باز کرد 

سفید رنگ پارک بود وسمت راست هم یه اتاقک و  باغچه ی بزرگی پر از درخت و  ۸۰۲حیاط یه پژوی داخل
سبزیجات بود وکف حیاط هم موزاییک بود همیشه دوست داشتم خونه ی بابا قیصر موزاییک میبود ولی به این حیاط 

 :پارک کرد وگفت ۸۰۲ماشینو پشت...فرش حس خوبی  نداشتم موزاییک
 ....نبیا پایی_
  

پیاده شدموبه نمای ساختمون نگاه کردم ؛طبقه ی پایین یه در تمام شیشه ای داشت با یه بهار خواب که جلوش 
نرده های سفید رنگ کشیده شده بود وچندتا گلدون هم روی نرده ها توجاگلدونی بود وازکنارهم پله هایی باطرح 

مت شمال باز میشد ویک پنجره ی بزرگ هم رو به حیاط درطبقه ی باال س.همون نرده ها تا طبقه ی باال میرفت 
 ....داشت وسقفش هم شیربونیه نارنجی رنگ بود

 ...یادخونه ی شمال افتادم باهمون سبک وسیاق بود فقط باکالس تر وشیک تر 
بود  مندرخونه باز شد وزنی با تعجب بیرون اومد خیره به ...کاوه صندوق عقب رو باز کرد وچمدونا رو کنار گذاشت 

 :فواد کنارم ایستاد وبا خشم  سیگاری آتیش زد و زمزمه کرد.همنطور خیره به من جلو اومد 
 شروع شد ...بسم ا_

 ..و جلوتر سمت خونه حرکت کرد
 
 

 :یکدفعه صدای جیغ جیغوی زن در اومد 
 دروغه مگه نه؟؟ ...فواد بگو که دارم اشتباه میکنم _

رنگش رو با کلیپس پشت سرش بسته بود ویک بلوز، شلوار قهوه ای تنش خوشگل بود ؛موهای رنگ شده ی بلوطی 
صورتش هم سبزه بود با چشمایی مشکی و ابروهایی رنگ شده دماغش کمی کوفته بود ولی لبای قشنگی داشت .بود 

 !!وحالت صورتش کشیده و متناسب هیکل زنانه اش بود،
وبید ؛ قدمی عقب پرت شدم و داشتم نقش زمین میشدم هنوز داشتم انالیزش میکردم که با دو دست تخت سینم ک

 :که کاوه از پشت سر منو گرفت و داد زد
 !!افسانه خودتو کنترل کن این دختر چه تقصیری داره ؟فواد خودش خواسته_
 

 :افسانه مثل ببر زخمی سمتم حمله کرد وغرید
 ....اگه این زیر پاش نمی نشست که اینطوری خونه خراب نمی شدم _

 :قبل از اینکه  دوباره دستش به من برسه کاوه سپرم شد وگفت
 اخه این بچه که از جلوی مدرسه برش داشته اورده ؛چطوری میخواست زیر پای اون غول تشن بشینه؟؟_

 .جیغ بلندی کشیدموهاشو چنگ زد وافسانه باغیظ نگاش بین منو فواد چرخید و
 .بهار خواب تکیه زد فواد خونسرد سیگاری اتیش زد وبه نرده های 

 هنوز نمیدونستم جریان چیه؟
 این زن چرا نیومده از من بیزاره ؟؟؟
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 :باالخره بیخیال من شد وبا ضجه سمت فواد رفت وباگریه گفت
افسانه برات چی کم گذاشته بود که اینکارو کردی؟؟فواد ده ساله دارم به پات میسوزم وبا خوب و !!عزیزم...فوادم_

 !!!!بدت میسازم
 

 !!نمیدونم چرا با شنیدن حرفاش پاهام سست شد ونقش زمین شدم 
 

 !زن فواد
 !صفار و بقیه میدونستن ...کثافت زن داره و منو بیچاره کرد ...زن داره

 کجا فرار میکردم؟؟...این کاوه بیشعور میدونست که میگفت فرار کنم 
 به کی پناه میبردم ؟

 ولی االن چیکار کنم؟!میشه دلم خوش بود مهرم به دلش میشینه ومهربون 
 !خیره شدم به زن و شوهری که سر وجود من دارن دعوا میکنن 

 !تبدیل شدم به یه موجود اضافی 
 !شدم آفت زندگیشون 

  !!!!شدم وصیغه ی آزادی ارسالن و خوشحالی طایفه قیصر خان 
 پس من چی؟؟؟؟

 ازین بازی کثیف به من چی رسید؟؟؟؟  
  آه و نفرین این زن؟؟؟؟ 
 چرا من؟؟؟ مگه من خواستم اینطوری بشه؟؟؟  

 !!!!!اونا مثل یه عروسک خیمه شب بازی بازیم دادن
 :کردم که دستی بازومو گرفت تا از زمین بلندم کنه ، ملتمس نگاش کردم و گفتم اشکمو پاک

 !!!!ندارم که پناهم باشهکسی رو !!!!ندارم که درامان باشمفرار کنم کجا برم؟؟؟؟؟جایی رو_
 

پاهام ثابت بایستم ، چشماش سرخ بود و از چهره اش احوال خراب اونم مشخص بود ،آروم زمزمه کرد کمکم کرد رو
:  
 ...دیگه فایده نداره ، دیره _
 

د وکاوه مجبورم کرد سمتشون برم و چون توان مقاومت نداشتم حرکت کردم ، افسانه از بس موهاشو کشیده ب
 ...پریشون شده بود 

ولی فواد همچنان دست به بغل تکیه اش به حصار ...از بس به صورتش سیلی زده بود صورتش سرخ، سرخ بود 
چنگ زد ، من بجای بود و سیگارشو دود میکرد و با تموم شدنش زیر پاش له کرد و خم شد و موهای افسانه رو

  :شش غریدتو گوافسانه دردم گرفت و سرم تیر کشید ، محکم
 !!!!یادته که شب اول چه قراری داشتیم؟؟؟؟؟این تاوان همون شبه!!!!عشقم کشید ؛خوشم اومد ازش _

 :افسانه با ضجه پای فواد و بغل گرفت و نالید 
 بی مروت بعداز ده سال؟؟؟؟؟همون موقع انتقام میگرفتی نه االن؟؟؟؟_

یلرزید و تا باال همراهیم کرد ، کلید انداخت و درو باز کرد و مکاوه سمت پله ها هدایتم کرد و چون پاهام سست بود و
 :گفت
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 ....میبرمازین ببعد جات اینجاست ، من وسایلمو....من اینجا زندگی میکردم _
خودش تو چارچوب در ایستاد ، همون کنار در به دیوار تکیه زدم و خودمو ُسر دادم و منو جلوتر داخل هل داد و
 .د کردم ، بابا قیصر چرا رفتی؟؟؟نشستم و گریه مو آزا

 !!!!!بابا قیصر ببین پسرات باهام چیکار کردن
 مگه من چه گناهی کرده بودم که این بشه سرنوشتم؟؟؟؟ 
 ..صدا گریه ام باال رفته بود و سرمو تو دستام قایم کرده بودم

 ...رضوان ....رضوانه:کاوه
انه دلسوز د و احوالش پریشون بود ، دستی به موهاش کشید وزده بوسرمو بلند کردم و نگاش کردم ، روبروم زانو

 :گفت
منم قول میدم همیشه مواظبت باشم، یه روزی !!!!اذیتت نمیکنه !!اونقدرام بد نیست ، نترس .....افسانه خواهرمه_

 .....فعال باید تا اعدام ارسالن صبر کنی ....خسته میشه و میتونم نجاتت بدم ازینجا
ردم که بلند شد و سمت تخت ته اتاق رفت، از زیرش دو تا چمدون برداشت و درکمد کنار تختو تو بهت نگاش میک
 !!!!چمدونا چپوند دسته دسته توباز کرد و لباسا رو

کل اتاق با دوتا قالی دوازده متری کفپوش شده بود ، یه پنجره به حیاط و یکی سمت بلوار داشت ؛ یه در کوچیک هم 
 ود که فهمیدم پشت بوم طبقه پایین ،حیاط این اتاق محسوب میشه، قسمت انتهایی اتاق ب

 !!!!درست روبروم یه کابینت یک متری و آبچکون بدون شیر آب  بود و یخچال و گاز 
 :درحالیکه بیرون میرفت گفتچمدونا ریخت وتوکاوه لباسا و وسایلشو

 ....گریه نکن؛کاری میکنم طرفت نیاد _
 .....ازه دادم شدت گریه ام بحال خودم بیشتر بشه ،شاید دلم آروم بگیرهبا بیرون رفتن کاوه اج

 
 روز اولی که پا به خونه شوهر بذاری و بفهمی هوو هستی ممکنه چجوری شروع بشه؟؟؟؟

میلرزید که کی عوارض این دعوا تنممداممیشنیدم وفواد روافسانه وبیداد روز صدای داد وبعداز رفتن کاوه تمام
 میرسه؟؟؟؟بمن

 نمیدونستم باید چیکار میکردم؟؟
من نمیدونستم ، االن که میدونم چه کاری ازم به کی پناه میبردم و شکایت میکردم که شوهرم زن داشته و

 برمیاد؟؟؟؟ 
 !!!!!هیچی
 

ه متعلق اتاق کخوابیده بودم،ولی دوباره خودمو روتخت تک نفره گوشه گوشهاینجا رو با اینکه تمام مسیر از شمال تا
 ...منتظر یه اتفاق تازه بودم به کاوه بود رها کردم، دیگه اشکی نمونده بود برام ، فقط چشمم به در بود و

 !!!!یه شوک جدید  
م ، تا غروب خبری از فواد نشد، از فشار اصال حس خوبی نداشتبا این اتاق که مسکنم شده بود غریبه بودم و

حرومم شد ، در یخچال چهارده فوتی کنج اتاقو باز کردم ولی اثری از حتی خوابیدن همگرسنگی دل درد شدم و
نمونده بود ، از شیراب حیاط خلوت یه لیوان آب خوردم و دوباره رو تخت دراز کشیدم خوراکی نبود ، دیگه نایی برام 

 کنم ، تو این غریبی به کی میگفتم گشنمه؟؟؟کمم جمع کردم تا دل درد حاصل از گرسنگیمو کمو پاهامو تو ش
 اصال برای کی مهمه؟؟؟؟ 
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 با ترس صاف لبه ی تخت نشستم و به در زل زدم ،تقه ای به درخورد ، از جام پریدم و

 
متم یه نایلون کوچیکتر برداشت و سچندتا نایلون بزرگ خرید دستش بود ، کنار یخچال گذاشت و از داخل یکیشون ،

 :بود ، زمزمه وار گفتنایلونو سمتم گرفت ، داخلش ساندویچاومد ، کمی بافاصله لبه ی تخت نشست و
 ....بخور رنگ به روت نمونده......سفر بودم این مدت ،یخچال خالی مونده_

 اد؟؟؟؟ساندویچو گرفتم و به این فکر کردم که چی میشد کاوه همسرم میشد نه فو
 !!!!!!من به امید کاوه پای سفره عقد که نه؛صندلی عقد نشسته بودم

با اینکه همبرگر دوست نداشتم و همیشه حسین خوراکی بندری برام میگرفت ،ولی تو این گرسنگی اینم غنیمته، با 
 ...ولع چند گاز بهش زدم 

 :متوجه نگاه خیره ی کاوه بودم ،ولی اهمیتی ندادم که گفت 
ماهی ایران نیست ، درامانی؛ تا برگرده تکلیف مناسبه ؛ فواد احضار شده اونور؛یککوچیکه ، ولی برای تواتاقش _

 ....برای آزادیت کاری بکنممیتونممعلوم میشه وپرونده ارسالن هم
کی با ی موند ، درسته به فواد عالقه ایی ندارم ،ولی دوست ندارم خیانت کنم و با وجود همسر داشتندهنملقمه تو

 !!!!دیگه برنامه بچینم 
 !!!!که خیانت چیههالیم بود

 :بازحمت لقمه رو قورت دادم و باقی ساندویچو سمتش گرفتم و بدون نگاه کردن بهش گفتم
 ...ترجیح میدم من شرافتمونمیفروشم ، همین اسارتو_

 :تر گفتسمتم هل داد و محکمبا دستش ساندویچو
خوای بخوای ن !!!!!!قربانی کنهنشه تو روفقط یه طعمه ایی که اگه ارسالن اعدام ...اد ، نمیخفواد تورو برای زندگی_

 ...پس خیانت نیست!!!!ولت میکنه
 :درحالیکه سمت در میرفت گفتبلند شد و

 ....تا وقتی با فوادی منو یه دوست ببین _
گاه کردم ، یه نلبه ی پنجره ایستادم و رفتنشو جوابی ندادم ، از اتاق بیرون رفت ، کمی جون گرفته بودم ، بلند شدم و

 ....موتور دایچی خاکستری شیک داشت ، کاله ایمنیشو سرش گذاشت و دستی برام تکون داد و رفت
حین دید زدنش ،چشمم به دختر ویلچر نشین سر بلوار افتاد که پیرزنی کنارش نشسته بود ، درست وسط بلوار و 

 خیابون بود ، هردو نگاشون به انتهای 
نمیدونم چقدر بهشون خیره موندم که صدای بسته شدن در حیاط اومد ، و ماشین فواد بیرون رفت ، نفس راحتی 

 پرده رو انداختم ، نمیخواستم بهونه دستش بدم ،کشیدم و
و وسایلمو  تمکابینت و یخچال جا دادم و سراغ کیفام رفحبوبات و کمی تنقالت بود توخریدای کاوه که شامل گوشت و
پرت از کاوه جامونده بود داخل یکی از ساکای خودم جا دادم تا دفعه بعد که اومد با تو کمد چیدم و هر چی خرت و

 .......خودش ببره
 
 

************** 
 

 ....خب کمی رضوانه رو با غصه هاش تنها بذاریم و ببینیم سپهر چیکار میکنه با زندگی
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دادگاه بیرون اومدم ونگاهی به ساعتم کردم یک ربع به دو بود، پووفی کردم ودسته ی کیفمو تو مشتم فشردم و از 

 ...پله هارو دوتایکی پایین اومدم
بیشتر ازونی که فکر می کردم طول کشید وحسابی عصبیم کرد عرض پیاده رو قدم میزدم تا به ایستگاه واحد برسم 

و به خونه برسونم که تلفنم زنگ خورد،نگاهی به شماره انداختم،اوووف بازم این وبرای یه استراحت توپ خودم
 !!صادقی رئیس دفتره

 :تماسو وصل کردم ودرحالی که سعی می کردم تو سایه حرکت کنم گفتم
 !!!سالم جناب صادقی،خداقوت_

 :صدای همیشه شادابش تو گوشی پیچید
 انه؟ سالم پسرم،چیکار کردی بااین پرونده؟ببندمش ی_
 

سری اطراف چرخوندم ونفس عمیقی کشیدم،ازاین پسرم گفتن هاش بیزار بودم،حسابی از آدم کار می کشه ودراخر 
 :کالفه درجوابش گفتم!!هم انگار نه انگار

 ...بردنش زندان،سه سال حبس بریدن_
 
ده رپی این مدل پرونمنتظر سرزنش کردنش بودم و اونم زیاد منتظرم نگذاشت و شروع کرد به حرفای تکراریش د 

 ها که شکست می خوردم،
 

ون یافرستادیش!من باتو چیکار کنم؟پنج ساله حتی یه پرونده روهم درست سرانجام نرسوندی!اخه پسر:صادقی
 من باتو چیکار کنم؟ !حبس یاطالقشون دادی

 
میکرد،حین گوش دادن به حرفاش گوشی رو به شونه ام چسبوندم وبه سنگ ریزه ایی که تو کفشم رفته بود اذیتم 

دیوار تکیه زدم و کفشمو دراوردم وسنگ ریزه رو درآوردم و دوباره پوشیدم وعصبی از خستگی وافتاب وپیاده روی 
 :تقریبا داد زدم

همین که ابد یا اعدام بایه مواد فروش که جرمش اثبات شده چیکار می کردم اخه؟!.....آقای صادقی دلت خوشه ها_
با اونهمه مدرک که دادستان علیهش ارائه داد که نمی تونستم براش حکم !!از سرش هم زیاده !!براش نزدن خیلیه
 ای بابا!!آزادی بگیرم 

 
 

 !تماسو قطع کردم و برای گرفتن تاکسی کنار خیابون ایستادم،تواین گرما تا ایستگاه واحد هالک می شم
 کیفمو دراوردم و یقه ی بلوزمو یکم باز کردم تا از خفگی خالص بشم؛!دمکاش ماشینمو می اور 

 !!!!دربست سراب_ 
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 :خودمو روی صندلی جلوی تاکسی ولو کردم ونفس زنان نالیدم 
 .آقا دوتومن اضاف میدم این کولر ماشین تو روشن کن که گرما هالکم کرد_
 

و دکمه ی کولر رو زد،سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم تا از راننده با سبیل های چخماقی اش بانگاهی براندازم کرد
 :خنکای کولر بهره ببرم که گفت

 !!تابستون اینجارو باید ببینی!!معلومه که اهل اینورا نیستی که از گرمای بهار شکایت می کنی_
  

 :یه دکمه دیگه از بلوزم باز کردم وصورتمو جلوی دریچه ی کولر گرفتم و گفتم
موندم مردم این منطقه چطور تحمل می کنن؟بهار اینه وضعم تابستون که جرات !!که همین بساطهپنج ساله  _

 .نمی کنم از خونه بیرون بیام
 

  :نرم خندید وحواسشو به رانندگی جمع کرد وگفت
 !!هنوز اینجا خوبه،استانهای جنوبی وضع بدتره_

 :دوباره سرمو به پشتی صندلی چسبوندم ونالیدم
 !!!بدش چطوریه؟؟؟؟اینجا خوبه،_
 
 دیگه حرفی نزد ومنم تامقصد از خنکای باد کولر بهره بردم، 
 
 
 
 
ولی به محض اینکه پیاده شدم باد گرمی که به صورتم خورد تمام اون لذت رواز بین برد، کرایه رو حساب کردم  

اال لر پله هارو دوتایکی بوسمت ساختمون رفتم،تو سایه وضع بهتر بود،تا طبقه ی دوم وذوق خواب راحت زیر بادکو
  ...رفتم وکلید تو در واحد چرخوندم وداخل رفتم

 !!همه جا تمیز شده  ...به به
  :نکنه مژگان کاری شده

 مژگان؟؟؟مژگان؟؟_
 
 :کیف وکتمو روی مبلی پرت کردم که صدای هومن اومد 
  ...مژگان نیست،منم_

 :بیرون اومد و غرغر کنان گفتبایه سبد که حدس زدم لباس چرکام باشه ازحموم 
 اینجا خونه است یا طویله؟ چطوری اینجا زندگی می کنی؟_

 :بلوزمو کامل در آوردم ورو دستم گرفتمو گفتم
 .البد طویله است که هرکسی کلیدشو داره وسرشو میندازه میاد داخل_
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ه رفت شویی بندازه ؛سمت اشپزخونسری تکون داد وبلوزو از دستم گرفت وروی باقی لباساگذاشت تاتو ماشین لباس 
 ومنم به اتاق رفتم ورو شلواری کتونم روبایه شلوارک تا زانو عوض کردم

خوبه هومن برای نظافت  !!!عجب شلخته وبی مسئولیت!این مژگان لباساشو از رو تخت جمع نکرد هنوز؟ ...اه...اه _
 !شایدم اومده طفلی خجالت کشیده دست بزنه!اتاق نیومده

 
 :ق بیرون زدم و روی صندلی پایه بلند پشت اپن نشستم و غرغر کنان گفتماز اتا

  !!!خدا بخیر کنه تابستونو!اینم بهار !اینجام جا بود منو کشوندی؟اون از زمستونش_
 

 :پشت دستمو سمتش گرفتم و گفتم
 ...کم کم ده درجه پوستم تیره تر شده...ببین..ببین_
 :واون سمت اپن نشست وبی توجه به غرغرای دائمی من گفتبا پوزخند برام فنجون چایی گذاشت  
 !!!!از درودیوار خونه کثافت باال میره!این چ وضعشه!این خونه مثال زن داره_
 

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم
حیطه ی اختیاراتش هم ازهمون !!موقته!!اگه بشنوه همین کلمه رو می گیره وتا تهش میره...اینقدر زن زن نکن ها_

 .حق نداره تو باقی زندگیم فضولی کنه!خواب فراتر نیستاتاق 
 !!!کاش الاقل تو همون حیطه ی اختیاراتش درست عمل کنه_هومن

 :منظورشو فهمیدم؛ پس به هم ریختگی اتاق خوابو دیده نرم خندیدم و گفتم
  ..بیش تر ازشیفت شب نکته ی مفیدی نداره!زن همینه دیگه_
 

 :شروع به مزه کردن چاییم کردم که دستشو به نشونه ی خاک تو سرت به سرم کوبیدو گفت
  !تو کی آدم میشی؟_

 :توجهی به حرف وعملش نکردم وپرسیدم
 از تهران چه خبر؟  _

 :قندی که تا نزدیک لبش برده بود رو پایین آورد وگفت
دیگه چه خبری الزم !به دیدنت هم میان!براهه ماشین وخونت هم!چه خبری الزم داری؟پولت که به حسابت میاد_

 داری؟
 

  :بیخیال به پهلو چرخیدم وگفتم
 !!!منظورم از اون عفریته و برادر لندهورشه؟؟_
 

تو خونه ی بابات کنگر خورده ولنگر  !اونم یه بی مسئولیت مثل تو!پس آقا نگران جونشه...اها:هومن
 ...آینده شوتی میره المان نگران نباش اقامتش درست شده نوروز!!!انداخته
 

  :باحرص گفتم
 !!!!کوفتش بشه،با پول من میره عشق و حال_
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 !!!.اوال که پول تو نه وپول بابات،دوما مهریه اش بود،خودت قبول کردی:هومن

اگه بابا ومامان سر اون سوتفاهم به هم نمی  !من به گور بابای نمرده ام خندیدم که همچی مهریه ایی قبول کنم_
 .....ختنمون عمرا خودمو تو همچون منجالبی مینداختمدو

 حاال که تموم شده حرص نزن:هومن
 :نصفه ی بعدی چاییمو یکجا سرکشیدمو گفتم

 .....هیچی مثل قبل نمی شه!چی چیو تموم شده؟ هفت سال از عمر من به باد داده،یه بچه رو دستم گذاشته_
 

 :باطعنه گفت
 ....بیچاره پدرومادرت جورت رو می کشن!نتهنه که خیلی مسئولیت بچه هم گرد_
 

  :بیتفاوت گفتم
 ....خودشون مصببش بودن حاال بکشن_
 

سرتاسفی تکون داد و چاییشو سرکشید که صدای بازشدن درورودی اومد هومن که کامل به درورودی دید داشت با 
 :صدای ارومی که من بشنوم گفت

 به اونم کلید دادی؟!الحق که با طویله فرقی نداره_
بدون نگاه کردن به کسی که وارد خونه ام شده بود به هومن پوزخندی تحویل دادم که صدای نازک و پرعشوه ی 

  :مژگان توخونه پیچید
  !!!!سالم عزیزم ،ببخش نمیدونستم مهمون داری_
 

 ..ای بازوبسته شدن در اتاق اومد بدون نگاه کردن فقط دستمو باال بردم ومتعاقبا صد
 :فنجونموسمت هومن هل دادم تا دوباره برام چایی بریزه وبا حسرت گفتم 

  !!!کی از این شهر برم_
 :باحرص برای چایی ریختن بلند شد وگفت

ه دنه که خیلی داره بهت بدمیگذره ؟اگه اینقدر از اینجا بیزاری چرا همون شیراز نموندی؟درستو هم همونجا خون_
 ...بودی اینقدر اینقدر احساس غریبی نمی کردی

 
 :با یاداوری شیراز و قضایای حین تحصیلم پوزخندی زدم و گفتم 
 .نصف دخترای هم دوره ام منتظر خواستگاری من بودن!ده تا فرانک برام جور میشد!اونجا که قوزباالقوز بود _
 

 :سرتاسفی تکون دادو فنجون پرچاییمو جلوم گذاشت وگفت
های کالس وخوش برخورد و خوش تیپ وزبون  !!!پورشه سوارم باشه !اونم ایتالیایی!آدم دورگه باشه !!بله دیگه_

رم البته من که میدونم ک!چرا دخترا ارزوشو نداشته باشن؟حیف که از اخالق خرت چیزی نمیدونستن!!بازم بذار روش
 !!!!.از خودته که به همه شون وعده دادی
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 :کی به تایید حرفاش تحویلش دادم وگفتمنرم خندیدم و چشم
 .!!!توچی داشتی که آرزوی سایه شدی؟نه قیافه داری، نه پول جناب دکتر نوفرستی_
 

 :چشماش برق گرفت و گفت
 !به دل مفلس وعاشق که خواهر جنابعالی کشفش کرد..هیچی به موال_
 

وبلندشد کیف وکتش از لبه اپن برداشت  چاییشو سرکشید٬لبام به نشونه تاسف براش جمع کردم وسری تکون دادم
  :وسمت درخروج حرکت کرد وگفت 

 ..زنت اومده،من دیگه مرخص میشم_
رو با تاکید و حرص دادن من تاکیدی بیان کرد،قندی سمتش پرت کردم ونرم خندید وحین پوشیدن «زنت»کلمه

  :کفشاش گفت
 !!!باشه هاخونت لجنزارن...هفته ی آینده باباومامانت وسایه جان میان_

  !باتکون دست ازش خداحافظی کردم و دوباره به فنجونم خیره شدم
فکر این زندگی یکنواخت و بی روح وکسل کننده عذابم میداد، حالم از متهمایی که دهنشون بوی سیگاروتریاک میده 

ن این گوشه ی دنیا وادعای پاکی می کنن به هم میخوره ،حالم از خودم که از ترس  آبروریزی و برای آسایش دیگرا
 ...کز کردم به هم میخوره

 ...یه وقتایی مثل االن واقعا کم میارم، از بی عرضگی خودم
 
 

 ...من سپهر حکمتم»»»»»
سی سالمه وتویه دفتر وکالت کار می کنم،بااینکه می تونم بعنوان یه وکیل پایه یک فعالیت کنم ولی حوصله ی 

پایه ی یک بودن رو ندارم و فقط برای گذروندن اوقاتم به پرونده های پیش پا افتاده دردسر و اصطالحا دنگ و فنگ 
 !!!ی طالق وقاچاق مواد رسیدگی می کنم که اکثرا هم یابه زندان رفتن طرفم ختم می شه یا طالق

 !!!بهتره اول از خونواده ام بگم واینکه چرا االن اینجام ؟؟؟بیرجند
 
 

 رمانهام آیدی کانال تلگرامم و سایر

@gol yakhghese 

 
  !پدرم یه دورگه ی ایتالیایی ایرانیه و مادرم دختر شیرازی

پدرم تو هجده سالگیش برای آخرین جشن شاهنشاهی به ایران میاد و با مادرم تو شیراز آشنا میشه ولی چون سنش 
  !امان شیرین من گیر کردهکم بوده همراه خونواده اش به ایتالیا برمی گرده و اونجاست که می فهمه دلش پیش م
ا همینجا موندگار میشه وب .بعد از انقالب برمی گرده ایران وبه عشقش میرسه و از اونجا که شرایط خروج مهیا نبود 

  !!!سرمایه اش یه کارخونه راه میندازه که طبق اوضاع جنگی ایران کار وبارش می گیره وبه ملک وثروت میرسه
  !لیمون خوبه ویه خانواده خوب دارمپس تا اینجا فهمیدین وضع ما
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من سپهر پسر ارشد خونوادم وسایه خواهرم هفت سال از من کوچیک تره و از اونجایی که هفت سال اول زندگیم 
 نازپرورده ی خونواده وکل فامیل بودم،

  !!!فوق العاده مغرور و بداخالقم 
 !حم مطلع شده از صدمتریم هم دیگه رد نمیشههرکی که گول ظاهر مهربون ومانکنم رو خورده واز اخالق افتضا

 !ای برادر سیرت زیبا بیار!صورت زیبای ظاهر هیچ نیست
 !خب چیکار کنم همینطوریم دیگه قابل تغییر هم نیست

  !خب میرسیم به زندگی شخصی خودم
ی بود ه ام طبیعزیبایی و قدوباالی من برای خونواد!دانشگاه شیراز وکالت قبول شدم و تغییرات زندگیم شروع شد

ولی برای دخترای دانشگاه یه کیس فوق العاده حتی برای دوستی محسوب می شدم و این شد که تو دام  اولین دختر 
 افتادم وبا فرانک دوست شدم ،

و از شانس بدم یک شب که تو خونه ی دانشجوییم پارتی گرفته بودم پدرومادرم وسایه هم سر رسیدن و بهترین 
بود تا خودشو تو دلشون جا کنه و وقتی چشم باز کردم بعد از یک مراسم عروسی مفصل با  فرصت برای فرانک

فرانک روی یک تخت خوابیده بودم درحالی که نمی دونستم هدفم از این ازدواج چیه فقط از حضور فرانک لذت 
 !میبردم ونیازام رو برطرف میکردم

ی کارها منعش کنم و فرانک همچنان به کارهای مجردیش نمی دونستم که باید به رفت وامداش گیر بدم واز بعض
ادامه میداد،پارتی رفتن،سفر بادوستاش به مهمونیای دوره ایی و هزار ویک گندو کثافت کاری دیگه با پول یامفتی 

 !!!!!از بابا میرسیدکه
 !البته برای منم مهم نبود وفرقی به حالم نمی کرد 

 ...زن و زندگی غافل بودم ازازتاهل وتعهد ومسئولیت
 !!!تا اینکه فرانک باردار شد وزنگ خطر برای هردوی ما روشن شد

 
با اینکه دوسال از ازدواجمون میگذشت هیچ کدوممون موفق نشده بودیم مسئولیت زندگی مشترک رو بپذیریم وحاال 

  .خطر مسئولیت رو برای هردومون روشن کرد وآژیر خطر ناسازگاری تو زندگیمون به صدا دراومدورود یک بچه زنگ 
 !فرانک هم حس منو داشت ونمی تونست مسئولیت بچه وزندگی رو تو برنامه هاش بگنجونه

 .و این شد که زندگی تبدیل به جهنم شد
 

تیم و فرانک درخواست طالق داد،تصمیم به سقط هنوز بچه به دنیا نیومده بود که درسمون تموم شدو تهران برگش
جنین داشت ولی با الم شنگه ی مامان شیرین این تصمیم منتفی شدو قرار طالق برای بعد از تولد بچه موند ولی 

 !این بین چندتا مشکل وجود داشت
 

است طالق ازطرف اول ازهمه لشکرکشی خونواده ی فرانک بودکه چرا دخترشون رو طالق میدم غافل از اینکه درخو
دختر خودشون بود وبه پیشنهاد فرانک من اعالم کردم طالق میخوام و طی یک حمله کتک مفصلی از برادرش 

 ....پام خورد شدخوردم و دست و
در نتیجه به همه اعالم کردم جریان طالق منتفی شده ولی بانفرتی که از فرانک به دلم نشسته بود بالفاصله بعد از 

قش دادم و برای درامان موندن از حمله ی برادراش از تهران فراری شدم وپیش دوست دانشگاهیم تولد کیان طال
 ....هومن که تو بیرجندطبابت می کرد اومدم 
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 !بود« کیان»مشکل بعدی جدایی از فرانک 
 

ران یپسرم بعد از طالق مسئولیتش به عهده ی مامان شیرین موند و فرانک هم تا درست شدن کارای رفتنش از ا
پیش پدرومادرم موندگار شد تا ازطعنه ها وحرف وحدیث خونواده اش درامان باشه وبه همه گفت که من یعنی 

 !همسرش خارج هستم واونم دلیل خارج رفتنش روپیش من بودن اعالم کرده
 !!ازفکرونقشه های فرانک درعجبم که چه مارمولکیه 
 
 !!درتالشه که خونواده ی خودشم بپیچونه 

 !!!ط فقط من درعذابم که پنج ساله تواین شهر غریب تو اتاقکای دادگاه باهرنوع متهمی سروکله میزنماین وس
 !بااینکه از کارم لذت نمی برم ولی برای تفریح و سرگرمی شغل خوبیه

 .هم از غریبی خالص میشم وهم به خوش گذرانی ام می رسم
 
 

 !خودم راضی ام،ازاد و رها بی قید زندگی می کنم بااینکه طی این پنج سال پرونده ی موفقی نداشتم ولی
 !داشت یادم میرفت،مژگان

مژگان یکی از موکلین سال اول وکالتم توبیرجند بود که به دلیل اعتیاد همسرش یک ماه بعد از ازدواجش درخواست 
م به طور طالق داد وبا کمک من موفق شد و بالفاصله بعد از طالق آویزون من شدو طی کمی کشمکش راضی شد

 !!!موقت عقدش کنم،
 

برای خودم هم بد نبود ولی از وقتی بو بردم که سوژه ایی برای ازدواج دائمی اش هستم براش حدومرز گذاشتم و طی 
بعضی مشاجرات وکم محلی های من دیگه امیدی به دائمی شدن نداره وفقط در تالشه که همون موقت بودن رو از 

 !!دست نده
البته چون حوصله ی سر زبون افتادن رو ندارم ،هربار ...باره خودمو منجالبی مثل فرانک بندازم مغز خرنخوردم که دو

 !!!بعد از اتمام صیغه تمدیدش می کردم تا مجبور نباشم زن دیگه ای رو وارد زندگیم کنم وخودمو تو دردسر بندازم
 

 .!!!به کل یادم رفت از هومن وکیان براتون بگم
 

 !!کیان پسرم داره پنج سالگی عمرش رو توبغل مامان شیرین سپری می کنه واما هومن
 !هومن هم سن و سال منه وپزشک جراحه 

خوشتیپ وباکالس هم هست به نوعی بهترین دوست دنیاست که علی رقم غرورو اخالق خاص و البته گندمن هنوز 
ب خیر برای هومن و سایه شده طی این پنج سال هومن هم به من محبت داره وفرارو پنهان شدن من  دربیرجند سب

ادعای عشق سایه روکرد ومدعی شد از زمانی که تو شیراز سایه به همراه پدرومادر به دیدنم می اومدن بهش 
 !!عالقمند شده و سایه هم این عشق رو پذیرفت وخیلی زود نامزد کردن

 
یم برگردم ولی نه حوصله ی کتک خوردن از برادرای فرانک کاش می تونستم پیش پدرومادرم برگردم و به زندگی عاد

و از همه سخت تر اگه برگردم مجبورم مسئولیت کیان رو به عهده بگیرم که !رو دارم ونه حوصله ی جنگ اعصاب
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فقط هراز گاهی همراه پدرومادر به دیدنم میاد !درتوانم نیست،پیش پدرومادرم بهترین جا برای تربیت ورشد کیانه
 ...به همین دیدار مختصر فرزندم رضایت دارمومنم 

 ««««««««...و این است زندگی من
 
 

اتاقه، فنجون چای خنک شده رو به جلو هل دادم و از صندلی پایین پریدم و سمت اتاق با یاداوری اینکه مژگان تو
 خواب رفتم و بدون کوبیدن درو باز کردم،

 ...باگوشیش بودمژگان لبه ی تخت نشسته بود و مشغول ور رفتن 
  !!!!جدیدا زیاد تو گوشی غرق میشه

 !مطمئنم یه جای کارش میلنگه نیستم ولیشکاک
 :با دو گام بلند سمتش رفتم و گوشی رو از دستش کشیدم و با لحنی غدوعصبانی گفتم

 چیکار می کنی؟_
  :دست به سینه به پشتی تخت تکیه داد ولبشو تابه تا کردوگفت

 ...برای پست یکی از فرندام کامنت میذاشتم پست آخر گذاشته_
  :نگاهی به صفحه ای که کامنت میذاشت انداختم و گفتم  
  !این چه وضعیه!اینجا رو مرتب کن ...کامنت نذار_
 

شروع به دید زدن باقی کامنتا و پستای طرف که اسمش رها بود کردم ومژگان هم شروع به مرتب کردن تخت 
  :کردوگفت

 !این رمان اخریش زیادی تلخه ولی مزخرفه!تو پستاش داستان های واقعی میذاره_
بااینکه نوشته واقعیه ولی کی !اخه کی با همچی مردی زندگی رو تحمل میکنه؟هم معتاده هم بددهن هم بدجنس

 ...باور می کنه؟این دوره زمونه هیچ دختری یک درصد بدی روهم تحمل نمی کنه چه برسه همه رو باهم
 
 .  :پست اخرشو خوندم و مژگان به ور زدناش ادامه داد.
فقط چن فرند خوب و بدون حاشیه ایه داستاناش رو دنبال می کنم همیشه پستاش بسته است ونمی شه باهاش _

 .منکه دلم میسوزه میخواد بره...ولی پست خداحافظیش بازه و داره جواب میده...حرف زد
 

 ......پست آخر.»»»»
 ...عزیز،ممنونم که تو دنیای مجازی همراهیم کردیددوستان 

بهترین دنیایی بود که داشتم ولی افسوس که مجبورم برای همیشه از دنیای محبوبم وداع کنم،منو ببخشید که رمان 
 .اخرم ناقص موند

 .««««««..بدرود...قول میدم یه روزی یه نفر پایان تلخ دختر قصه رو براتون بذاره
 
 :رو روی تخت پرت کردم مژگان برداشت وداخل کیفش گذاشت وگفتگوشی  
 !!!!بااین سوزی که پست اخرش داره من حدس میزنم این رمان داستان خود رها باشه_
  :ریز نگاش کردم و گفتم 
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 ...خب برو پی وی ازش بپرس_
  :دوباره لبای غنچه ایشو تابه تا کردوگفت  
 !!!پی وی جواب کسی رو نمیده_
  :عمیقی کشیدم و بلند شدم وسمت تخت رفتم و خودمو روی تخت پرت کردم و گفتمنفس  
 ...برو خونتون میخوام استراحت کنم  !حوصله تو ندارم مژگان،خیلی ور میزنی_
 

 :غرغر کنان گفت
 سپهر معلوم هست چت شده ؟چرا اینجوری با من رفتار میکنی؟_
  :چپ چپ نگاش کردم و جدی تر گفتم 
 !وابم حرفیهمیخوام بخ_
 :مظلوم نگام کرد کمی دلم به حالش سوخت،مالفه رو رو بدنم کشیدم و گفتم 
 ...صدات درنمیاد میخوام بخوابم_
همینم از سرش زیاد بود، گرما انقدر کالفه ام کرده که حوصله ی خودمو هم ندارم،چشامو بستم و با تکون تخت   

 ...فهمیدم روی تخت دراز کشیده
 
ته بودم ولی خواب به چشمم نیومد و هرچی پهلو چرخوندم نتونستم بخوابم، نگاهی به مژگان کردم با اینکه خس   

 ....راحت خوابیده بود از لبه ی تخت خم شدم و گوشیمو برداشتم و شروع به چک کردن پیامام کردم
 ، سراغ پیجم که هرازچندتا پیام از مامان شیرین وسایه و بچه های دفتر داشتم،فکرم سراغ رهای رمان نویس رفت
 ...گاهی یک عکس پست میذاشتم رفتم وصفحه ی رهارو سرچ زدم وبه فرندام اضافه کردم 

تصویر مزرعه مثل آفتابگردان گذاشته بود که من خیلی دوست داشتم، حوصله ی خوندن چت هاش رو نداشتم و 
 یکراست سراغ پی وی رفتم و حرفای مژگان رو در مورد پستاش نوشتم، 

  ..تر جون ، پستات خیلی مزخرف ان؛دخ»
 !میخوای واقعیت بنویسی یه چیزی بنویسم با عقل جوردربیاد 

 !!!!!آخه کدوم دختری تو این زمونه همچی شوهری رو تحمل میکنه 
  !با اینکه مژگان گفته بود پی وی جواب نمیده ولی بالفاصله بعد از ارسال پیامم آنالین شد و پیامم خونده شد

  !!!نتظر پیامم بود یا با کسی چت میکردانگار م
 .و خیلی زود جواب پیامم رسید

 
  

 پوزخندی زدم و با خودم گفتم 
 !!!هه.....اینم دختری که پی وی جواب نمیده:_

 :نوشته بود
 
مطمئنا من یه احمقم که به این زندگی دل بسته بودم ...بردینممنون که به بی عقلی و مزخرف بودن زندگیم پی »»

شما  ...امروز فهمیدم دیگه امیدی وجود نداره و میخوام تمومش کنم  !!!و امیدوار بودم روزی همه چی درست میشه
 «««»امیدی هست؟؟ ..به من بگین
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 :با اینکه چتهاشو نخونده بودم ولی بالفاصله نوشتم

راستی به من گفتن ...مومش کن، دوست داشتی برای تموم کردنش کمکت میکنمنه امیدی نیست، ت»»»»
 ««««...خصوصی جواب نمیدی ولی

  :سه نقطه گذاشتم تا خودش منظورمو بفهمه و انگار فهمید که نوشت
 ...ولی انگار نیست ..درسته تا حاال جواب کسی و ندادم ولی االن منتظر یه اشاره یا یه نور امیدم_
  !!!و خودتو فیلم کن دختربر ....هه

  !صفحه ی چت رو بستم و گوشی و کنار گذاشتم، همینطور مظلوم نمایی میکنن تا یه نفر و تور کنن
  !!!دنیای مجازی دیگه چه صیغه ایه

  !!!فقط برای آدمای ساده لوحی مثل مژگان خوبه
  !!!امروز پست خداحافظی میذاره، فردا با یه اکانت جدید برمیگرده

 ....به بالش فشردم و بزور خواب رفتم سرمو
 
 

 ....تویه اتاق کوچک بودم وهمه جا پراز نورسفید رنگ بود و توسط منبع همون نورهای سفید رنگ مواخذه می شدم
  :یکی از نورها میگفت 
 ...برو کمکش کن...ببین چیکارش کردی_
، روی خاک خشک بیابون گل سرخ میچید تو بهت به دختربچه ای که لباس عروس کثیف وپاره ای به تن داشت   

 :،نگاه کردم صورتش دیده نمی شد ؛یکی دیگه از نور ها گفت
 ...عرضه نداره کمکی ازش برنمیاد_
 ....سمت نور چرخیدم ،چشمامو زد ،بادستای پراز خونش یه تیکه گوشت پراز خون تو بغلم گذاشت  
ت، شبیه جنین بود، قدمی عقب رفتم تا پاهام به خون با چندش رهاش کردم و نقش زمین شد همه جارو خون گرف 

 :آلوده نشه که دوباره همون نور گفت
 ..چون کسی کمکش نکرد اینطوری شد!می بینی_
 :نور بعدی تیکه گوشت دیگه ای جلوی پاهام پرت کردو گفت  
 !!!به درد کسی نمی خوره...اینم قلبت ...بگیر_
بهت به تیکه گوشتی که شبیه قلب بود،نگاه کردم و نگام به جای قلب رو بدنم افتاد ،با اینکه اثر و درد زخمی تو   

 !!!!نداشتم ولی لباسام پرخون بود
ک شد یکباره همه جا تاری.برای پاک کردن خون به لباسام دست کشیدم ولی بجای تمیز شدن حجمش بیشتر می شد

... 
 !بود نه از نور های سفید اثری
  !نه از دختر محزون دل کویر

 :با فریاد گفتم  
 !چرا این بال سر قلبم اومده ...به کی کمک کنم...چیکار کنم اخه؟_
 ...دیره  ...دیره  ...دیره _

  !خیس عرق از جام پریدم وسر جام نشستم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
47 

کردم وبا لباسام رفتم  از تخت پایین پریدم وخودمو به حموم مهمون.هوا تاریک شده بود و مژگان هنوز خواب بود
  !زیر دوش

  !کمتر پیش میومد کابوس ببینم ولی این کابوس برام اشنابود
هفت سال پیش شب ازدواجم با فرانک هم همین کابوس رو دیدم ولی اونموقع آلوده به خون نبود و فقط سنگ 

 ...اخ خدای بزرگ ...شده بود و اون نور قلبمو به سرم کوبید که حتی خون هم نیومد ولی کابوس امشب
 

کردم و گوشیمو برداشتم و مبل ولوکردن بدنم خودمو رودور کمرم حوله پیچیدم و از حموم بیرون زدم ، بدون خشک
 ..بپرسم عجیبموهم حکمت خواب تکراری وگرفتم تاهم احوالشونو بپرسم وشماره مامان شیرین رو

 سالم سپهر جان ، خوبی مامان؟؟؟:مامان شیرین
 :گفتم بیحال

 خوبم مامان، چخبر؟؟؟_
 !!خبری نیست ، تو چطوری؟؟؟؟بیحالی مادر ؟.....سالمتی پسرم :مامان

 :گفتمآبی که از موهام رو صورتم چکیده بود گرفتم وکشیدم ودستی به صورتم
 ....اونجا اتفاقی نیفتاده؟؟؟؟؟یه خواب بد دیدم، حالم گرفته شد _

  :ه با دلهره گفتانگار حرفم مامانو هم نگران کرد ک
 کرده؟؟؟نه مادر اینجا همه چیز خوبه ، چه خوابی دیدی که اینطوری پریشونت_

 :براش گفتم و دراخر پرسیدمجریان خوابم و شباهت عجیبش با خواب هفت سال پیشم رو
 !!!!!این فرانک که گند جدیدی نزده؟؟؟؟نکنه به خاطراونه؟؟؟؟آخه خواب قبلی شب ازدواج با اون دیده بودم_

نخور  غصه!!!!!کارای شرکت کمک حال باباته ،نه مادر فرانک کارای رفتنش جور شده، نوروز رفتنیه ،االنم تو:مامان
 !!!!مادر جون ، خون خوابو باطل میکنه ،اتفاق خاصی نمیفته

 
 :و این کابوس هم واقعا کالفه ام کرده بود ، محزون نالیدم  همینطوریش بریده بودم

 ...بنداز بیرون ، دلم برای خونه تنگ شده اون فرانکو !!!!دیگه خسته شدم شیرین جون ، میخوام برگردم _
مادر ، می دونی که حوصله دردسر نداریم ، تو که اینهمه وااااا سپهر بچه شدی؟؟؟؟؟ یه کم دیگه تحمل کن:مامان

ادر ،خودت که اونجا با کسی رابطه نداشتی؟؟؟؟ ببینم م !!!برا خودتم استقالل خوبه!!!!!تحمل کردی امسالم روش
 ...اون دختره که 

 ...هنوز جمله ی مامان شیرین تموم نشده بود که نگام تیز سمت اتاق چرخید 
 :تماسو بدون حرفی  قطع کردم و عصبی سمت اتاق خواب رفتم و درو باز کردم 
 !!!!مژگان؟؟؟؟......مژگان_
 

 :د ،بی مقدمه پرسیدمنگام کر با هول از خواب پرید و
 حامله بودی؟؟؟؟؟تو_

 :نگام میکرد ، چندقدمی داخل رفتم و دوباره پرسیدم مبهوت
 آررره؟؟؟ حامله بودی سقط کردی؟؟؟؟؟؟_

 بخاطر پریدن از خواب بود یا ترسیده بود که قیافه اش وحشتزده بود ، قورت داد ولی جوابی نداد ، نمیدونمآب دهنشو
 :و شالشو برداشتم و رو پاش پرت کردم ومحکم گفتم مانتومت کاناپه رفتم وبا چند قدم بلند س
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 ...همین االن میری بیمارستان ، به هومن میگم وقت آزمایش خارج نوبت برات بگیره _
 :زد و عصبی و ترسیده نالیدمانتو شو چنگ

 سپهر معلوم هست چته؟؟؟کی بهت گفته ؟؟؟از کجا فهمیدی؟؟؟؟_
 

 :عصبی نگاش میکردم که از ترس خودش به حرف اومد و گفتبا چشمای گرد و
 .....تو که حاضر نبودی دائمی کنیم رابطه مونو ، مجبور شدم بندازمش سپهر جان_

 عصبی و مستاصل شدم با اینحرفش ، چطور میتونه اینقدر راحت از کشتن یه آدم حرف بزنه؟؟؟
 

 :چرخیدم برای کنترل خشمم دور خودم دستی به صورتم کشیدم و
 وااااااااااای.....واااااااای_

 :کردم ، گریه اش گرفته بود ، ملتمس از تخت پایین اومد و گفتمبل ولومبهوت خودمو رو
 !!!!که دائمی میکنیفقط بگو !!!!اگه میخوای دوباره حامله میشم  ....سپهر ترو خدا _

 .....همش یک ماهش بود 
 

 !!!!ر بیامچقدر راحت میخواد با این موضوع کنا
 :عصبی سرش داد زدم 

 !!!ببینمریختتوگم شو ازینجا نمیخامبرو_
 

 :دوباره گفتپوشید ودارم نیست، اشک ریزان مانتو و شالشومیدونست عصبانیتم فوران کنه هیچی جلو
 !!!اگه قبول میکردی نگهش میداشتم!!!!!سپهر من چند بار بهت گفتم دائمی کنیم ،خودت موافقت نکردی_

 :مبل سمتش خیز برداشتم و گفتم از رو
ب مرتقرار بود اون قرصای کوفتی رو !!!!!نمی اومدمبچه میخواستم که تهران داشتم ،سراغ تولعنتی من زن و _

 ....میخواستی منو تو هچل بندازی؟؟؟؟ منو تو خون یه آدم شریک کردی المسب !!!!بخوری 
 ....سپهر ، آروم باش ، االن عصبانی هستی، میرم بعدا میام حرف بزنیم :مژگان

پذیرایی پرت  هم وسطگرفتم و تا بیرون اتاق کشوندم، برگشتم و کیفشوتحمل کنم ، بازوشودیگه نتونستم وجودشو
 :کردم و گفتم

 ...هبرای همیش....آخر همین ماه از بیرجند میرم  !!!!!دیگه نبینمتگم شوبرو_
 !!!ناباور از وسط پذیرایی نگام میکرد ، حقش بود این رفتار 

  :کوبیدم و داد زدممحکمدرو 
 .....بروبکش وبدتر نشه بی حرف راهتواگه میخای اوضاع ازین_

تخت پرت کردم و با شنیدن صدای در خروجی نفس راحتی کشیدم و به تعبیر خوابم به این زودی فکر خودمو رو
  !!!!و اینکه همه ی خوابم بچه نبودمیکردم ، 

  !!!!پس اون دختر چی؟؟؟ مطمعنم که مژگان نبود
 مواخذه میکردن؟؟؟؟نکنه اشتباه کردم؟؟؟ چرا منو ..یا قلبم؟؟؟
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*********** 
 

 کابوس عجیبش و داشته باشیم ، خب سپهر و
 ببینیم زندگی رضوانه در چه حاله

 
***************** 

 
 

 پاشو نیومدی اینجا سلطنت کنی...برا من اومده رو پر قو خوابیده ..پاشو ببینم پاشو دختره ی ایکبیری:افسانه
 

گیج از جام بلند شدم و با دیدن زن فواد که دست به کمر باال سرم ایستاده بود، سیخ سرجام نشستم گوشه ی 
 .رد از تخت پایین برم با ترس روبروش ایستادممانتومو که از دیروز ازتنم در نیاورده بودمو کشید ومجبورم ک

شال سفیدش آزاد روسرش انداخته بود و موهای بلوطی رنگش اطراف قاب صورتش .شیک وپیک لباس پوشیده بود 
 :مانتو شلوار شیک قهوه ای رنگی هم تنش بود لپمو گرفت ومحکم سرمو به عقب هل داد وغر زد.ریخته بود 

 ...زل نزن به من بدم میاد_
 

 :دستمو روی دستش رو لپم گذاشتم دردم گرفته بود عصبی توپید
اتاقا وسالن پایینو کامل گردگیری میکنی .حیاطو کامل میشوری.بعد از ظهر مهمون دارم ...من میرم تا شهر _
 !!!!تابرگردم تموم کرده باشی ...
 

 :یقم فرو بردم که داد زد من که تاحاال کاری نکرده بودم چی بهش میگفتم سرمو تا اخرین حد ممکن تو
 ...نشنیدم چشمتو_

 :فقط تونستم زمزمه وار بگم 
 ..چشم_

 !!!آدمای این خونه عقده ی چشم شنیدن داشتن
 :دوباره هلم داد که به دیوار میخ شدم و غرغر کنان از خونه بیرون رفت 

 ...فکر کرده اومده حکومت دختره ی لوس نازنازی_
 

 :از پنجره دید زدم خیالم از رفتنش که راحت شد با خودم گفتم صدای استارت ماشین که اومد 
 ..پس اگه بفهمه من دختر خوبی ام حتما باهام مهربون میشه .کاوه گفت خواهرش مهربونه _

 ...با این فکر خودمو به یه دوش ابگرم دعوت کردم وبعد از پوشیدن لباسام رفتم پایین 
منم باخیال راحت با ذوق برگشت ومن داخل اتاقکبود که اومدنگوشه ی حیاط نگهبانی نشسته جلوی اتاقک

 !!!موزاییکای حیاط سیصد متری رو شستم
 ....لذت داشت آخه هیچ وقت حیاطمون موزاییک نداشت و شستن این موزاییکا برام 
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ده رش دواز با رضایت از برق افتادن حیاط سراغ خونش رفتم قصری بود برای خودش یه سالن بزرگ که چهار تا ف 
 متری به شکل مربع میخورد ویه آشپزخونه ی درندشت

 ...وسه تا اتاق خواب 
 .اول از همه رفتم سراغ آشپزخونه 

کمی ظرف نشسته بود شستم و همه جا رو دستمال کشیدم کف خونه هم تمیز بود با جارو دستی رو فرشا کشیدم 
 .هم وارد حیاط شد  وبا رضایت از خونه بیرون اومدم که همزمان ماشین افسانه

باذوق لبخند به لب منتظر بودم ازم تشکر کنه یا حداقل لبخند رضایتی بزنه ولی فقط اخمی نثارم کرد وعصبی سمتم 
 :اومد وگفت 

 ..واستا بگردمت چیزی کش نرفته باشی_
 :جوابشو بدم همه جای بدنمو دست کشید و دوباره غر زدازحرفش شوکه شدم ولی با حرکت سریعش نتونستم 

 ...اخه یکی نیست بهش بگه کسی که نمی شناسی چرامیاری تو زندگیت.معلوم نیست از کدوم دهاتی آوردتش _
منه احمق چقدر افکارم نسبت بهش مثبته و اون چه افکاری .از حرفاش و حرکتش بغضم ترکید واز پله ها باال دویدم 

 داره مگه از من بدی دیده که اینطوری میکنه؟؟؟؟در موردم 
 ..مگه من خواستم که هووش باشم؟

 اصال مگه ندید شوهرش محلم نمیده پس نگران چیه؟؟
 متوجه رفت و امد طبقه ی پایین شدم به روی خودم نیاوردم و تو تنهاییم ضجه زدم ،

 :ش اومدام پی تری پلیرم رو زدم به شارژ تا بتونم اهنگ گوش بدم که صدا
 بیا پذیرایی مهمونا کن پس بدرد کی میخوری؟؟_

 :اشکامو پلک کردم و به حالت دو از پله ها پایین دویدم، پایین پله ها ایستاده بود پرسید
 اسمت چیه؟؟_

 :رسیدم پایین روبروش ایستادم وگفتم
 ..رضوانه ام_
 

  :بازومو تو چنگش گرفت گفت
 ..مه چی تو  اشپزخونه امادسته..برو شربت و چایی بیار پذیرایی کن_
 
رفتم داخل وسالم ارومی به جمع هفت هشت نفری خانوما دادم ویکراست رفتم اشپزخونه واونام شروع کردن به  

 !!!ازمدل موهاشون ،لباساشون وچیزایی که من سر در نمی اوردم حرف میزدن...گپ زدن
 :یکیشون گفت

 اَفی خوش بحالت فواد برات نوکر اورده؟؟_
 :انه هم براش غمزه اومد و با بیزاری گفتافس
  !!!!کاش یه کار بلد می اورد اینکه بچس باید کار یادش بدم_

 :یکی دیگه گفت
 !!!بپا قاپ شوهرتو ندزده خوشگله وروجک _

 :و دوباره افسانه با بیزاری و عصبانیت گفت 
 ....برسه به اینکه بخواد این فسقلی زیر دست فواد له میشه چه...کجاش خوشگله دختره ی ایکبیری _
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 !!!!وبعد سرشو طوری تکون داد وهمه خندیدن
لیوانای شربتو توسینی چیدم وتو هرکدوم یه تیکه یخ انداختم واز پارچی که خودش اماده کرده بود شربتا رو ریختم  

 :ودر حالیکه مواظب بودم از دستم سر نخوره بردم که تعارف کنم که بهم توپید
 ..از کدوم دهات اومدی که نمیدونی این لیوانا برای چاییه....ابله مگه تو این لیوانا شربت میارن _

اخه تو خونه ی ما همیشه یه مدل لیوان بود که برای همه کاری .باخجالت معذرت خواستم و برگشتم اشپزخونه 
تقل روش بود پیدا کردم وشربتا رو به اونا منازهمونا استفاده میکردیم تو یکی از کابینتا یه مدل لیوان که عکس میوه 

 ..کردم و دوباره براشون بردم ودعا کردم که دوباره جلوی اینهمه ادم سنگ رو یخم نکنه
 !!!!یک ماه بساط همین بود نه از فواد خبری بود ونه از ارامش

مدن فواد وبهتر شدن اوضاع بین همسایه ها و دوستای افسانه به عنوان نوکر خونه معرفی شده بودم وبه امید او 
تحمل میکردم و دلتنگیای موضعی رو با گوش دادن اهنگام که حاال همه تکراری شده بودن برطرف میکردم، این بین 

می دلم نمن این مهربونیشو دوست نداشتم ولی بازم برام نور امید بود وفقط کاوه باهام مهربون برخورد می کرد و
  !!نظر رو  از خودم بگیرمشم وبدچ ولو اومد همین حامی ،

 !!!..نمیدونم اگه ازش بخوام اهنگ جدید برام میاره یانه
 !!طبق معمول خیلی از روزا کارای خونه ی افسانه رو کرده بودم وبرگشتم باال تو اتاق خودم

 
وز مجبور به نمیدونم این افسانه که تک و تنهاست؛ چرا با این دوره های زنونه خونشو به گند میکشه که هر ر 

 .ولی من حق اعتراض نداشتم  !!!نظافت باشه
تو اتاقم نشسته بودم و چون افسانه خونه نبود صدای اهنگو به اندازه اتاق خودم باال بردم که از بیرون صدای داد و  

 ..لب پنجره رفتم وپرده رو کنار زدم از چیزی که دیدم چشام از حدقه دراومد .بیداد و عربده کشی اومد
 
 !!!!ر حیاط باز بود وماشین فواد وسط در متوقف شده بود وبا صفار و صفدر دست به یقه بودد
 :با هول از اتاق بیرون اومدم وتا حیاط دویدم ؛ وسط حیاط ایستادم ،صفار داد زد 
 ..بیخود کردی مردک عوضی قرارمون این نبود_
  

 :نمیشد باتمسخر گفتفواد با اینکه یقش تو دست صفار بود پوزخند از صورتش محو 
 ...یقه رو ول کن مردک حقش بود این حکم_

 :دست صفدر برای زدن فواد باال رفت که کاوه هم به جمعشون پیوست وعصبی غرید
 !دلتون زندون میخواد شماهاهم؟؟_

 :فواد یقشو از دستای صفار ازاد کرد وخشمگین گفت
 ...و میکردروزی که با ابروی خواهرم بازی میکرد باید فکر اینجاش_

 :صفار منو دید و گفت
 !!!ما یه قراری داشتیم..معامله مون فسخه ؛دختر قیصرخانو پس بده_
 
 

 :مداد زدمیدیدم ، پوزخند کنج لبم نشست ونمیدونم چرا خوشحال شدم ازینکه استیصال و بیچاره گیشون رو
 دختر قیصر خانو فروختی ، االن اومدی چند من؟؟؟؟_
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چرخید ، از قیافه های عصبانیشون ترسیدم و یک قدم عقب رفتم ، فواد غرید بهشون همه نگاشون سمت من 
 :گفتو
 ....کردین ماهم میایمپالستونو، برید حلوا آماده کنین، دعوتجمع کنین جل و_

 :صفار داخل حیاط حمله کرد و عربده کشید 
بمیره و بانی مرگش این باشه ، زندگیتون سامون نمیگیره  !!!!!دختر به این شوهرت هالی کن ،ارسالن برادر زادته _

!!! 
 :با داد جوابشو دادمحفظ کردم  وهمونطور که از ترسش عقب ،عقب میرفتم ، پوزخندم رو

 !!!!به درک که ارسالنت بمیره_
 نکشتی؟؟؟؟دختر قیصر خانومگه تو
  !!!!گیفعلفرستادی خونه این مردکه سالمه وزندگیم سامون بگیره ؟؟؟ کدوم زندگی داداش بزرگه؟؟؟ همش پونزد 

 روبراه کنم؟؟؟؟ با دختر خودتم همچی کاری میکنی؟؟؟؟ که صبح تا شب امورات زنشو
 !!!!به درک که ارسالنت بمیره وقتی باباش اینقدر بی غیرته که ناموسشو میفروشه و غنیمت میده 

د ولی نشسته بووجودم، نمیدونم این نترسی ازکجا تو من هنوز عقب عقب میرفتم ولی صفار در جا خشکش زده بود
 :گریه ام گرفته بودتنهاییم سر باز کرده بود وعقده ی یکماه غریبی و

 !!!تا عمر دارین آه رضوانه پشت سرتونه و زندگی تونو ویران میکنه  !!!برید بجهنم و بمیرید  .....گمشو ازینجابرو_
 

باال دویدم ، در اتاقمو به هم کوبیدم و چید تحمل نکردم و راه اومده از پله ها روحیاط پیصدای قهقه ی فواد که تو
 ...یکی دوساعتی طول کشید که جمعیت متفرق شد و سرو صدا خوابید  ....تازه شد دوباره داغم
 از دلتنگی داداش حسین و باباقیصرم اشک میزیختم ، خودم مچاله شده بودم وروتخت تو

 ..گرم ننه گیسو لک زده بود دلم برای آغوش 
 
 

 بچگیمو میخواست ، تخت تاب دادم ، دلمروبازوهامو بغل زدمو آروم خودمو
 !!!!که طبیعی طی بشن میخوامهمین روزامو

 !!پر درد نه به این غریبی و !!!نه به این فالکت 
 !!!!همش پونزده سالمه !!!این درد برای من زیاده

 
  !!کاوه بود ، نه از فواد و تا شب نه از افسانه خبری

ه ما کاری بمیکرد ، مرد آرومی بود وکنار حیاط نشسته بود و سیگار دوداتاقکفقط جهانگیر نگهبان خونه ، جلوی 
 !!ایفا میکرد روباغبوننداشت ، فقط حکم نگهبان و

 .دختر ویلچر نشین هم طبق عادت همیشه اش بعداز غروب لب بلوار اومده بود
تازه تموم کرده بودم که دراتاق باز شد ، حین جمع کردن جا نمازم با هول چرخیدم سمت در ؛ کاوه زیر بغل ونمازم
  :گفتگرفته بود ، و داخل اومدن ،فواد با دیدنم قهقهه عجیبی زد وفواد رو

 خونه دارم ؟؟کاوه میبینی عجب فرشته ایی تو_
 

ومد و قبل ازینکه موقعیتمو درک کنم با پاش هلم داد که از جام کمی کاوه رو هل داد و با قدمایی نا میزان سمتم ا
  :کنار  پرت شدم  و عصبی گفت
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 شامت کو ؟؟؟ ....پاشو شوهرت اومده بهش برس ، چاییت کو _
  :با هول بلند شدم و کتری آب کردم و روی گاز گذاشتم ، فواد کناری به پشتی تکیه زد و به کاوه گفت

 ....بیار اون بساطو_
  :از ترس حرکات و رفتار عجیبش بدنم به لرز افتاد ، کاوه کنار گوشم خم شد و زمزمه کرد

 ....پایین یجوری بپیچونش برو ...ازون شباست که فرارت واجبه ، _
  :نگاش کردم و با صدای فواد دوباره دلم هری ریخت چپ چپ

 میکنی ؟؟؟پچگوش فرشته ی من پچچی تو_
  :از داخل کابینت برداشت و سمت فواد برگشت نیکویکپ
 ....گرفتمنیکوسراغ پیک_

ه نگام ببیشتر شد ، هنوز جلوی گاز ایستاده بودم وخطرای کاوه خاطره خوبی نداشتم و ترسم جدی تر واز اعالم
م زده شد ، با ذوق چرخیدم منچایی دم کنم که یکباره شعله گاز قطع شد و جرقه ی امیدشعله بود تا آب قل بیاد و

  :گفتمو
 ...میرم از پایین یکی دیگه بیارم  ....کپسول گاز خالی شد _

  :رفتم سمت در که فواد داد زد 
 ...کاوه تو برو بیار  ....نکرده تو بری؛ سنگینهالزم_
 

 !!!نمیدونستم ازین حرفش خوشحال باشم یا ناراحت 
 ؟؟براش مهمم که نمیخواد سنگین بردارم؟؟ 

زده بود ، که دستاشو آغوش وار برام باز به سر تاسف تکون دادن کاوه اهمیتی ندادم ، و همونجا وسط اتاق خشکم
  :گفتکرد و

 ....بیا اینجا فرشته کوچولوی من _
عجیب یک آغوش مهربون دستش بود ولی از طرفی هم از  عقده ی این یکماه دلمکاغذ لوله شده تونگام به سیم و

ت ، با ترس سمتش رفتم ، می دونستم حالتش طبیعی نیست ، ولی نمی فهمیدم چشه ، تو آغوشش که میخواس
 !!!!نکرد رهاماز تنم در رفت ، حتی  با اومدن کاوه هم حیا به خرج نداد وفشرده شدم ،نصف خستگی اینروزام

ر نگه تمحکملی بیشتر فشرد وصدای قِل خوردن کپسول که کف اتاق اومد با خجالت سعی کردم ازش جدا بشم  و 
  :داشت و عصبی به کاوه گفت

 ...پیش خودت نگه دارتا صبحافی هم پیش فرهاده ،ببرش  !!!هِرررریووصلش کن_
 از محبت قلمبه شدشمجبورم کرد کنارش بشینم ، همه تنمگونم نشست وشدن جملش ، گرمای لباش روبا تموم

 بردم ، حد ممکن تو یقم فرو تا آخرینمیلرزید و از خجالت سرمو
نچرخونده بود سمت ما ، فواد اولین سیم روشن کرد ، هنوز صورتشوکاوه کپسولو وصل کرد و دوباره زیر کتری رو

 ...به مواد چسبوندداغو
 

بوی افتضاحش توخونه پیچید بی هواشروع به سرفه کردم ،عصبی سیم و سنجاقو به آهنربای کنار پیک نیک 
دهنشو تو صورتم خالی کرد، چونمو محکم گرفتومجبورم کرد تحمل کنم، از ترس بدنم میلرزید و اشکم  چسبوندو دود

  ...راافتاد
  :صورتمو بافشار هل داد که کمی عقب رفتم داد زد
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  .امشب باید جشن بگیریم،جفتمون انتقاممونواز صفار تنکابنی گرفتیم...چرا گریه میکنی؟هان؟؟من شوهرتم زنیکه_
 

 ...از بوی بد و دود موادش به سرفه افتادم و خودمو روی زمین عقب کشیدم که ازش دورتر بشم
 
  :کاوه باالخره سر چرخوندو به فواد توپید 
 !!!چرا میخوای بیچاره کنی؟؟؟که به هدفت رسیدی ، اینوتو !!!فواد این بچست ، بگذر ازش_
  

  :هوا تخلیه کرد و بیخیال گفتباارامش دوباره از موادش کام گرفت و دودشو تو 
 مردم بازنشون چیکار دارن؟ ...کاریش ندارم که زنمه_
 

گریه ام از خجالت و استیصال بود ،هر پونزده ساله ای میفهمه منظور فواد چیه و بدتر اینکه جلوی یه غریبه  این 
 :حرفا رو بشنوه؛کاوه کالفه دستی به موهاش کشید و داد زد 

 ....اری؛ باکمک این دختره انتقام خواهرتو هم گرفتی؛ ولش کن برهتوکه افسانه رو د _
 
  :دوباره دست از سر سیم و سنجاق برداشت و خیره به کاوه توپید 
 !!!زنمه !کجاولش کنم؟_
 
  :کاوه محکمتر گفت 
 !!!!توکه به هدفت رسیدی، رضوانه رو ببخش به من_
 
 .به کنج کمد و دیوار چسبیدمرنگ چشمای فواد عوض شد،باترس عقب رفتم و کامل  
 

 :،کاوه هم یک قدم عقب رفت، فواد خونسرد گفت
 چی گفتی؟؟_

 :کاوه از خونسردیش دلش قرص شد و جرات به خرج دادوگفت
ه زن من میشد فرقی ب !!از اولم اشتباه کردی؛ چرا برای من نگرفتیش؟ توکه فقط یه نفرو میخواستی سر خون_

 ....ه،طبق قرار مون بدش به من؛ تو به زندگیت برسحالت نداشت که االنم دیر نشد
 
کاوه انگار حمله فواد رو سمت خودش ندید که از جاش جم نخورد و باجون و دل مشت فواد رو وسط صورتش  

پذیرفت،باهم گالویز شدن از ترس گوشه ی کمد چسبیده بودم وکاری جز گریه نداشتم کاوه رو کشون کشون از 
 ..وی حیاط باهم درگیربودن خونه بیرون بردو تا ت

 
فواد کاریش نداشته باش، ازت میخرمش، بهاش هرچی باشه میدم، نکن اینکارو، المصب من دوسش دارم،  :کاوه

 !!!!!توسی وپنج سالته ولش کن به حال خودش ،بیچاره اش نکن ....اون بچه است
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دهنشو پای فواد بیرون بکشه وکجاست که داداششو از زیر دست وحرفاش مثل پتک تو سرم بود ، پس این افسانه 
 !!!ببنده با اینحرفا؟؟

تنهایی و مصیبت فعلی همون گوشه چسبیده مثل گوشت قربونی سر معامله کردنم بحث میکردن ، از غریبی و
 !!!!میکردم و وضعیت اسفبار فعلیمگریه میکردم و به خوشبختی دوماه پیشم فکروبودم
  :غرید بردم ،  عصبی سمتم اومد وتاق با ضرب باز شد ، از ترس جیغ کشیدم و سرمو تو زانوهام فرودر ا
 !!!دسیسه می کنینکثافتا برای من_

  :کنده شدم ، داد زد تو صورتم موهامو گرفت و از زمین با موهام
 چه قرار مداری باهاش داشتی؟؟؟ _

وابشو نمیچرخید جزبونمجرات نمیکردم چشمامو باز کنم ، لکنت گرفتم وصورتم از درد موهام و ترس جمع شده بود و 
  :داد زد کرد وتخت پرتمبدم ، رو

 .....لجن...کثافتای _
شیدم کروباز کردن ، سراغ کمربندش که رفت ،پتو از ترس گوشه ی تخت خزیدم ،  شروع کرد دکمه های  پیرهنشو

جیغم  حس کردم ،ضربش روهمم شدت گرفت ، با ضربه ایی که از روی پتوگریبدنم که چیزی نبینم وجلوی صورت و
اونقدر زیر پتو از شدت درد ضربه های کمربندش جیغ کشیدم که از حال رفتم و روی تخت ولو شدم و به هوا رفت و

 زخمیموه وکنم و اونقدر چشماش کور بود که تن ضرب دیددرکحتی قدرت نداشتم ، خروج از دنیای دخترانه ام رو
 .....مامن هوسش کرد ندید و
 

 !!!دوماد همچی شبایی شادن ، میخندن ، شوخی میکنن ، خونده بودم عروس و
  !!!بهترین شبه برای دخترشنیده بودم
 !!!!کنار بستر عروس فرشته میاد از آسمونشنیده بودم
 ....شنیده بودم 

 !!!!همه رو شنیده بودم 
 !!!!دن کی بود مانند دیدنولی به قول قدیمیا ، شنی

  !!کی دیده یه عروسو بزور عقد کنن
  !!!بیشتراز بیست ساعت از وطنش دورش کنن

ت خیلی زود بفهمه دلخوشیهاش به فناسبیست ساعت با خودش کلنجار بره که میتونه با این مرد  خوشبخت بشه و
!!!!  

بشه کلفت خونه  !!!!مامن زن دیگه ایی بوده  بفهمه مردی که به خوشبختی باهاش بخودش امید داده قبل ازون
  !!!!شوهرش

  !!معامله کنهینفر سر اینکه سهم اونی ،سر داشتنت بحث و
 !!کمربندتهمت تبانی و ضرب و

 !!!!خاطره انگیز  !!!!آخخخخ عحب شب عروسی ایی شد
  !!!درد تک تک این ضربه های کمربند تا عمردارم یادم میمونن

قدر اون !!!!کرد دیگهد همچی شبی باید کاری کنه که عروس درد نکشه ؟؟؟ خب فوادم همین کارومگه نه اینکه دوما
  !!!!نشهزد که درد هالیم

اونقدر با ناسزا و فحش  روحمو نوازش داد که درد جسمم از یادم بره ، اونقدر تحقیرم کرد که دیگه همه چیز برام بی 
 !!!!!اهمیت بشه 
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تنم پیچید ، نگام به لباسایی که تو کل بدنمنیم خیز شدم ، درد توسانه چشمامو باز کردم وزاری افبا صدای گریه و
رو وحیاط دوباره سرمدوباره اشکم سر گرفت و بی توجه به غلغله ی توکنار تخت پخش بود افتاد وپاره شده بود و
 .....گریه کردم بالش کوبیدم و

 نمیبینی؟؟؟؟ !!!که نیستیخدایا تو 
 به کی پناه ببرم؟؟؟؟ 
 مونده که به فریادم برسه؟؟؟کی برام 
 داداش حسینم کجایی؟؟؟ 

 ....منم بین حرفاش بود شنیدم که اسمالتماس افسانه رودوباره صدای ضجه و
ذر بگ !!!!دنیا بیشتر ندارم تومنکه همین یه نفرو ..خواهر جوون مرگت بگذر از داداشم ، فواد ، سر خاک :افسانه
 ....فواد بیخیالش شو  .....گور شه اصال میگم بره گم و ....بخدا میگم طرف رضوانه نیاد  ....زش فواد ا

یف پتوی کثدرد میلرزید ، مالفه وپام هنوز از ترس وبی طاقت ازینکه بیرون چخبره ،لبه تخت نشستم، دست و
 ...سمت در حیاط خلوت پرت کردم برداشتم وبا نفرت تختورو
ا سمت پنجره رفتم تا ب تمرکز کنم ، سرسری لباس پوشیدم وای ضجه های افسانه اجازه نمیداد روی گریه هامصد 

یه قلچماق دیگه دو طرفش  جهانگیر وزده بود وبرطرف کنم ، کاوه روی زمین زانودید زدن حیاط حس کنجکاویمو
ه جهانگیر هم با اسلحه روی سرش نشونداشته بود وایستاده بودن ؛یکیشون موهاشو چنگ زده بود و سرشو باال  نگه 

 !!گرفته بود 
 
 

ار بهار خواب نشسته بود و خونسرد سیگبی اختیار سمت در رفتم و دوسه تا پله پایین دویدم ولی با دیدن فواد که رو
قرار  مخاطب ولی افسانه منو دید و بین ضجه هاش !!!پله ها رو باال برگشتممیکشید از ترس عقب ، عقب رفتم  و

  :داد
 ....بگو برنامه ایی نداشتین  !!!!صنمی با داداشم نداشتی گیس بریده بهش بگو_
 

 از کجا میدونه نگفتم که اینطوری خطابم میکنه ؟؟؟
 فرضا که بگم ،مگه فواد حرف منو باور کرد که اونهمه زجه زدم؟؟؟؟ 

  :به فواد ضجه زددوباره رو
 .....نبودن کار نداشته باش ، بذار بره ، بخدا با همبه داداشم فواد تو که دیدی دختره ، پس_

به کاوه نگاه کردم ، اینقدر زده  ....نمیشنید انگار التماسای افسانه روخشن فواد روی من چرخیده بود ونگاه سرد و
 ....قلچماق با موهاش سرشو باال گرفته بود بودنش که صورتش پرخون بود و مردک

 ....اجازه داد بیای بیرون  کی بهت :فواد
سست شد و نقش زمین شدم ، خودمو به حفاظ پله نگه داشتم که پایین نیفتم با تشر فواد همه ی تنم لرزید و پاهام
چطور به التماس برای جون ینفر دیگه چرخید وقتی تضمینی برای زنده موندن و نمیدونم با اینهمه ترس زبونم

 :وجود نداره خودم
 بشکنه ازین اتاق بیرونقول میدم پام...من  ...م ...م  .....بذار بره .....فواد بخدا ما برنامه ایی نداشتیم  ...د فوا ...ف _
 ....تمام آذوقه میاورد وبخدا فقط برام.....نیام 
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 .....داخلگمشوبرو :فواد

همینکه تو زاویه دیدش نبودم  با بستن در نفس عمیقی کشیدم ،خودمو داخل اتاق کشیدم وبا هوارش الل شدم و
 ....هم آرامش داشت 

از دوباره داغ دلمحس کردم وی بود رو*نس*بدنم از اثرات آزار جنشستم ،تازه دردی که تووقتی به در تکیه زدم و 
 .....تازه شد شب کابوس واری که گذرونده بودم

 
 برگشتم به اتاق ، با دیدنشزون لباس پوشیدم وبه زحمت با تن لرکنم وکمیک ساعتی زیر دوش موندم تا دردمو

  ...از ترس به دیوار چسبیدم اتاق جیغ کوتاهی کشیدم وتو
 

   !!!بهتر !!سیگار دود میکرد ، حتی نگاهمم نکرد لبه ی تخت نشسته بود و
  !!!!با ترسی که من از نگاهش داشتم همین بهتر که نگام نکنه
  :کامال خونسرد بدون نگاهی شروع کرد به حرف زدن 

موم ح !!!!داشتی به افسانه میگی برات میاره باال چیزی الزم !!!!خوردش کننپاتو ازین اتاق بیرون بذاری میدم_
اون کاوه ی لندهورم صدکیلومتری روستا   !!!!!دیگه مرگی نداری که بری پایین  !!!!مستراحم که همینجا هست و
  !!!آویزونش کنن ....ش بشه میدم از پیدا

  :تنم از غضب صداش می لرزید ، جمله آخرش محکم و با تشر گفت
 شیرفهم شد؟؟؟؟_

 ....قورت دادم ولی جرات نکردم حرفی بزنم و همونطور چسب دیوار موندم آب دهنمو
،  ایستاده بود و دستش باال اومد به زمین خیره شدم ، صاف روبرومسمتم اومد ، نگامو از صورتش گرفتم وایستاد و 

بود کنار  دستشنگام روی دستش لغزید که کجا مو نشونه گرفته ، می ترسیدم از کتک خوردن ، ولی سیگاری که تو
  :خاموش کرد و بلند تشر زدگوشم به دیوار چسبوند و

 ....نشنیدم چشمتو _
  :لبام دوباره از ترس و بغض لرزید و اروم نالیدم 

 ...چشم _
  :روبروی چشماش نگه داشت ، با صدای آرومتر ولی همون عصبانیت گفتگرفت و صورتمووحشیانه چونه مو

 !!!!بهشت میکنمدنیاتو !!!مطیع باش همیشه از من بترس و_
قرار  لبامبی اراده از ناتوانیم درمقابل این بشر  اشکم سرازیر شد ، لبش که وحشیانه روچونه ام از درد میلرزید و

  !!فشردم، که شاهد نفرتم نباشم گرفت با انزجار تحمل کردم و چشمامو محکم
 ....که  ...که کتک نخورم ....که نبینم نامردی یه مردو 

 !!!!!!هنوز درد آزارای دیشبش تو تنم بود  و دیگه نه قدرت مقاومت داشتم نه انگیزه ایی 
 

ت ولو بودم و دراختیارش ؛ براش مهم نبود همراهی مثل یک مرده که میخوان برای غسل آماده اش کنن رو تخ
 .....جسم....روح زخمیم  ...چشمام ، مهم نبود بچه بودنم ، مهم نبود قلب شکسته ام نکردنم ، مهم نبود اشک

به روش وحشیانه و دوراز ادب خودش ابراز عالقه میکرد که خودش بود و انگار از زجر من بیشتر لذت میبرد وتو عالم
 ....انزجار منو از خودش بیشتر میکرد ر کلمه اش نفرت وبا ه
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اگه  !!!کدوم از زنایی که باهاشون بودم نداشتن گذاشتی که هیچمیدونستی خیلی تکی؟؟؟ تو چیزی دراختیارم :فواد
 مدیشبم کتک خوردی چون فکر میکرد .....باش و نذار دست روت بلند کنم پس رام !!!!مخم نباشی اذیت نمیشیرو

  !!!!صفتیلقمه دهنی اون کاوه سگ
  !!!می پوشید برای رفتننداشتم ، داشت لباساشوحوصله ی شنیدن حرفاشو

م به حال خوددعا کردم زودتر تنها بشم تا بتونمدور خودم پیچوندم ومالفه روتو شکمم جمع کردم واز درد زانوهامو
 ..زار بزنم 

 ....خستگی و زجر بیهوش شدم درد و ولی هنوز متوجه رفتنش نشده بودم که از
 
 

جلوی بدنم کشیدم و با ترس نگاش کردم، در کمدمو باز کرده بود و مالفه روبا صدای غرغر افسانه از جا پریدم و
  :داخل سبد میریخت و با خودش غر میزد هام و لباسای بیرونمومانتو

 !!!!!!نداریبچه است درک .....ید که نبودی مرتیکه ندید بد ....ببین با دختره چیکار کرده  ....وحشی مردک_
 !!!بیشتر برای خودم میسوخت با هر جمله اش دلم

  !!!افسانه ایی که تا دیروز سرم غر میزد االن برام دلسوزی میکنه
  :دوباره کمی بدخلق گفتنگام کرد وبا هق هق خفه ام متوجه بیدار شدنم شد ، برگشت و

 چطور جونی برات مونده که بیدار شدی؟؟؟ ....بگیر بخواب بچه _
  :مالفه رو سرم کشیدم و به گریه ام ادامه دادم که گفت

 .....تنت جر بده بهترهبرات لباس راحت میارم ، ازینکه هردفعه لباسا رو_
  :و دوباره با خودش غر زد 

 !!!!ابله ،حیوون صفتمردک_
تم هم شسپتو روه تا حموم کشوندم و دق دلیمو زیر دوش آب خالی کردم ، مالفه ها وبا رفتنش تن بی حالمو دوبار 

 ....دور تنم پیچوندم و برگشتم به اتاق وگذاشتم آبش گرفته بشه ، لباس با خودم نیاورده بودم ، حوله دومتری رو
ور خودم چفت کردم و لبه ی تخت دمالفه روحوله و ...اینبار داخلش لباس میچید افسانه دوباره جلوی کمد بود و
  :دستشو سمتم پرت کرد و گفتنشستم ، یکی از لباسای تو

 .....بپوش پیداش شد راحت باشی سبک_
 :بازم غر زد سمت گاز رفت و

 !!!عهد حجر هم به کنیزاشون رحم میکردن ....کنیزی آورده دختره ی بدبختو  _
 

ه خودم فهمیده بودم ک ...تازه میکنه و دل سوخته مو خاکستر میکنهانگار نمی دونست که هرکدوم از حرفاش داغمو 
  !!!!اوج بدبختیمه که فقط یه وسیله شدم برای رفع نیاز ج ن سی یه مرد

  !!!خودم فهمیدم با تموم بچگیم
  ....دیگه نمک نزن  زخم تازه مو بس کن افسانه ، تو
 .....و بی کسیپوچی کنار بیام با این احساس تلخ بذار آروم بشم و
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ودم سمتم گرفت ، از همه شون بیزار بلبه ی تخت نشست و یه قاشق سوپبا یه بشقاب سوپ سمتم برگشت و کنارم
 ...ازین محبت دلسوزانه بدم میومد 

 !!!!مو برگردوندم ، قاشقو تو سوپ کوبید و پایین تخت رو زمین گذاشت وبی مقدمه شروع به گریه کرد با انزجار رو
نمیدونستم که دلداریش بدم ،اصال تو این بدبختی ،حال ینفر دیگه دلیل گریه شوعجب نگاش می کردم وبا ت 
 ....کردن سخته ؛ اگه هم برای من گریه میکنه که الحق الیق زجه است این حال و روزم درکرو

  :برام گفتدلسوزیشودلیل بیقراری وکمی که هق زد خودش به حرف اومد و
 :افسانه
 !!!داشتم و یه مادر پیر داداش کاوه رویه 
 !!!به قول مردم اینجا ناف تهران زندگی میکردیم ، از صدقه سری ارث پدری غمی نداشتیم و زندگی مونو میکردیم  
 !!!میگذروندمدرسم که تموم شد دنبال دانشگاه نرفتم و با خوشگذرونی و رفیق بازی اوقاتمو 

پرکردن خال های عاطفی خوب بود ، ساال زیاد مرسوم نبود ولی برای کنجکاوی و خط پسر بازی ؛ اونرفته بودم تو
 !!!اولین پسری که به تورم خورد فواد بود 

کمبود داشتم که وابسته اش شدم ، حرفای قشنگ ، جاهای قشنگ ، سورپرایز ، و دراخرم خواسته اونقدر عقده و 
  !!!!ایی که راحت نبود تن دادن بهش

پیشش موند ،  هر چی عجز و البه کردم دلمکنارم گذاشت ولی منخیلی راحت !!!براحتی !!بهش پا ندادم و ولم کرد 
  !!!!فایده نداشت و کوتاه نیومد
  ....تر ،، خوش پا ترقشنگ تر ، خوش فرمرفت سراغ یکی از من

و  ...نمیگیرن بازم سراغ بعدی ای فوادوو چون دیدم ج ...کردم و برای فراموش کردنش رفتم سراغ بعدی منم لج
 ...و بعدی  ..بعدی 

  !!!همون یکی بود دنبال یه فواد دیگه تو وجود باقی پسرا بودم ولی نبود ، فواد
 !!!!برددلموزد وکه چند بار ، فقط چند بار برام لبخند !!همون سنگدل هوسباز 

  !!!پسرا بود که پا ندی ترکت میکننرسم
 برای چی دوست می شن؟؟؟فکر میکنی 

عقده کمبودایی که نمیتونن طور دیگه جبران کنن و دخترایی مثل من راحت  !عقده دارن ؟ !!!دلیلی جز این نیست  
 !!!!!عقده ایمترین راه برای رفع اون کمبود و

 !!!دخترایی مثل من که خودمون از همین عقده ها لبریزیم
 :درمورد معنی اشتباه عشق آروم زمزمه کردم مالفه پیچوندم و برای توجیهشتوخودمو
عشق  ...کشتن روح گرفتیم ما آدماسادیسم !!!بیمار جسمی ، بیمار جن سی !!!این زمونه همه بیمارن ، بیمار روحی 
 ......آه !!!!یک غلط میکنیمبه اسمش هزار وعاشقی کشک شده وو
  

 :دادف خودشو ادامهحر خودش بود وعالممونشنید و توانگار حرفم و طعنه
  !!!پر کنمخوشگلمی وا دادم که عقده ی تحقیرم توسط فوادوبعد فواد ، با هر عزیزم و 

ر که منو رد کردی یه دنیا پستوسط فوادو تالفی کنم  و بهش بفهمونم ،ببین ؛ ببین پسر حاجی توکه رد شدنم
 !!!دارن دنبالمو
  !!!ببین از نگاهشون من خوشگلم  

  !!!!میگن عزیزم  ببین بهم
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  !!!عشقم 
 !!!!!و هزار و یک حرف قشنگ دیگه

  !!!!!ناهار عاشقانه خام می شدم و راهی خونه خالیو شام ووا دادم ،،، بد وادادم ، با یه حرف قشنگ 
همه هرروز حریص تر میشدم  ، تازه با اونخالی نمیکرد وولی اونهمه مراوده به ظاهر صمیمی و عاشقانه عقده هامو 

ش پز کثافت کاریامو بهببینم وتا فوادومیدونستم و منتظر بودمخودمو طیب و طاهر هملجنی که غرقش شده بودم
 !!!!بدم 
  !!!!سراز خونش دراوردم رفیق فاب فواد ازآب دراومد آخرین کسی که باهاش بر خوردم و 

  !!!! بشمیخاستم همچی موقعیتی باهاش روبروبود ، نمحقارتمخونش که رفتم ،نا کس فوادم خبر کرده بود ، اوج
 !!!ولی پیش اومد دیگه 

 سرشکم نیاوردم ، مار خورده افعی شده بودم ، بهش تو پیدم و عقده هامو خالی کردم ، منت همه کثافت کاریامو 
 گفتم تا به عذاب وجدانگذاشتم ، اونقدر ضجه زدم و

  !!بخشید و اونشبو باهام موندمنو !!!افتاد  
کاوه ، تک و تنها ، بیاد مامان نبودنام خیلی برام گرون تموم وقتی برگشتم خونه از مامانم خبری نبود ، من موندم و 

 !!!!شد 
  !!!!دخترش اون ساعت خونه نباشه که به دادش برسه حتما میمیرهاینکه مامانت پنج صبح سکته زده باشه و 

منم پی خوشگذرونی و جنازه ی مادرم یه روز تمام خیلی برام سنگین بود که کاوه اردوی چند روزه لواسان بود و
  !!!خشک شده بود توخونه مونده بود و

 جور کنین؟؟؟ وقتی پزشک قانونی بهم گفت صبح به اون زودی کجا بودید که نبودیدجنازه رو جمع و
  !!!نبودنام خجالت کشیدماز همه ی سنگین بود وخیلی برام
 ...ولی دیر بود 

 !!!بعد بی کس شدنم نمی دونم چرا فواد برگشت ، ولی برگشت به من  
گمونم خونوادش سر شغلی که انتخاب کرده بود طردش کرده بودن  و من تنها گزینه ایی بودم که با اون شرایط به  

 !!!!دردش میخوردم
ل کرد منتقداشت ،بعد یسال که تهران زندگی کردیم خونه رودم واقعا دوستمآب کرده بود ، شایدلشوشایدم حرفام 

 !!!!اینجا 
  !!!!فقط شد سر پناه من و کاوهعالقه خبری نبود وگذاشت ، ولی از عشق وهمه چی در اختیارم 
 !!!این کار لغنتی بود با احساس نشد و فقط تمرکزش روهرکاری کردم مثل زمان دوستی مون مهربون و 
 !!!!اوالش فقط همکاری میکرد ولی کم کم خودش شد همه کاره 
 !!!!!همه کاره بودن تو یه باند بزرگ خیلی کاره 
  !!!وقت نمیدیدمشهیچ 

  !!!نبودنش ، گاهی وقتا چندین ماه پیداش نمیشد عادی بود برام
ش ،طبل رسوایی خواهرش بلند منم خودمو با همین خوشگذرونی های کوچیک خفه کردم ،تا اینکه بعد فوت مادر 

 !!!شد 
 !!!!زد و پیچوندشهم ریخته بود و فرار کرده بود ، ولی ارسالن بهش ناروبا ارسالن نامی تو شمال رو 
  !!!قوز باال قوز شد شد ؛ دنبال ارسالنو داشت که خواهرش خودکشی کرد وفواد که فهمید داغون 

  !!!!کار آوردش توستی با ارسالن دراومد وآتیش انتقام فواد شدید تر شد ؛  از در دو
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  !!!!داد ؛ خوب می دونست که حکم اونهمه مواد اعدامهبعد هم یه ماشین انداخت زیر پاش و با کلی مواد راپورتشو
  !!!!!جگر سوز تر بود که تو افتادی تو هچلولی ریسک بود ،ممکن بود اعدامش نکنن و پی یه انتقام محکم و 

 ....دختر بیچاره شدی 
  !!!االن دیگه دیره برات ابراز تاسف کنم دختر  

 ...بگم ؛ به جهنم خوش اومدی فقط میتونم
 !!رویاهات زندگی کنی سعی کن  تو 
  !!!کم کمش اینه که فواد نیمچه حساسیتی بهت پیدا کرده سر قضیه دختر بودنت 

 !!!!!داد که زن زندگیش نیستمعدهوبهمهمون شب اولی که باهم بودیمچیزی که من براش نبودم و
 نگاه بیدایره ریخت ، خونسردی وروبهت  حرفاش بهش خیره بودم که چقدر راحت رازهای بزرگ زندگیشو برامتو 

  :درحالیکه محکم فشار میداد گفتحسم عصبیش کرد  ؛ چونمو گرفت و
کنی فواد از یه جنسیم، داغمیادت باشه من و ....به باد میدمدودمانتو !!!!من شیرش کنیوااای به احوالت بخوای رو_

 ....میسوزونمت
ین بین اسوخت ، گوشت قربونی بودمزد ، دلم برای خودمبا ترس نگاش کردم ، سرمو عقب هل داد و از اتاق بیرون 

  !!!!!قوم الضالمین 
 ....خواب آرومم کرد تخت دراز کشیدم و دوباره گریه وهمونطور حوله پیچ رونداشتم وحال لباس پوشیدن همحتی  
 

هر بار خستگی و اعصاب خوردیش از فواد جشن گرفت بعد ازون هم خیلی کم پیداش میشد وشد وارسالن اعدام
بدو بیراه سر من تخلیه میکرد ، شده بودم وبد اخالقی کارش و آدمای اطرافش نصیب من میشد که با وحشی گری و

 !!!مثل کنیزی برای رفع عطش ارباب
 چاردیواری و منتظر یه لقمه نون از افسانه رسیدن سخت بود ، اینحبس تو

 ...سکوت اینروزای اتاقم غرغرای افسانه بود ، دیگه حتی موزیکم ارومم نمیکردتنها شکننده
  !!!گاهی وقتا نفس راحت بکشم میتونمهمیشه نیست ووادولی بازم خوشحال بودم ، ازینکه ف

 !!!!جاهایی که دوست داشتم سیر میکرد لذت میبردم  ازینکه ساعتها می نشستم و فکرم رویاپردازی میکرد و
 تماشا کردن که جدیدا به جای ته خیابون نگاشسر گرمیم شده بود غروبا تا دیروقت دختر ویلچر نشین وسط بلوار رو

  !!!!ی من بود رو
فاصله داشت و انگار کلمه هم حرف نمیزدم ؛ تو ذهنم اون دختر که چند قدم باهامبا اینکه گاهی چندین روز، یک

 ......هم صحبت بود و تو رویام کلی باهاش حرف برای گفتن داشتم دست نیافتنی بود، برامبرام
 

********************* 
 

باشیم و بریم سراغ سپهر ببینیم باتصمیمش برای رفتن از بیرجند و مژگان و کابوسش داشته تنهاییاشوخب رضوانه و
 !!!!در چه حاله

********************** 
 

صادقی رئیس دفتر وکالت،  سفررفته بود و من ودخترش و همایون که وکالی زیر دستش بودیم اداره ی امور رو به 
 عهده داشتیم،

 ...تامیز کار داخلش گذاشته بود و حریم خصوصی معنایی نداشت0تری که م 03دفتر کوچیکی بود،یه اتاق 
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از ابدار خونه فنجونمو لبریز از چایی کردم و روبه روی میز فرحناز دختر صادقی که شغل پدرش رو ادامه  
 :میدادنشستم از باالی عینکش نگام کرد گفت 

 حاال واقعا میخوای بری؟چت شد یه دفعه؟؟؟_
 

 :زش گذاشتم و به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتمچاییمو گوشه می
 !!!خسته شدم بابات بیاد میرم_
 
 :چند تا پرونده رو جابه جا کردکه یکیش این سمت میز  نقش زمین شد وگفت 
 ...تامیادبمون دست تنهاییم چند تا پرونده رو گردن بگیر. .بابا با مامان رفتن ایرانگردی تایه ماه گمونم نکنم برگرده_
 
 :ورق زدم و   گفتمرونده ای که روی زمین افتاده بود رو برداشتم وبا پوزخند پ
 !!باشه دو،سه تا ازاون طالقا بده جداشدن کنم راحت بشن_

 :همایون نرم و خندید و گفت
 !!این سپهر همون بیکار بشینه تو دفتر مفیدتره_

  !!!پرونده بودقشنگی توبه حرفش خندیدم و پرونده رو دید زدم،عکس دختر 
 :فرحناز از روی میز خم شد و پرونده رو از دستم کشید و گفت 

 ...نمیخوره پسش بده این  به درد تو _
 :گفتمبا سماجت دوباره ازش گرفتم و

 ...همینو فعال پیگیری میکنم  ...پرونده ،پرونده است دیگه _
  :مستاصل گفتچپ چپ نگام کرد و

 ..بدش من ...نده قتله ، شوخی بردار نیست آقا سپهر اون پرو_
 
ن نیست میداد ، تقصیر مدست گذاشت و حسابی کفریم کرد ، اینکه فکر میکنن بی مسئولیتم آزارمنقطه ضعفمرو

  !!!مواد حکمشون بدون وکیل هم مشخصه که پرونده های طالق و سرقت و
 !!!پی مهریه دنبال وکیل ان چیکار میتونه بکنه ؟؟؟فقط شوهری که مصمم ان برای طالق واخه وکیل برای زن و

  :دستشو روی پشتی صندلی گذاشت و با تمسخر گفتهمایون پشت صندلی فرحناز ایستاد و
 .....بعدشفرحناز جان ، عکس دختره چشمشو گرفته ، میخواد خالصش کنه و_

  :گفتخوب فهمیدم ،ولی فرحناز با جدیت با سرش اداهایی دراورد که منظورشو
 ...ابله جان این دختر لقمه تونیست،شوهرشوکشته توهم میخوای بمیری بسم الله _

  :نمیدونم چرا سماجتم بیشتر شد و گفتم
 ..بده حاال یه مطالعه بزنم_

 :همایون دوباره به شوخی حرفمو ادامه داد وگفت
 !!!بده حاال یه مطالعه بزنه شاید یه اعدام هم توپرونده هاش ثبت شه_
 :حرف همایون خندیدم وبا پرونده و فنجون چاییم سمت میزم رفتم و گفتمبه  
باید پرونده راحتی باشه،مطمئنم دختره یه عاشق داشته که بخاطر رسیدن بهش اینو کشته این خط اینم _

 .....!!!نشون
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گرفتن  فاصله فرحناز وهمایون هم که مدتیه باهم عقد کردن با .براشون خط و نشون کشیدم و پشت میزم نشستم  
من  شروع به پچ پچ های عاشقونه کردن ومنم به چک کردن پیامای گوشیم مشغول شدم که تلفن میز فرحناز زنگ 

 :خورد،بعد از قطع تماس بانارضایتی گفت
 ...آقا سپهر پاشو برو بیمارستان قاتل به هوش اومده_
  :ابرویی باال انداختم و بی هواگفتم   
 چی؟؟_
  

آقا سپهر مگه پرونده رو نخوندی؟ دختره بعد از قتل خودکشی کرده و یه مشت قرص خورده که تااالن :فرحناز 
 !!!!توکمابوده االن به هوش اومده پاشو برو به عنوان وکیل ببین موکلت چشه

 :پوزخندی زدم و پرونده رو توکیفم جادادم وشروع به پوشیدن کت و مرتب کردن تیپم کردم پرحرص گفت 
 !!!.برو شاید سرنخی چیزی دستگیرت بشه!پلیس منتظر شمانمیمونه..زودباش سپهر خان_
 
  :سر تاسفی تکون دادم وبه همایون گفتم 
 برات متاسفم،ینی تومیخوای اینو یه عمر تحمل کنی؟_

 :فرحناز حرصی تر گفت
 !!!!نه پس مثله شما سالی یکی عوض کنه؟؟_
 

 :م و گفتمبرای اینکه بیشتر حرصش بدم خندید
 !!!!بعله اینجوریاست...می تونم عوض میکنم _
 

 :همایون برای دفاع از همسرش گفت 
 !!توتاحاال فرشته گیرت نیومده شاید هم اومده و قدر ندونستی _

صندلیش سرتاسفی براش تکون دادم و از دفتر بیرون زدم و جلوی اولین تاکسی رو به مقصد بیمارستان گرفتم و رو
 :، که پیامی از فرحناز اومدآروم گرفتم 

اقا سپهر رفتی تو گیرودار پرونده ببین کی براش وکیل گرفته شاید یه سر پرونده حل بشه چون معلوم نیست کی ) 
 (داره هزینه ی وکالت و دادگاهشو میده

 
 ....جوابشو با چشمی دادم و دوباره کالفه از افتاب سوزان وگرمای هوا چشمامو بستم 

از از ساالی اول وکالتم تو دفتر به من عالقه داشت ولی وقتی از اخالق افتضاحم و زن صیغه ای میدونستم فرحن
 !!!داشتنم و همسر سابقم و وجود بچه مطلع شد به نوعی ازم بیزار شد شاید هم تظاهر به بیزاری کرد 

اج کردن خیلی هم در هر صورت به سمت همایون سوق پیدا کرد وبه سال نکشیده عاشق ومعشوق شدن و ازدو  
 ....واال !!!بهم میان منم که عمرا حسودی کنم 

 
بیرجند فوق العاده شلوغ بود، سراغ موکلم رو گرفتم و سراغش رفتم سربازی جلوی در بود وچندتا ( ..... )بیمارستان

  :پرستار هم داخل اتاق بودن وسعی به اروم کردنش داشتن ودختر مدام فریاد میزد 
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از همه ی ادما بیزارم بزارین ...از همتون بیزارم  ..دیگه نمی خوام زنده باشم ...اون بچمو کشته..اولم کنین کثافت_
  ..دست به من نزنین  ...میخوام بمیرم ...بمیرم دیگه نمیخوام زنده باشم  چی از جونم میخواین 

 
ش بخشی که بهش تزریق کردند ضجه ها و فریادهاش فوق العاده گوشخراش و همینطور دلخراش بود باالخره با ارام

روی تخت اروم گرفت ،کارتمو نشون دادم و داخل اتاق رفتم ، پرستارا دست و پاشو به تخت میبستن و باهم حرف 
 ....میزدن
 

 کس نیومده احوالشو بپرسهیه هفتس هیچ:پرستار اول
میره چه االن ب!!!ش اعدام میشه به نظرت کی سراغ یه قاتلو میگیره؟؟االنم زحمتمون بیهوده است اخر :پرستار دوم 

 !!!چه بعد قانون بکشتش فرقی به حالش نمی کنه
 

 پرستار اول که متوجه من شده بود باچشم و ابرو به دومی فهموند که من حضور دارم هردونگام میکردن
 ؟!!فرمایشی دارین اقا؟؟این اتاق ورود ممنوعه:پرستار اول

 
   :کارتمو ازهمون فاصله ی دور نشونشون دادم وگفتم

 من وکیلش هستم اوضاعش چطوره؟؟_
 

 !!!هردو روبروم ایستادن خوش قد وباال و روفرم بودن 
قدوباالومانکن بودن یا !نمیدونم چه خصلتیه که  اولین چیزی که از خانوما براورد میکنم همین دو مورده

 ...غ چهره که این دوتا پرستار از زیبایی چهره هم کم نداشتن تومرحله ی سوم میرم سرا!!نبودنشون
 :پرستار دومی برای توضیح گفت

ازیه هفته ی قبل که اوردنش بی هوش بوده تا دیشب که بهوش اومد تا امروز گیج میزد ولی همین که هوشیار شد _
 ...میخواد از اینجا برهمدام .شروع به بی تابی و دست وپازدن وفحش وبد وبیراه گفتن کرد حرف گوش نمیده و

 :پرستار اولی با خنده ی تمسخرامیزی گفت
 ...بعد از اینجا یکراست باید بره زندان بعدشم پخ پخانگارهنوز توجیه نشده که..هه_
 

 اصال شبیه دختر توی عکس نبود،.دیگه توجهی به حرفاشون نکردم ، ازشون فاصله گرفتم و کنارتخت ایستادم 
ر وزرد بود چشماش کبود بود وگونه اش اثر خراش باناخن داشت وموهاشم بهم ریخته تو صورت زارونزار والغ
 اخه این جنازه چطور ادم کشته؟؟.وبالشش بود

 :ازاتاق بیرون اومدم که هومن رو دیدم اونم منو دید باتعجم سمتم اومد وپرسید
 اینجاچیکارمیکنی؟؟_
 :به اتاق دختر اشاره کردم و گفتم 
 ...پرونده اومدم  برای یه_
 

 :نگاه سرسری به اتاق کرد وچون اونم از سابقه ی افتضاحم تو وکالت خبر داشت باتعجب گفت
 پرونده ی قتل قبول کردی؟؟_
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روی یکی ازصندلی های توی راهرو نشستم وپرونده رو از کیفم دراوردم تاقسمت خودکشی دختره رو مطالعه کنم 
 :ودرجواب هومن گفتم

 ...قی بیاد تمومش میکنم وبرمیگردم تهران اخریشه تاصاد_
 

 !!!مژگان گفت میخوای برگردی باور نکردم:هومن
 

 :کالفه پرونده رو ورق زدم وگفتم
دختره ی ابله به خیال اینکه دائمیش کنم حامله شده بعدشم بدون اینکه به ...خسته شدم هومن سربه سرم نذار _

 میفهمی یعنی چی؟؟ !!!انداخته گردنممن بگه خون  یه آدم  
 تقصیر خودته اخه میمیری بدون زن سرکنی؟؟:هومن

 :سمتش نگاه کردمو با صدای بلند داد زدم
هرچی میکشم از ...انگارمن بودم التماس می کردم شش ماه دیگه صیغه بمونیم.....اره میمیرم حرفیه؟؟،_

 !!دلسوزیمه
 :گفتدستاشو به نشونه ی تسلیم جلوم گرفت و 

 ...هیس اروم باش من که حرفی نزدم_
 

 :کمی صدامو پایین اوردمو گفتم
بهش بگو اینقدر با من تماس نگیره خونه رو میدم مهریه ی این چهار پنج سالش ،بره گورشو گم کنه ،دیگه _

 ...؟ دختره سرو گوشش میجنیه ؛فکر کرده من هالوأم نمیفهمم پیام بازی و غیب زدناشو!!نمیخوام ببینمش
 
 :پووووف کشداری کشید و نگاهی به ساعتش انداخت و گفت 
 تا کی هستی ؟ناهار باهم باشیم ؟؟_
 

  :نگاهی به عکسای صحنه ی قتل انداختم و گفتم
 ....با این دختره می تونم  گپ بزنم یا نه  !!!اره فعال هستم ببینم چی میشه_

 :ایستادو دستشو به سمتم دراز کردو گفت
عمل دارم،یه ساعت دیگه میام برای ناهار باهم بریم بیرون،بعد ظهر هم سایه جان و بقیه هم پس من میرم یه _

 ...میرسن
حواسم شش دانگ به عکسهای پرونده بود مردی که با ضربه های پی در پی  چاقو .و رفت دستشو سرسری فشردم

هنوز .وختگی و ضرب و شتم داشتمرده بود و  دختری که بیهوش گوشه خونه اش پیدا شده بود و روی تنش اثر س
 .فرصت خوندن کامل پرونده دست نداده بود که دوتا پرستاردیگه به در اتاق دخترک نزدیک شدن 

 .عطی بیخیال شو سربازه گیر میده،، برامون شر میشه:پرستار اول
 

 :کشید و گفتپرستار دومی دستشو
 همش دوتا عکس میگیریم ...ه شر چیه بابا پرستار بیمارستانیم چیزی نمیتونه بهمون بگ_

 !عطیه اون بدبخت آش و الش رو تخته عکس گرفتنت چیه ؟:پرستار اولی
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احمق جون دو روز دیگه که خبر اعدامش و اینحرفا چاپ بشه این عکسا پر بیننده میشه و کلی الیک :پرستار دومی
 ....دارن

  ...پرستار اولی پوووفی کرد و باهم وارد اتاق شدن
شدم و پرونده رو چپوندم تو کیفم و دنبالشون وارد اتاق شدم یکی گوشی دستش بود و دومی هم کنار عصبی بلند 

 :سر دختر ژست گرفته بود عصبی داد زدم
 معلوم هست  دارید چه غلطی میکنید؟؟؟_
 

 ؟!!!هردوهول کردن وجوابی نداشتن.انگاربیرون متوجه نشدن که من ربطی به این دختردارم 
 
 :چندگام بلندسمت دختری که گوشی دستش بودبرداشتم وگوشی وازدستش کشیدم وغریدم 
 
 بیشعوربی نزاکت شماباهمه ی مریضاتون اینطوری رفتارمیکنین؟-
صفحه ی دوربین بازبودعکسهاروچک کردم خوشبختانه هنوزعکسی گرفته نشده بود،سربازپشت درباصدای من  

 :داخل پریدوگفت
 چیشده؟-

 :پرستاربخت برگشته کوبیدم که نتونست بگیرتش وگوشی پخش زمین و خورد شدروبه سربازگفتم گوشی وتوبغل
معلوم هست چه غلطی میکنی؟مگه وظیفه ات این نیست مواظب دختره باشی؟هرکی دلش خواست سرشوبندازه -

 ؟!!!بیادداخل
 

  :انگشت تهدید سمت پرستارا چرخوندم و گفتم 
 کمت نیستم ، آدم نکنم سپهر حمن شماها رو_

حرکت کردم برای خروج از اتاق و بردن شکایتشون پیش رییس بیمارستان که یکیشون دست انداخت و دستمو که 
کیفم و گرفته بودم کشید ، با همون غضبم نگاش کردم ، صورتش خیس اشک شده بود ، پرستار دیگه که اون طرف 

  :ستش ، با التماس گفتتخت بود هم اشکش راه گرفته بود ، دستمو پس کشیدم از د
 ....غلط کردیم دیگه همچی خریتی نمیکنیم ...غلط کردیم  ...خدا  تورو_

  :از الی دندونام گفتمتو صورتش خم کردم وسرمو
 .....وکیلشم ، می تونم بیچاره تون کنم بابت اینکار _

 .ید حساب بردن ، ولی واقعا وجنات شغلم جدی بودنو میطلبترسیدن وخوشم اومد ازم
 :زار زد پرستار دومی هم به حرف اومد و

 ..آقا تو رو خدا ، ما تازه کاریم ، برامون بد میشه ، تروخدا  _
 

خودمم حوصله درد سر نداشتم ، فقط میخواستم زهر چشم بگیرم، که حسابی هم موفق شدم ، جدی تر نگاشون 
  :کردم و رو به سرباز گفتم

 ....یخیال نشین بیرونهر کی اومد داخل به اسم پرستار ب_
اره به دوتا پرستار اشسرباز هم ترسیده بود ،گزارش این مورد براش درد سر داشت ، چشمی گفت و کنار در ایستاد و

 ....کرد که بیرون برن 
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اونا هم از خدا خواسته دو پا داشتن ،دوتا هم قرض کردن ، تیکه های گوشی رو از کف اتاق برداشتن و بیرون دویدن 
!! 
  :رای اینکه بیشتر بترسونمشون داد زدم ب 
 ...جلوی من آفتابی نشین که من دانم و شما _

  !!!!عجب موجودیه دختر 
کمی بهشون خندیدم و رو به از حالت دویدن و ترسشون و یاد آوری قیافه های وحشت زده شون خندم گرفت و

  :سرباز گفتم 
 کی منتقل میشه زندان؟؟؟_

 ....چند روز آینده که بهبودی کامل پیدا کنه :سرباز 
  :با سر تایید تکون دادن گفتم

 ...من هستم ، شماهم بیرون باش_
 بست ، درو با اینکه میدونستم ممنوعه ولی سرباز بخت برگشته چون وکیل بودم گمون کرد که مجازه و

ت که این کتم نرفنحیف و مریضش انداختم و بازم تودوباره نگاهی به قیافه ی رو صندلی کنار تخت دختر نشستم و
 !!!!!فنچ آدم کشته باشه

 ...روی تخت پخش کردم تا درارامش بخونمبخاطر مسکن های قوی خواب بود و منم با خیال راحت اوراق پرونده رو
 

** 
 

مخم بود دادن بشه ، بد رو خسته و کوفته از سر خیابون پیاده تا خونه گز کردم و دعا کردم امشب مژگان بیخیال پیام
 این مدت که دیگه نمیخام ببینمش ، 

اعصابم از پرونده هم بهم ریخته بود ، تمام روز منتظر بودم بهوش بیاد ،ولی طبق گفته ی دکتر تا چند روز  به 
 !!حالت اغما و بیهوشی و فراموشی  موقت دچاره که متوجه موقعیت نمیشه 

 سر کشتن شوهرش بحثبول کردم ، حوصله جنگ اعصاب ندارم و بیام با اون فنچقعجب غلطی کردم این پرونده رو
 !!!و جدل کنم
  !!!حرف عقلمه

 !!!تخت دیدمش ولی دلم یجورایی براش سوخت وقتی اونطوری داغون رو
 !!!!سوزوندگمونم تنها دختری بود که محو اندامش نشدم و مظلومیتش دلمو

بهت خونه پیچیده بود دقیق نگاه کردم و هنوز توشدم ولی با بوی شامی که تو کلید تو قفل چرخوندم و وارد خونه
  :بودم که ینفر پرید بغلم 

 ...سالم بابا سپهرم _
  :گفتممحکم گرفتمش که از بغلم پایین نیفته و گونه شو بوسیدم و خستگیم پر زد  ، خندیدم و

 ...شدی وروجک بزرگ_
  :گفتداد وبازوشو نشونم

 !!!ببین قوی هم هستم آررره_
 :براش باال انداختم وگفتم چشم و ابرو

 !!!!.بهههله پسر من بایدم قوی باشه _
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مامان از آشپزخونه و بابا هم از رو مبل بلند شدن و سمتم اومدن ، کیان  زمین گذاشتم ، کیفمو ازم گرفت ،سمتشون 
شوک بودم ، با اینکه هومن گفته بود ره شون کمی تورفتم ، از عید تا االن ندیده بودمشون ولی با اومدن غیر منتظ

 .میان ولی به کل یادم رفته بود 
 ...دلتنگی هاش که تموم شد احوالپرسی با مامان شیرین و عجز و البه ها و 
با بابا احوالپرسی کردم ، با وجود پنجاه و اندی سال خوب مونده بود و واقعا من خوشتیپی مو ازون ارث بردم ، ولی  

 !!!حسابشده رفتار میکنهبرعکس من همیشه لبخند به لب داره و
 !!!فقط نمیدونم این بی مسئولیتی و بیخیالی عالمو از کی ارث بردم

پام جا داد ، بی حوصله دست دور کمرش انداختم و نگهش داشتم ، روخودشودور هم که نشستیم ، کیان دوید و
  :با سینی چایی اومد ،با ذوق گفتم مامان شیرین از آشپزخونه 

 ...آاااای بگردم مادر ، دلم برای چایی تازه دم لک زده بود _
  :جا داد و گفتلبخندی تحویلم داد و یه فنجون برام گذاشت و کنار بابا خودشو

 ...دلمون برات تنگ شده بود مادر ، این مدت زنگ هم نمیزنی _
 :گفتم گردنمو خاروندم و

 ....ناراحتم اینجا ، اون آینه ی دق که بره بر میگردم _
  :گفتمحکمبابا پا روی پا انداخت و

 ....دارینمیخوای تصمیمی برای زندگیت بگیری؟؟؟ یه بچه_
  :گفتمبیخیال دستی به موهای کیان کشیدم و

 !!!داره ، من بچه داری بلدم آخه؟؟؟شماها رو_
  :ه مشکوک مامان و بابا به هم شدم ، با چشمای ریز شده گفتم متوجه نگافنجون چاییمو برداشتم و

 .مشکلی پیش اومده؟؟؟_
  :مامان بالفاصله بلند شد و گفت

 ...خیلی دوست داری شامی  پختم مامان ، میدونم_
  :گفتبلند شد و سمت آشپزخونه رفت و

 .....ی نخور مریض میکنی خودتو اینهمه حاضر ....گرفته خاککل آشپزخونه رو ....اصال آشپزی نمیکنیا _
 بچگیم افتادم و یادم اومد که چقدر دلتنگ اون روزام ، دنبال کردم ، یاد دلسوزیاش توبا نگام رفتنشو
 پام پایین پرید و دنبال مامان رفتکیان از رو

 
  :گفتممشکوک به بابا نگاه کردم و

 نین ؟؟؟شما یه چیزی میخواین بگین ، چرا این دست ،اون دست میک_
 ....من بهت میگم  _

تو چارچوب در ایستاده بود ، این ساال اونقدر ازش بیزار شدم که با دیدنش سمت صدا ، در اتاقم باز بود وچرخیدم
  :پیدم عصبی توجوش بیارم ؛ایستادم  و

 تو اتاق من چه غلطی میکنی؟؟؟_
  :ارامش گفت دست به بغل و خونسرد با پوزخند نگام میکرد ، بابا دوباره با

 ....فرانک گفتم خودمون بهش میگیم _
 :گفتم سمت بابا چرخیدم و
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 !!!!چیو خودتون میگید؟؟؟ زودتر بگید روشن شم  _
  :مامان از آشپزخونه گفت

 ...آروم باش سپهر بچه ترسیده_
دوباره سر جام هم فشردم وو دندونامو روچسبونده بود انداختم نگاهی به کیان که  خودشو به پای مامان شیرین 

 :نشستم و به بابا خیره موندم ، پا روی پا انداخت و محکم گفت
 ...برگرد و  با فرانک زندگی تونو مجدد شروع کنین _

  :به محض تموم شدن جمله اش ناباور و بلند گفتم 
 چیییییییی؟؟؟؟_

 :آرامشمو بهم زد بابا مثل همیشه خونسرد بود ولی صدای ناله وار کیان 
 .!!!؟؟.نمیخواد مامانی؟؟؟؟ بابا منو _

  :گفتم دوباره به بابا نگاه کردم وکالفه نگاش کردم و
 ...پنج ساله از دست این عفریته فراریم و االن مثل اسکوال برگردم و بگم غلط کردم ؟؟؟؟ نخیر ازین خبرا نیست _
 

  :فرانک هم روی مبل روبروییم نشست و بیخیال گفت
 !!اون سر دنیا دستت بهم نمیرسه ....اگه قبول نکنی نه ماهه دیگه من میرما _

  :با چندش نگاش کردم و برو بابایی نثارش کردم و رو به مامان گفتم
 دست از پا دراز تر با ایشون زندگی کنم ؟؟؟؟برگردم وچرا فکر کردین من میتونم_

  :دوباره بابا محکم گفت
 !!!چون یه بچه دارین _

  :دوباره توپیدم 
 ...شماها خواستید که باشه ، مگه من خواستم؟؟؟ یادتون که نرفته ، میخواست بندازه شماها نذاشتین _

ترسی که ازش هنوز تو این سن داشتم با کوبیده شدن فنجون چایی بابا روی میز عسلی صدامو بریدم و با اندک
  :نگاش کردم و آروم تر گفتم

 باهاش زندگی کنم ؟؟؟نگاه کنم ، برگردم وریختشومن نمیتونم_
 ...این بحث بد موقع اعصابمو خورد کرد بود ، از خستگی کالفه بودم ومخمصدای گریه ی کیان رو

  :بی حرفی بلند شدم و سمت اتاق رفتم و مامان مثل قدیما دلسوزانه گفت 
 !!!شام نخوردی  ، چرا مثل بچه ها قهر میکنی_

 انداختمش و صداشبیرونبازکردم ومال فرانکه ، دروحدس زدمکوبیدم ، با دیدن چمدون قرمز رنگرودوتو اتاق رفتم
  :مخمرفت رو

 ...جون میکرد شیرینمثل بچه ها رفتارزمانماون_
 

 !!!!خاموشیه جواب ابلهان
قبولش کثافت کاری ازش دیدم که دیگه نتونم، اونقدر گند ودادم تخت لمروبا همون لباسامبرگشتمندادم وجوابشو 

 !!کنم ، هنوز درد پای شکسته ام زیر دست برادرش رو حس میکنم 
 مگه غیر ازینه؟؟  ...هفت سالگی موندم بذار فکر کنن بچم ، بذار فکر کنن تو 

 محتاج محبت خالصانه بدونم؟؟؟چون مردم دل ندارم که خودمو بچه و
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 !!!نک حق داره و واقعا کارام مثل بچه هاست ولی نامرد نیستم ، نابکار نیستم ، گند نزدم به زندگی کسیاگرچه فرا
با صدای تق در اتاق نیم خیز شدم تا اگر فرانک باشه حسابی کنفش کنم ولی با دیدن مامان شیرین که سینی غذا 

  :ناله وار گفتم نشستم ودستش بود کامل بلند شدم وتو
 دوختینمون و آوردینش اینا ؟؟؟حسابی شما دوباره به همچه رو_

 میاد تحملش کنم ؟؟؟؟خیلی ازش خوشم
و میذاشتم رمبل رو بروم نشست ، دلم میخواست روتخت می نشست و سر موروی پاتختی گذاشت و روسینی رو

 ...دم پاش و برام با موهام بازی میکرد و قصه میگفت ، ولی بقول معروف خیلی وقته بزرگ ش
سرو سامون میدونم دوستش نداری ، برای همین من دیگه اصرار نمیکنم،ولی بهت فرصت میدم که زندگی تو_

 ...نمیتونیم کیانو نگه داریمما دیگه !!!ببخشی 
  :گفتمموهای کوتاهم کشیدم وکالفه دستی تو

 ...جا برا نیم مثقال بچه نیست  !!!!چرا آخه مامان؟؟ قصر به اون عظمت _
  :سری اطراف چرخوند و بیقرار گفت

 .دیگه قصری در کار نیست  .....بس کن سپهر _
  :زده ها نگاش کردم ، رنگش پریده بود و با انگشتاش بازی میکرد ، بیقرار تر گفتمثل شوک

 !!بابات ورشکست شده_
  :چشمام تا اخرین حد ممکن گرررد شد و ناباور گفتم

 چییییی؟؟؟_
  :کشدار گفتدهنم گذاشت وستشو روبالفاصله جست زد و د

 !!!!هیسسسسس_
  :نشوندم و نگاش کردمکنار خودمگرفتم ودستاشو

 چی شده مامان؟؟؟_
  :نگاهی به دراتاق انداخت و آرومتر گفت

راحت باشه  و سایهسامونت بده تا قبل رفتنش خیالش از بابت توبابات نمیخواد بدونی، میخواد به بهونه کیان سرو_
... 
 !!!!نمیفهممچی میگی مامان؟؟ کجا بره؟؟ منظورتو_

  :قورت داد و گفتآب دهنشو
برای اینکه کار بابات به زندون نکشه کارخونه ضرر مالی سختی دید و !!!!ریخته ماه همه چی به هماین یکی دو_

معامله میکنه ، میخواد ه رواالنم که اینجاییم یه وکیل داره آهن پاره ها و ساختمون کارخون ....فروختیم همه چیو
سامون برای کی جمع کنه؟؟ تو و سایه که سرودیگه ....برگرده ایتالیا، دلش برای خونوادش تنگ شده، حق داره خب 

 ....بگیرید دیگه دلواپسی ایی نداره
 .....مامان  _

  :دیگه تحمل نکرد و اشکش راه گرفت و با هق هق گفت
خونوادش دیار وعاشقی اینهمه سال از شهر وبخاطر عشق و !!!!دلم براتون تنگ میشه ولی سلمان هم حق داره_
 ....بوده دور

  :پاک کردم و گفتمبا پشت دست اشکشو
 االن باید بدونم ؟؟؟گریه نکن مامان ، چرا من_
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و  فکری به حال خودت !!زندگی کنی بخودت بیا سپهر ، کمی مسئولیت پذیر باش، تا ابد که نمیشه اینطوری _
زندگیت بکن ، کیان باید پیش تو بزرگ بشه ، ازون زن هیچی به این پسر نمیرسه، حتی مادر صداش نمیکنه با 

 ...نشکن دل بچه رو ...ولی دلش برای تو پر میکشه !!!اینکه هرروز میبینتش
  :نالیدمگرفتم ودوباره اشک زیر چشمشو

 سایه چی؟؟_
 !!!تصمیمتو بگیرهمتو !!ماه ایندههومن برای تاریخ عروسی حرف بزنه ، طی یکی دو رفته با_
 

  :گفتمبا سر تایید کردم و
 تا وقتی ایرانید پیشتون باشه ، بعدش خودم یکاریش میکنم ، _

  :با اصرار گفت
 ...تنهایی که نمیتونی، باید _

  :بریدم و گفتمحرفشو
ارم که همین االن رو نمایی کنم، شما نگران نباش ، زن هم نگیرم از پسش بر میام جیبم که زن ندبس کن مادر، تو_

 !!!، خیال سالیوانو راحت کن 
 ازینکه بابا رو به اسم اصلیش صدا کنم همیشه خندش میگرفت و اینبارم خندید ، 

 ...قربون خنده هات برم مامان_
  :ا خارجش کنم گفتمهوپیشونیشو بوسیدم و برای اینکه ازون حال وخم شدم و

 !!!میخواین بپیچونینهمه رو !!!پس با عشقت میری صفا سیتی_
  :مثل قدیما نیشگون گرفت وبازوموخندید واز خجالت

 ....نیومده تواین حرفا به_
 ..شدیم؟؟چرا بزرگ .....تنگ شده مادر واسه قدیماچقدر دلم _

بیت شعر توجیهم کنه ولی به سینی شام اشاره کرد ظ بخونه و با یهلب نگام میکرد ، منتظر بودم باز حافلبخند به
  :گفتو
 ...نلرزونی کیان میاد پیشت بخوابه تحویلش بگیر بچه رو دلشو ...غذا تو بخور بچه _

  :گفتممیزد انداختم ونیم نگاهی به بشقاب شامی که وسط سینی چشمک
 ...انگار دیگه هیچی مثل قدیما نیست _

  :گفتمنگاش کردم ومظلوم
 دوش کشیدین؟؟؟خیلی سخت گذشت ؟؟؟ چرا بارشوتنهایی رو_

  :لبخند تلخی زد و خیره به فرش کف اتاق گفت
 که رفتنی شدیم فکر مستقل کردنتون افتاده وبخوره ، االندلتون تکونخوب می شناسی ، نمیخواد آب توکهباباتو_

ریان نمیدونست جتحمل کنین ، حتی سایه هم تا روزی که خونه رو فروختیمروفشارای زندگی بتونیناینکه باید
 ....آپارتمان کوچیک شرف داره به زندان رفتن بابات ولی زندگی کردن تو !!!چیه؟؟؟

 ..خونه و ماشین منم اگه کمکی میکنه  _
  :باخنده گفتبرید وحرفمو

شما با پول بزرگ نشدید  !!!، همین مقدارم برا سایه می مونه ماشین سهم تویهنه دیگه بدهی نداریم ،این خونه و_
 ...که نبودنش یا کم بودنش آزارتون بده 
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  :گفتمخندیدم و
 نبود ، ختی یه مدتی پول تو جیبی هم نمیدادی ، یا دتههیچ وقت پول مهم_

  :گفتسمت در رفت وبا خنده بلند شد و
 ....ما میبریم با عشقمون خرج میکنیم با قی پوال رو !!!شد بگذر از گذشته ، دوران پول تو جیبی تموم _
 

ازینکه به عشقش به بابا بعد اینهمه سال مثل همون دختر بیست ساله حرف میزنه یجورایی حسودیم شد ؛ باید 
  !!گیر بیارم بگردم یه زن مثل مامان برا خودم

 !!!!عاشق
 ....ودم با اینکه ساده بیان شدن  زیاد بود شام از گلوم پایین نرفت ، فشار حرفایی که شنیده ب

خوردمش ، هنوز مبل پرت کردم ، یه تیکه شامی برداشتم و خیره به سقف دراز کشیدم و روپیرهنمو دراوردم و
وقت باهاش بد نبودم ، حرفاش فکر میکردم که دراتاق زده شد ، از ارومی صدا فهمیدم کیانه ، هیچدرمورد مامان و
  !!ودم همینفقط پیشش نب

 ...بیا تو بابا_
  :دستم نگه داشتم و گفتمباالتنه مو روچرخیدم وبا تاخیر دستگیره چرخید و مظلومانه داخل اومد به پهلو

 ...ببینمت بیا وروجکبدو_
 بی هدفرو بازوم کشیدم وبوسیدم ، چقدر بوسه های بی دلیل وتخت ، سرشواومد و کشیدمش روبا خنده سمتم
 ...ان شیرین 

س هم این ح .مژگانفقط درمورد کیان از محبت کردن لذت میبرم و احساس خوبی بهم دست میده ، حتی با فرانک و
 ...شیرین محبت کردن و حس نکرده بودم 

 !!!!به تعریف کرد شدیم ، و پر ذوق شروعسقف خیرهبههردو
 ..دعواشون میشه ، همیشه با همبور  بود و از مهد کودکش ، دوستای مهدش ، که یکیشون یه دختره با موهای 

 ...نبود همراهی نکردن و سکوتم بستم و کیان همچنان میگفت ، حتی براش مهملبخندزدم و چشمامو
 ....بگه تا با دیدنملیست کرده بودانگار این حرفا رو

 
 

********************* 
  ..خوش میگذره خب به سپهر که داره
 ...انه مون  ببینیم در چه حالهبرگردیم پیش رضو

 
********************* 

 
 

تو اتاق نشسته بودم و سبزیای که افسانه آورده بود تمیز میکردم و همه ی حواسم به موزیکی بود که از پلیر پخش 
 ....میشد 
نیم از ورودم به این زندگی جهنمی میگذره و چقدر رسیدم ، سه سال وفکرم دنبال دلیل بودم که چرا به اینجا تو

 !!!!!راحت عادت کردم به بیچاره بودن
  !!!انگار از اول همین طور بوده



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
73 

 !!!گذشته هام محو شدن ، حتی یادم نمیاد کی بودم و چی شد که ارینجا سر درآوردم؟؟
ری اگه فواد اعصابش آروم باشه با افسانه بیرون برم اونم برای پنجره و گه گداخالصه شده تو این چاردیواری وزندگیم

 !!!!حمل خریداشکمک کردنش تو
  !!!دیگه یادم رفته رضوانه کیه و کجا بوده

 خنده هام کجاست؟؟
 راستی چند وقته نخندیدم؟؟؟؟ 

 چند وقته سرمست از صدای پرنده ها و آب و هوای جنگل ، بی قید و آزاد چشمامو نبستم؟؟؟
 ا گم شدم که همه ی زیباییای دنیا در نظرم محو ان و هیچی خوشحالم نمیکنه؟؟؟؟کج

 اصال اون قدیما از چیا خوشم می اومد و خوشحال می شدم ؟؟؟
 !!!!!شد«قدیما»چقدر راحت سه ، چهار سال پیش برام 

و دل صدای دارکوبی که تآخخخخ یادش بخیر اصال دلیل نمیخواست شاد بودن، بی دلیل می خندیدم ، به آواز پرنده، 
پروانه ، صدای آب  ...جنگل می پیچید ، ، برگایی که از درخت جدا می شدن و تا روی زمین هزار چرخ می رقصیدن 

 لبم ، ، بی دلیل لبنخد میاورد رو
 ....لبخندای بابا قیصر ، قربون صدقه های ننه گیسو ، شوخیای حسین ، آه حسین کجایی

 ؟؟؟چرا گریه میکنی :افسانه
 

خوش تیپ حاضر شده بود ، بی جوابی نگاش کردم ، باز داشت می رفت جایی که شیک وپاک کردم واشکمو
پایین انداختم و حواسمو به درست تمیز کردن سبزیا دادم تا مواخذه نشم  ، روبروی آینه ایستاد و خط چشمشو سرمو

  :چک کرد و محکم تر پرسید
 گفتم چرا گریه میکنی؟؟؟؟_

ار فواد که هر بدلش برام نمیسوخت ، فقط میخواست از همه چی خبر دار باشه ، حتی  از رابطه شبانه من و افسانه
 !!!!!با سکوت می پیچوندمش

  :ولی دلتنگیم موضوعی نیست که بیانش مشکل داشته باشه ، همونطور سر به زیر گفتم
 ....هوای داداشمو کردهدلم_

  :اشو فهمیدم ، دو باره خیسی گونه مو پاک کردم و گفتم خیره نگام کرد ، دلیل نگچرخید و
 .آره برادرام نامرد بودن همه شون ، ولی حسین برادر ناتنیمه ، با هم بزرگ شدیم _

با یاد آوری خاطراتم با حسین ،دوباره چشمه اشکم جوشید ، با قرار گرفتن گوشیش روبروم با تعجب نگاش کردم ، 
  :گفتلبخندی تحویلم داد و

 ...زنگ بزن باهاش حرف بزن _
  :تو بهت اینحرفش اشکم بند اومد و لبم برای تشکر لرزید ، با سماجت گفت

 ....چیزی ازش داری زنگ بزن اگه شماره ایی_
 
فواد دیر به دیر سر میزد فهمیدم ، فقط تا چند روز بعد رفتن فواد وقتایی که افسانه هم یک روی خوب داره ، اینو 

یه بدبختیه مثل من  که اسیر زندگی با فواد بدعنق می شد و بعدش رفتارش عادی بود ،  این چند ساله فهمیدم اونم
 ه ، درست مثلهمه چیزش دست فواده ، و بدتر اینکه کسی جز فواد ندار ندارش ونمی تونه جدا بشه چون داروشده و

من که االرقم بداخالقیا و بدعنقی هاش چاره ایی جز تحمل ندارم ، به هرحال ماهی یکبار بیشتر سراغ ما نمیاد  و 
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 کاراش کهازین لحاظ آرامش داشتیم ، ولی برای من همون یک شبی که سهمم می شد اینقدرآزارم می داد با حرفا و
 !!!! روح و جسمم تا دیدار بعدی آزرده می موند

 ....زنگ بزن حرف بزن ، می دونم دلتنگشی_
  :با ذوق از جام پریدم و گفتم

 .صبر کن شماره شو بیارم _
، و  خوندمدراوردم و دفترچه تلفنو باز کردم  ، و با ذوق شماره عمو عباسعلی روسمت کمد رفتم و چمدون قدیمی رو
م چفت گوشدن صدای حسین و ننه گیسو ،گوشی رودستم داد ، با ذوق شنی افسانه با گرفتن شماره گوشی رو

 چسبوندم ،
 
 

  :نالیدم ولی با شنیدن جمله ی اپراتور وارفته گوشی رو سمت افسانه گرفتم و
 !!!!خاموشه_

  :گفتنگاهی به شماره انداخت و تو جیب پالتوش گذاشت وگرفت وگوشیش رو
 ...عیب نداره ، یه وقت دیگه دوباره زنگ میزنی_

 :گفت یرون حرکت کرد وسمت ب
 ..فواد داره میاد ، برنامه سفر شمال داریم ، ما می ریم_

  :گفتمبا ذوق چند قدمی سمتش رفتم و
 .شمال می رید؟؟؟_

 نشست ، نگام کرد ، سر جام ایستادم و غم عالم به دلمبا اخمچرخید و
ام مهم نبود ، ولی شمال رفتنشون ذوق داشت ، شاید رفت ، اینکه فواد بعد یکماه دوباره داره میاد بر کوبید ودرو بهم

  !!!رودخونه ها سر جاشون هستنپرنده ها وندارم به دیدارش برم ولی حتما جنگل ومنم ببرن ، درسته که کسی رو
  !!نیمه که از دنیای واقعی خودم دورمسه سال و

 ه به منم تعارف بزنن؟؟؟ قید پاک کردن سبزیها رو زدم و منتظر لبه ی تخت نشستم ، یعنی میش
 کافیه اشاره کنن ،با کله میرم باهاشون ، حاضرم غرغرا و بد دهنیای فواد رو هم تحمل کنم ، 

 
نمیدونم چقدر گذشت که صدای بوق ماشین فواد وسط حیاط پیچید ؛ برعکس همیشه که از اومدنش دلگیر می 

شه ته ریش داشت و کت و شلوار اسپرت مشکی شدم امیدوار لبه ی پنجره ایستادم و نگاش کردم ، مثل همی
  !!پوشیده بود ، نوچه ی همراش چند تا نایلون خرید از ماشین بیرون آورد ؛ می دونستم مایحتاج برای منه

 چون افسانه خودش می خرید ، مایحتاج گرفته پس یعنی من موندگارم اینجا؟؟؟؟
ت سبزی ، صدای قدمایی که باال می اومد و نایلونایی که پش برای اینکه بی تفاوت جلوه کنم دوباره نشستم پای بساط

 !!!در گذاشته شد 
 !!!مثل همیشه

 و مثل همیشه فواد اول پیش افسانه رفت ، بغضم گرفت ، اگه منو نبرن چی؟؟؟؟
 دوست داشتنیامو؟؟؟؟تا کی تو این محبس باید تحمل کنم دوری از دیار و 
 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
75 

مرتب کردم ، که در با ضرب باز شد ، از ترس چرخیدم و گذاشتم خیس بخوره و اتاقویک ساعتی گذشت ، سبزیا رو
  ..زل زدم به در ، چرا باز عصبانیه؟؟
  !!!ماه قبل که راضی ازینجا رفت 

 چرا چشماش کاسه ی خونه؟؟؟؟
 چرا دوباره عصبانیه؟؟؟

 ...زمزمه کردم « سالم»تکون دادم و با اینکه ترسیده بودم ولی لبامو به زحمت  
  :د غریچشمام وزل زد توخرامو گرفت ، چشمام داشت از حدقه بیرون میزد  وبا دو سه گام بلند با کفش داخل اومد و

 ..حاال نشونت میدم .چه غلطی کردی زنیکه عوضی؟؟؟؟ با آبروی من بازی میکنی؟؟؟_
سپر  برایلت تدافعی خودمو جمع و جور کردم و بی اراده دستاموبالفاصله حادستش که شل شد نقش زمین شدم و

نقاطی که با پاش هدف میگرفت غیر قابل پیش بینی بود بال جلوم گرفتم ولی ضرب و قدرتش اونقدر زیاد بود و
دم و ز  حدسدرک نکرده سراغ لگد بعدی میرفت ، نمیدونم از کدوم امداد غیبی دلیل رفتارشوهنوز درد لگد قبلی روو

  :همونطور که بخودم می پیچیدم نالیدم
 خوردیم ، با هم بزرگ شدیم ، خاموش بود گوشیش، بخدا خاموش بود ، به خدا داداشمه ، با هم شیر یه مادرو_

کش نمیکرد کوتاه نمی اومد ، پر ضرب تر چند تا ضربه عقده اش فروکتک زدنش هیستریک بود ،تاآروم نمیشد و
  :غریدصورتش نگه داشت وو چنگش گرفت و صورتمو جلودیگه زد و موهامو ت

؟؟ چی کم داری؟ .گفته بودم همه چیزو تموم کن ، نگفته بودم؟؟؟؟ بعد سه سال فیلت یاد هندستون کرده؟؟؟،_
 هااان؟؟ .میکنی؟؟؟؟هاااان چی کم داری؟؟؟ شوهر داری ، خونه داری، زنی داری، چی کم داری که یاد اونا رو

  :نداشتم ، لگدی حواله پهلوم کرد و غرید جوابی براش 
 ....حیف که دارم میرم وگرنه میدونستم چجوری ادبت کنم _

  :گفتخفه کردم تا جری ترش نکنم ، سمت در رفت و به چارچوب در تکیه زد وهق هقموصدای گریه و
م میگپا خطا کردی جهانگیرو بفهمم دست از...جهانگیر می مونه اینجا ، همه چیز گرفتم ، چیزی الزمت نمی شه _

 ....وسط حیاط چالت کنه 
 ....و رفت 
 .....همین
 از مسافرت رفتن همسرم همین بود ،منسهم
 ؟؟؟!!!منو نمی بری :حتی جرات نکردم بگم 

 !!!!یا برای نبودنش دلتنگی کنم
 
 

  !!!!کترینشهنشسته که این جمله ی ناگفته مونده کوچاینروزا چقدرحسرت از زندگی مشترک به دلم
 تجربه کنم؟؟؟؟ یه ورود همسر به خونه رو به بخترین شکل ممکن نمی تونمچرا من

وقت آراسته ترین لباسمو پوشیدم ،و با اینکه هیچبه بهترین شکل ممکن مرتب کردم ویادمه چند بار خونه رو
که گل بندازه و لبامو جویدم که قرمز تر آرایشگاه نرفته بودم و لوازم آرایش نداشتم  ، گونه مو اینقدر ماساژ دادم 

بدترین مالقاتش کنم ، ولی هر بار بهکشیدم تا حداقل بالبخنداز بی رنگی در بیاد ، لبخند به لب انتظارشوبشه و
 ......خراب میکرد شکل ممکن رویایی که میخواستم بسازمو
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صبح تو بغل همسرم آروم بگیرم ، ولی ما همون رابطه عاشقونه چقدر دلم می خواست بعداز یه رابطه عاشقانه تا 
 !!!!نداشتیم چه رسد به خواب و هم آغوشی تا صبحرو

کمتر شبی تخت یکنفره ی منو تحمل میکرد و اگه احیانا تا صبح موندگار میشد به خاطر طبع گرماییش پشت به من 
مو بغل میکردم و با حسرت آغوش پر مهر همسر بی میخوابید و تا صبح در حسرت آغوش حمایتگر مثال همسر خود

 ....مهرم با گریه های بیصدا خواب میرفتم 
  !!!!کادو گرفتن و اهدای پر مهرو محبت  بماند 

 چقدر زحمت داره برام چیزی غیراز مایحتاج خوراکی بگیره؟؟؟؟؟ 
 سرش؟؟؟؟دید زدن مغازه ها کنار همچقدر وقت میبره پیاده روی یک ساعته در بازار و

 چطور برای افسانه وقت داره ، مگه من همسرش نیستم؟؟؟
 ندارم؟؟؟؟ ارزش یک بوسه ی آروم و بی هوس رو 

 مگه چه ظلمی در حقش کردم که حقم این همه ظلم و بی مهری باشه؟؟؟؟
 

 ...یشه م عاطفه و خالی از دوست داشتن و عشق و عالقه  بیشترهر چی بزرگتر میشم حسرتم ازین زندگی بی مهر و
گاهی اوقات اونقدر به رویاهام درمورد یه عاشقانه ایده آل پرو بال میدم که باورم میشه در مرکز یه عاشقانه 

دلم عاشقانه های بی خرج !ایستادم ولی همینکه به خودم میام  میفهمم عمق زندگی جهنمی ایستادم آهم در میاد
  !یه بوسه !یه آغوش ...می خواد 

 !ر بارون یه پیاده روی زی
 !یه سرما و یه آغوش گرم  
 !!!!!یه دوستت دارم  
 !!!!یه لبخند، یه نوازش و یه نگاه پر مهر ،  
 

 !!چقدر آرامبخش های زندگی بی خرجن و بی هزینه 
 !!ولی چرا فواد با اونهمه ثروت نمی تونه اینارو در اختیارم بذاره؟؟

 ...مثل همیشه دوش آبگرم مرهم تن زخمیم شد
 

 !بیرون اومدم ماشین فواد دیگه تو حیاط نبود و جهانگیر جلوی در اتاقک گوشه ی حیاط سیگار دود می کرد  وقتی
 !!غیرتشو حاشا که منو با این غول تشن تنها می ذاره ولی با برادرم که تماس می گیرم باید جواب پس بدم

 !به ساعت کردم هنوز وقت اومدنش نیست  به وسط بلوار نگاه کردم هنوز دخترک ویلچر نشین نیومده بود ، نگاهی
 !چند ساعت مونده  
  !حال اینکه سبزی ها رو آبکش کنم و خورد کنم نداشتم 

تن پر دردم رو به تخت تنهائیام سپردم و دوباره دستامو بغل کردمو به پهلو خوابیدم،بدنمو تاب دادم تا خوابم 
 .....ببره
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با صدای جاروجنجال جلوی در به خودم اومدم و گیج خواب جلوی پنجره ایستادم ، با دیدن کاوه چشمام گرد شد 
چند سالی می شد که ندیده بودمش ، بعد از اون جریان همیشه افسانه به دیدنش می رفت و هیچ وقت اینجا 

  !!د نمیومد ولی االن درست روزی که فواد و افسانه رفتن؛ اینجا چی می خوا
 !!با جهانگیر گالویز شده بود ،نگاش که سمت پنجره چرخید ،سرمو دزدیدم که منو نبینه ، قلبم تند می زد 

خود کاوه رو هم می کشه ، نمی دونم چی بهم گفتن که صدای عربده های جهانگیر ...اگه فواد بفهمه دخلم میاد 
 .قطع شد

 ..نجره نگاه می کرد و حتما منو دیددوباره بیرونو نگاه کردم ، کاوه دست به کمر به پ
 

  :، جهانگیر سمت خونه میومد با هول درو باز کردم تا از پله ها باال نیاد و پرسیدم 
 چی شده ؟ _

  :همون پایین پله ها ایستاد و گفت 
 .م خانو آقا و خانم تصادف کردن ، این لندهورو فرستادن دنبال شما ، گویا باال سری خانم الزم دارن برا افسانه_
 ...لندهور خودتی و جد و آبادت مرتیکه :کاوه
 

  :جهانگیر به لغز خونی کاوه اهمیتی نداد و دوباره رو به من گفت 
 .زنگ زدم گوشی آقا انگار راست می گه تصادف کردن ، دکتر بیمارستان جواب داد  _

 :ران گفت مبهوت به کاوه نگاه کردم مثل همون سه سال قبل بود ، با حالت عصبی و نگ
اشتم د  اگه کسی رو د ..بیا بریم افسانه داره می میره  ...برو بپوش بیا بریم ، من غلط کنم به زن مردم نگاه کنم  _

 ....که سراغ تو نمیومدم خود افی گفت بیام دنبال تو
 

  :دودل و با ترس برگشتم داخل اتاق و سرسری لباس پوشیدم و به جهانگیر گفتم 
 .فواد منو می کشه تو هم بیا بریم  اگه دسیسه باشه_

 :به در حیاط اشاره کرد و گفت 
 .بریم خانوم کوچیک دل نگرانم منم میام  _

  :کاوه جلوتر از ما از حیاط خارج شد و به پراید مشکی جلوی در اشاره کرد و گفت 
 ....بشینین_

با اینکه نگران حال افسانه و فواد نبودم تا شهر مثل دیوونه ها رانندگی می کرد ، از ترس جرات حرف زدن نداشتم 
 !ولی از اینکه اتفاقی براشون افتاده باشه هم خوشحال نبودم 

 .....فقط می ترسیدم ، می ترسیدم از همراهی با دو تا مرد غریبه که مطمئن نبودم کجا می برنم
 
 

 پلیس ریخته بود ، جهانگیرترسم فروکش کرد ، بخش اورژانس کلی بیمارستان که رسیدیم ، خیالم راحت شد و
  :کشید و گفتنرسیده به سالن اورژانس آستین کاوه رو

 ...نمیام پلیس بازاره ، من_
 ...کاوه عصبی دستی تکون داد و براهش ادامه داد و جهانگیر بین جمعیت غیبش زد 
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با دنبالش بودم وبخش ارتوپدی غوغا بود ، از پذیرش بخش سوالی پرسید  و جلوتر حرکت کرد و منم بی هدف 
تا مامور که زیر بازوی فوادو گرفته بودن بیرون اومدن، با فاصله ازش راه می رفتم ، که درست جلوی پام از اتاقی دو

 ....یک قدم عقب رفتم زد وترس خشکم
  :خدا یا االن کتک میخورم که چرا اینجام ، بدون توجه به وضعیتش نالیدم 
بخدا سر  ....گفت تصادف کردین ،یه خانم باید بیاد رسیدگی کنه به افسانه خانوم ..گ  ...به خدا با جهانگیر اومدم _

 ....نگران بودم ....خود نیومدم 
 

  :با لحنی که تا حاال ازش نشنیده بودم زمزمه کرد
 .واقعا نگرانم شدی؟؟؟_

 مبهوت و با ترس با ترس تاییدگرفته و پیشونی باند پیچی شده اش به چشمم اومد، پای گچتازه به خودم اومدم و
  :نقش صورتش شد و پرسیدکردم ، لبخندی که تاحاال ندیده بودم

 منتظرم می مونی رضوانه؟؟؟؟؟_
چرا به جای پرستار ،مامورا جا  ....با اینکه منظورشو نفهمیدم ولی دوباره با سر تایید کردم و مامورا حرکتش دادن 

 بجاش می کنن؟؟؟؟
نجا هموآخرش بودم که از کنارم ردش کردن و رفتن ، دیگه پاهام اجازه نمیداد حرکت کنم وتو بهت لبخند دلچسب 

 ..روی صندلی کناره ی سالن نشستم و خروجش از بخشو دید زدم و با صدای کاوه از رویای اون لبخند بیرون اومدم 
 ...از اتاق عمل بیرون آوردن پاشو بیا، افسانه رو_

سرش  بود وگچپای چپش تودست کمی از فواد نداشت ، فقط بیهوش بود ، دست وسانه همبا هول دنبالش رفتم ، اف
دکتر نکاتی که باید برای ضایعه نخاعی رعایت می کردیم رو بیان کامل باند پیچی شده بود ، به اتاق منتقلش کردن و

 ی شد تا سالمت کاملشو بدستکرد ، البته کامل آسیب ندیده بود و عملش موفقیت آمیز بود ولی باید مراقبت م
 .....بیاره 

بعد تصادف مامورا متوجه می شن و فواد برای پاسخگویی بازداشت اینطور که کاوه می گفت ، تو ماشین مواد بوده و
 شده ، ،نمی دونم چرا حسی نداشتم ، واقعا چه حالی باید می داشتم؟؟؟؟

 !!!!!!نبود فواد برام فرقی نمیکرد بود و 
 

ندلی که کاوه روی صدادن ، بخاطر معاینه دکتر تو سالن نشسته بودمک ماه کم کم نوید ترخیص افسانه روبعد از ی
  :روبروم اون سمت سالن  نشست و گفت

 میخوای چیکار کنی؟؟؟؟ می مونی به پاش؟؟؟؟ ....برای فواد سه سال حبس بریدن _
  :گنگ و گیج از حرفش نگاش کردم که حرفشو ادامه داد

 ....ونی طالق بگیری و بری پیش خونوادت می ت_
  :دنیا ندارم ، زمزمه کردمتوبا یاد آوری اینکه دیگه کسی رو

 ...ندارم کسی رو....خونوادم فواد و افسانه ان _
  :گفتپوووفی کشید و کالفه دستی به موهاش کشید و

 !!!فواد باشن دیگه چقدر بی کسهکسی که کس و کارش افسانه و_
  :روبروم ایستاد و جدی گفتوبلند شد 

 .....طالق بگیر ، االن تو زندانه کاری از دستش بر نمیاد ، می برمت جایی که دستش بهت نرسه _
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عصبی ایستادم و با یادآوری کتکا و بالهایی که سه سال قبل به خاطرش سرم اومده بود سیلی ای نثارش کردم ، تو 
  :بهت سیلی بود که عصبانی سرش داد زدم 

  ...از زندگیت سیر شدی این حرفا رو می زنی ؟ ...سری قبل داشت جونتو می گرفت  !!حد و حریمتو بدون _
 !!در اصل دلم برای خودش می سوخت که فواد ممکنه چه بالیی سرش بیاره 

 روگرنه برای من که بد نمی شد از این جهنم خالص می شدم ، ازش فاصله گرفتم و جلوی در اتاق افسانه منتظ 
 .بیرون اومدن دکتر موندم و کاوه هم از سالن بیرون رفت 

بعد از دو ماه باالخره افسانه مرخص شد و خبری از فواد به جز حبس سه ساله نداشتم ، افسانه رو سوار بر ویلچر به 
ش اختیار  اتاقش بردم ، آروم شده بود و دیگه طعنه نمی زد ، فقط از درد ناله می کرد و مجبور بودم تمام وقت تحت

  ...باشم ، با اینکه ازش بیزار بودم ولی رها کردنش تو این وضعیت دور از انسانیت بود 
  !تازه جاشو عوض کرده بودم ، خوابیده بود 

برای دوش گرفتن از پله ها باال می رفتم که جهانگیر صدام کرد ایستادم و نگاش کردم نزدیک شد و کیفی سمتم 
  :گرفت و گفت 

 ...اینها رو از زندان تحویل گرفتم ، گفت بدم دست شما ، افسانه خانوم نفهمن  ...مالقات آقا  امروز رفتم_
 

کیفو گرفتم و با کنجکاوی پله ها رو باال دویدم ، محتویات کیفو  رو تخت خالی کردم ، مدارک رانندگی و شناسایی 
 !!!فواد بود و چند تا کارت بانکی و یه کاغذ نامه 

 ...ط فواد رو تا بحال ندیده بودم ولی از ظواهر مشخص بود که نامه رو خودش نوشته بازش کردم دستخ
 
 

 ...سالم رضوانه 
از وقتی که پام به این شغل کثیف باز شد به این فکر می کردم که روزی که دستگیر بشم آیا کسی هست که چشم 

  !!انتظارم باشه ؟
 !!!کنه یا اینکه یه نفر با نگرانی سمت زندان بدرقه ام 

 !اون روزیکه مامورا می بردنم اوج شکستم بود ، که کسی نگرانم نیست  
که کسی انتظار بیرون اومدنمو نمی کشه ، اینکه بهت گفتم نگرانمی ؟ و تایید کردی برام خیلی باارزش بود و اینکه   

  !!!گفتی منتظرم می مونی اوج خوشبختیم بود 
ی دلم می خواست عشق رو تجربه کنم ، هیچ وقت به تو فکر نمی کردم که ممکنه من تا حاال عاشق نبودم ، یه وقتای  

  ...سوژه ی عاشق شدنم باشی ولی اون لحظه عاشقت شدم بیصبرانه منتظرم تا بیام و عاشقی رو تجربه کنم 
 ...با تو 
  ...با تو که االن این گوشه ی زندان مهربونی و تحملتو مقابل بی رحمی خودم درک می کنم 

 .منو ببخش و منتظرم باش
 ...هر جا خواستی و هر کاری داشتی به جهانگیر بگو  .پول یکی از کارتا بلوکه نشده و می تونی ازش استفاده کنی 

 .!!!آزاد و راحت و شاد باش تا برگردم
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ی د و امیدم به زندگاز ذوقم شاید بیشتر از دهها بار نامه رو خوندم و نور امیدی که در دلم زنده شده بود پررنگتر ش
 .باال رفت 

 .وسایلو تو کیف برگردوندم و زیر تخت قایم کردم 
  !!از اون روز به بعد چطوری گذشت یادم نمیاد

فقط می دونم سختی رسیدگی به افسانه و شنیدن غرغراش یا پذیرایی از دوستاش که مالقاتش میوندن برام شبیه 
 ....تفریح شده بود

ذوق داشتم ، ذوق اومدن عشق تو زندگیم ، هرشب نامه ی فواد که با لحن بی نظیری نوشته شده بود می خوندم 
چقدر دلم ذوق می کرد با همین چند خط از مرد بی رحم زندگیم که حتی طی این سالها یه بوسه ی آرامبخش هم و

 !!!!!ازش تجربه نکرده بودم
 

 هرکسی دنبال خبر میگرده 
 عشق داره بر میگرده بهش بگین 

 
 عشق میاد همین روزا خیلی زود 
 عشق میاد تازه میفهمیم کی بود 
 وقتی میاد دورو برت شلوغ نیست 
 ایندفعه حتما خودشه دروغ نیست 
 وقتی میاد زندگی آسون میشه
 میاد و تو خونه ها مهمون میشه 

 
 هرکسی دنبال خبر میگرده 

 بهش بگین عشق داره بر میگرده 
 

 یاد همین روزا خیلی زود عشق م
 عشق میاد تازه میفهمیم کی بود 

...... 
 

 عشقه دیگه 
 فقط یه کم پیر شده 

 از عاشقا یه خورده دلگیر شده
 عشقه دیگه 
 هیچ خوابی نیستفقط تو

 شبیه این عشقای قالبی نیست 
 نامه های راه دورش عشقه و
 عشق میاد 
 دل صبورشعشق و

 میاد و این پنجره ها وا میشه 
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 دلخوشی گمشده پیدا میشه 
 عشق میاد 

 شهرو خبردار کن 
 ......اینو برای همه تکرار کن 

 هر کسی دنبال خبر میگرده 
 ....بهش بگین عشق داره بر میگرده 

 
 
 

 اوضاعش نمیدونم افسانه چند تاعمل روی کمرش انجام داد و چند جلسه طی این سه سال فیزیوتراپی رفت که
نسبتا نرمال شد و تونست بدون ویلچر و کمک ،راحت به زندگی عادیش برگرده ،ولی همچنان به دستور دادن و 

ادامه میداد، عادت کرده بود که درخدمتش باشم  و منم خوش خیال و بدون ناراحتی کاراشو فعلگی کشیدن از من
واد خلوت کنم و با نخایی که از شهر خریده بودم بافتنی ببافم اتاقم با دو سه نامه ی فتوسامون می دادم تا شبا بتونم

 !!!!وروی  لباسام خیاطی تمرین کنم و تنگ و کوتاهشون کنم و مدالی جدید ابداع کنم ،
و یا با گوشی همراهی که جدیدا دوراز چشم جهانگیر خریده بودم تو صفحات وب بگردم و مطلب بنویسم و داستان 

 چیزی نترسم ، چون فواد گفته حمایتم میکنه و آزادم گذاشته بود ، ذت ببرم و از هیچبخونم و از تنهاییم ل
 ...و چقدر شیرین بود این آزادی که قرار بود به عشق ختم بشه 

هوا سرد شده بود ، افسانه و کاوه برای فیزیوتراپی رفته بودن و طبق عادت این دو سه سال ، لب بلوار عصر بود و
پاش بود رو روی پام کشیدم که پاهام یخ نکنه و دستامو زیر چونم ه بودم ، قسمتی از پتویی که روکنار روناک نشست

زدم تا برام حرف بزنه  ، مادرش وقتایی که من پیشش بودم برمیگشت خونه تا به کاراش برسه ، خونشون درست 
 ...روبروی خونه فواد بود و روبروی بلوار قرار داشت 

اینجا نشستنش می گفت ، ازینکه چطور و چرا تو بیست و سه سالگی ویلچر نشین شده و چرا روناک برام از دلیل 
هرروز غروب تا نزدیکی نیمه شب وسط این بلوار چشم انتظاری میکشه و چقدر تلخ بود داستان دختری که پای 

 ....رفتن و رسیدن نداره 
 
 
 
 «روناک»
 

 !!!عشاق تو دانشگاه بیرجند یه کوچه است بهش می گن کوچه
هر روز غروب با محسن همونجا قرار می ذاشتیم ،یه اکیپ دختر پسر بودیم که گشت ارشاد دانشگاه رو می 

 !!پرکشید همونروزا دلمون برا هم.پیچوندیم و اونجا پاتوق می کردیم 
 

نشگاه ه بعد داو منک...دانشگاهم که تموم شد محسن رهام نکرد و برای کار بیرجند موندگار شد و اصفهان برنگشت 
 !!خونه نشین شده بودم بهونه ای برای دیدارش نداشتم 
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جلو در خونتون بایست از سر بلوار آهسته آهسته میام خوب تماشام کن :هر وقت دلتنگش می شدم بهم می گفت
 !!از دیدارم سیر بشی

موتورش پیاده می شد و تا میومد و من با مامان و خانومای همسایه جلو در می نشستیم ، محسنم از سر بلوار از 
جلوی خونه موتورو پیاده میاورد و من چقدر ذوق می کردم از اینکاراش و بیشتر شیفته اش می شدم و دلم از 

 ...دیدنش پر ذوق می شد
  :روزی که اعتراض کردم و گفتم 

 !ت دیدارش نیسمحسن اینکار تابلو شده ،دیگه نمی شه بیای دلش گرفت و دلم گرفت از اینکه نقشه ای برای _
زمین و زمانو بهم دوخت ، خونواده اش رضایت ندادن و منم لج انداختم که وقتی رابطه بی اساسه بهتره ختمش 
 ...کنیم و باز چقدر دلش شکست که جلوی بابام ضجه زد و رضایت گرفت که بدون رضایت خونواده اش عقد کردیم 

 !!!بهمون بخشیده بود چقدر کوتاه بود خوشبختی یک هفته ایی که خدا 
واااااااااای که چقدر خوب بهره بردیم از اون یک هفته که یک ثانیه اش هم بی یاد همدیگه نگذشت و البد خدا 
 !!!حسودیش گرفت که ما با داشتن هم فکر و ذکرمون یه عشق زمینی شده؛ که زود ختم کرد این خوشبختی رو 

 !!!ه بند دره یه چپ کردن با موتورش تو را!!!یه تصادف   
دو ماه،،،،سه ماه بیمارستان و بعد همه چی مثل بمب ساعتی که به تیک تاک افتاده ترکید و همه چی نابود ...یه ماه 
  !!!شد
 

 ...برام  حافظه ای موند  از محسن که من توش نبودم و محبت قلمبه ای از والدینش که تا اونروز وجود نداشت 
 ...س از من و یه عشق فراموش شده و گم شدهیه نخاع قطع شده و پاهای بی ح

 محسنمو بردن و من هر روز با خیال پوچ برگشتنش اینجا چشم انتظاری می کشم ،مگه می شه فراموشش کنم ؟؟؟
 !!!هنوز همسرمه

 !!!منکه نمی خوام طالق بگیرم ولی البد اونم نمی خواد ازم جدا بشه که بعد ده سال هنوز نیومده
ائمیه و کال یادش رفته یه دختر دهاتی فلج این گوشه ی دنیا هر غروب انتظار اومدنشو می کشه شایدم فراموشیش د

  !!!تا از اون ته بلوار از موتورش پیاده بشه و سمتم بیاد و من قربون صدقه ی قد و باالی رعناش برم ،
 البد یادش رفته مگه نه؟؟؟؟

موم نکرده که با جای ذهنش مهر واین بلوار ، چطور هیچی توکوچه عشاق ، اینهمه پیاده روچرا  اونهمه خاطره تو
 اون ضربه مغزی لعنتی از ذهنش نپره؟؟؟؟

 
 
 
 «رضوانه»
 

 !!!کنموقت عاشق نشدم معنی حرفای روناک رو بفهمم ، ولی میتونم درکمنکه هیچ
غرق رویام خودم وز ازاول توعاشقی میچینم و وقتی به زندگی بی هدف االنم میرسم باهمیشه با خودم رویای عشق و

 .....میکنم 
 .....واااااای که چقدر شیرین میشد زندگیشون  اگه تب داغ عاشقی شون با اون تصادف تشنج نمیکرد و سرد نمیشد 

 ....رمانا میخونم از تهش در می اومد ولی حیــــفحتما یکی ازون عشقای اسطوره ایی که این مدت تو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
83 

 
 ..یا افسانه داره سرت غر میزنه اینجایی تو ؟؟؟ ب:کاوه

نگاهی به کاوه که ازون سمت خیابون صدام میزد انداختم و دستمو از روناک جدا کردم و با مرتب کردن چادرم سمت 
 خونه رفتم ، از کنار کاوه رد شدم و سراغ افسانه رفتم ، 

  :مبل لم داده بود و با دیدنم غرزدرو
 ...درد میکنه، یه تشت آب ولرم بیار پاشویه ام کن دردش بخوابه ، مردم اینقدر مسکن خوردم پاهام_

 مبل خوابش برده بود ، کنارش گذاشتم ، کارش که راه افتاد همونجا روچادر رنگی مو دراوردم و
به گوشیم انداختم ، چند تا پست از رمانی که دنبال میکردم رسیده اندازش کردم و برگشتم اتاقم ، نگاهی پتویی رو

زیر تشک تخت پرت کردم و بود ، با ذوق و کنجکاوی باز کردم تا  بخونم که همزمان دراتاق زده شد ، با هول گوشیو
  :گفتم

 ....بفرمایید _
 
 
 

 بلند شدم ، کامل داخل اومدمرتب کردم وکاوه سرشو داخل آورد و یاالله گفت؛ چند تا نایلون دستش بود ، روسریمو
  :گفتو
 ببین برات چی گرفتم ، ببین دوست داری؟؟؟_

ه من زندگی بواقعا برادرانه تواین مدت بخاطر رفت و آمد بیش ازحدش بابت حال افسانه باهم صمیمی شده بودیم و
دوتا وگرفت ، ازش گرفتم ، داخلش خرمالو و افسانه خدمت میکرد ، با ذوقش منم ذوق کردم، یکی از نایلونا رو سمتم

 کاموا بود ، 
  :نشست ، متعجب کامواها رو دراوردم ، و نگاش کردم ، خندید و گفتسمت تخت رفت و

 برا اون افسانه غرغرو جوراب و ....اینهمه بافتنی میبافی یه شال گردنی هم برا من بباف ، به جایی بر نمیخوره ها _
 .... کاله بافتی من چی پس

 :هوا قاپید و خندید ، منم خندم گرفت و غر زدم سمتش پرت کردم ،روچپ چپ نگاش کردم و حرصی کامواها رو
 ...فرصت طلب  _

داخل ظرف ریختم و برای شستن سمت حیاط خلوت رفتم و نشستم و شروع به شستن کردم ، هوا سرد خرمالوها رو
  :ود ، دستم که به سرمای آب عادت کرد گفتمبود و نبودن شیرآب داخل خونه واقعا مکافات ب

 برای افسانه هم گرفتی؟؟؟؟_
  :از همون داخل اتاق جوابمو داد

هم خودم هوس کردم ، وگرنه فکر نمیکردم دوست داشته باشی ، دلم نیومد افسانه خرمالو دوست نداره ، اینارو_
 ....تنهایی بخورم
  :گفتمخندم گرفت و

 ...ین لطف شامل حال منم شدهپس برای دل خودته که ا_
 خندید ، طوریکه صدای خنده شو شنیدم و لبخندم عمق گرفت ، اونم

زندگی خودشو هرچی افسانه غر میزد که از ور دلش بره وخودسر بود وپسر خوبی بود ولی حیف که کله شق و
 .....اهرش بود دو سه سالگی هنوز نگهبان زندگی خوسن سی وتوتشکیل بده گوش به حرف نمیداد و
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منکه داداششم حوصله  !!!!تحویل میگیریچقدر این افسانه رو ...پوست کلفتی من موندم چقدر تو :کاوه
 ....ندارمغرزدناشو 

 
 :تو جامیوه ایی مرتب کردم و گفتم میوه های شسته شده رو

 !!!نوع مهم میشه اینجاست که هم.....پیش ندارهاسیر فواد شده و راه پس و !!!!افسانه هم یه فلک زده مثل من _
 ...امدادش میکنم بلکه یه روز به دردم بخوره .....من و افسانه بختمون مثل همه 

 .....برداشتم و داخل خونه چرخیدم ، با چیزی که دیدم درجا خشکم زد و هنگ کردم و بدنم به لرز افتاد ظرفو
 

 دراورده بود و با باالتنه برهنه لبه تختم که بلوزشونمیدونستم لبخندمو حفظ کنم یا ازوضعیت کاوه وحشت کن
 !!!!نشسته بود 

 !!!!!!مثل من خشکش زده بود ، نگام دوباره چرخید سمت فواد که چشماش کاسه خون بود اونم
 

ایستاده بود ، کیف دستی کوچیکشو که سمت کاوه پرت کرد الغرتر از آخرین دیدارمون با همون ابهت جلوی در 
ت از برای محافظگوشام گرفتم ودستامو روافتاد و شکست ، جیغ  بلندی کشیدم واز دستای یخ زده ام،ظرف خرمالو

ی پیچید تنم مضربه رو زمین نشستم، شایدم پاهام کشش ایستادن نداشت ، هر لحظه کتکای شش سال پیشش تو
 !!!بزودی دوباره تجربه میکنم  اینکهو

 !!!!!!چرا فواد بیخبر برگشته بود به این فکر نمیکردم که کاوه چرا بلوزشو درآورده بود و
 

شت به قصد کاالن  که فواد و کاوه گالویز شدن وفکرم پی اون نامه هایی بود که دلخوشی تحمل این سه سال بود و
 !!!!عشق و وعده ی مهربونی های نامه ها رو حباب رو آب می دیدم پاش کتک میخوره ،همه ی کاوه زیر دست و

کتک کاریشون که به بیرون اتاق کشیده شد جسارت به خرج دادم و قفلی دراتاقو کشیدم و دوباره همونجا روزمین 
 !!!نشستم و لرز همه وجودمو گرفت 

 !!!!دیگه اون دختر پونزده ساله نیستم که بچه باشم و یادم بره 
 !!!اون وضعیت لبه ی تخت من چه عواقبی داره دیدن کاوه توو دو سالمه و می دونم بیست
 و خوب میدونم که اینبارم کتک مفصلی میخورم ولی بعدش چی؟؟؟؟ 

 !!!!!درست نمیشه
 !!!!هیچی درست نمیشه

 ....بپرسم بپوشم نظرشوبه خدا بیرون بود ، میخواستم بلوز جدیدمو :کاوه
صاف شد ،  دلم باهاشاد چشمم به بلوز چارخونه اسپرتی که تازه از بسته بندی باز شده بود افتاد وبا فریاد عصبی فو

!! 
 ولی چه معنی داره من درمورد لباسش نظر بدم ؟؟ 
 چه معنی داشت اینجا تعویض لباس کنه؟؟؟؟ 
 آخخخ مگه فواد اینحرفا هالیش میشه؟؟؟؟

 
  !!همه شد و فواد چه راحت حضورشو به همه ثابت کرد دوباره تو کوچه از سرو صداهای این خونه هم
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چقدر بدبخت بودم که هنوز ته دلم امیدوار بودم به این خونه برگردوندم وبرگشتم و باز آشوب و دلهره رو که باز من
درسایه ی اون عشق این سوتفاهم زیر سبیلی رد به ته مایه ی عشقی که اصال نبود و دلم میخواست کاش بود و

 ....و چه خیال خامی که عشق میاد ،زندگی آروم میشه  ...شد می
 

 ....میلرزید بود و از ترس افکاری که به دل و جونم ریخته بود همه تنم یخ کرده بود واومدهاشکم بند
چراغ آترای کنج اتاق هم دیگه نفتش تموم شده بودوبوی زمخت سوختن فیتیله اش داشت اتاق رو میگرفت و 

درد ...یخواست اینقدر بسوزه تا با بوی دودش همینجا خفه بشم وبیشتر ازاین زشتیای دنیا رو نبینمعجیب دلم م
 !!!چه خیال خامی..کمربند حس نکنم و فحش و حرف رکیک نشنوم و باز همون چندکلمه مزخرف  همیشگی

ای غرغرای فوادکه انگار کاوه  خوابید و فقط صدنمیدونم چقدر گذشت که همهمه قطع شد و داد و بیداد افسانه و
ازپله ها باال میومد توسرم اکومیشد؛دلم میخواست اونقدر قدرت داشتم ک نذارم پاتو اتاق بذاره ولی کاری بود که از 

 !!!!دستم برنمیومد
 
 !!!!باالتر ازسیاهی که رنگی نیست 
تر میشد یه قدم به عقب بریده و نا امید از همه جا قفل درو باز کردم و عقب ایستادم هرچی صداش نزدیک  

 ....میرفتم تاکامل به دیوار چسبیدم با همون چهره برزخی توچارچوب در نمایان شد
 
 

******************** 
 
 

به هوش که اومدم و حس به بدنم برگشت خودمو بیشتر مچاله کردم و دعا کردم کاش بهوش نمی اومدم،ازاین 
 بیزارم، از سکوتم زیر ظلم این مرد بیزارم ،چراکاری ازم برنمیاد،،،سوزش رد کمربند روی تنم 

 چیکار میتونم بکنم؟به کی پناه ببرم؟؟
از روزی که گوشی گرفتم هرروز به حسین زنگ میزدم ولی خط خاموشی که سه ساله خاموشه، چه امیدی میتونه به 

 زندگیم ببخشه؟
 

 ...و دوباره خودمو بغل گرفتمحالم ازبدبختی خودم بهم میخوره اشکم را گرفت 
 

و تن زخمی و دردناکمو روتخت تاب دادم و به عمر تلف شده ام فکر کردم ودلم میخواست بازم بخوابم، اینقدر 
 ....بخوابم؛ که این کابوس تموم بشه

 
 
 

 آه از عمر تلف
 وای از باختنم
 خانه بنا ساختنم سالها بی خبر و
 اه از عمر تلف
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 وای از باختنم 
 ..خانه بنا ساختنم ها بی خبر وسال
 

 مثل خود من دلداده ای تو
 بشنو از من که به دام افتاده 

 داده _پا_دلش_به_چون من_که_هر#
 ...ساده _من_چون_باخته_زندگی
 
 

 .....آه از عمر تلف
 
 

بابوی دود سیگارش خشکم زد و دوباره تنگی نفس و سرفه سراغم تازه داشتم بااین تاب دادن تنم سبک میشد که 
 اومد ،

ن راحتی کاش مردن به همی !هرچی تالش کردم نتونستم خودمو کنترل کنم؛ باسرفه سفت گلومو گرفتم و فشار دادم 
 ...بود
 !خودتو خفه کردی احمق:فواد
 

گرفت،چی میشد این به آغوش کشیدن از راه تنم که تودستاش قرار گرفت و به بدنش چسبید ، دوباره اشکم راه 
 محبت میبود؟

 دلم کمی مهربونی بی دریغ و عشق میخواد،
 

 :از پس چشمای اشکیم زل زدم به چشماش و زمزمه وار گفتم
 !چرا خالصم نمیکنی؟دیگه کشش ندارم بااون نامه هات سه سال زندگی کردم که عشق بیاری برام ولی این وضعمه_

حالت چهره شو ندیدم، ولی دستاش  کمی فشرده شد و دوباره درد توی تنم پیچید،بخاطر شدت  چشمام اشکی بود و
برخوردم باتشک تخت وبعدش صدای پرضرب درکه بخاطر شدت ضربه بسته نشد و دوباره بازشدوسوز سرمای 

ا گرم بشم  نش کنم تاسفندماه تواتاق پیچید، هنوز چراغ اترا خاموش بود ودلم نمیخواست و نمیتونستم بلند شم روش
 از کجای حضورش امید بگیرم؟؟؟..امید..امید...امید ..وباز دنبال نقطه امیدی میگشتم

 
از آخرین باری که دیده بودمش خیلی میگذشت و فقط امشبش خوب و واضح توذهنم چرخ میزدکه حتی به تن 

 .....پردرد و زخمیم هم برای رفع هوا و هوسش رحم نکرد وچقدر
 !!!تاب نیم جو ارامشم و چقدر بی 

 !دوباره غیبش زد انگار نه انگار که اومده بود
 !از اثرات اومدنش فقط تن رنجور من بودو غیب زدن دوباره کاوه

و غرغرای گاه و بیگاه افسانه که داداشش بخاطر من تودردسر افتاده و چقدر پوست کلفتم که این غرغرا اندکی واسم 
 !!!؟ارزش نداره مگه غیراز اینه ؟؟
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 خودم پر دردم باحماقت کاوه به این روز افتادم چرا باید نگرانش باشم؟؟؟
 
 
 

خوش شانسیم این بود که به پولی که از کارت خرج کرده بودم کاری نداشت و نفهمید گوشی خریدم و چون دوباره 
آدم تو کل عمرش؛ حبس این اتاق بودم چقدر داشتن این گوشی پنهانی مرهم بود و چقدر شیرینه تنها خالف یه 

زندگی کردن در دنیای مجازی باشه که دردامو با زبون بی زبونی می نوشتم و چه ذوقی می کردم از ابراز همدردی 
 !!!دیگران حتی اگر با یک مثبت یک و الیک  ابراز می شد

 
سایلشو تنها بود و هر چی افسانه اصرار کرد  برای سال تحویل پایین کنارش باشم نرفتم  ،اونم  بیخیالم شد و چون

جمع کرد و به خیالم پیش کاوه شهر رفت تا سال تحویلو با اون سر کنه و من بدون هفت سین و فقط با سبزه ای که 
 .با عدس کاشته بودم گوشه ی تخت چمباتمه زدم و قرانو بغل گرفتم 

 !!!له که وضعم اینه دلم هزار بار از غصه پر و خالی شد که االن حتی یادم نمیاد تا حساب کنم چند سا 
 اصال خوشبختی تو زندگیم وجود داشت یا همیشه همین قدر بدبخت بودم ؟؟

 چرا هر چی گریه می کنم آروم نمی گیرم ؟
 چرا هیچی شادم نمی کنه ؟

 ...تا یه ماه پیش که منتظر فواد بودم ادای شاد بودنو در میاوردم و چقدر لذت داشت فکر و خیال خوشبخت بودن 
 !ولی االن حتی نمی تونم تو رویام هم شاد بودنو تصور کنم 

 لبخند زدن چه شکلیه ؟؟
 شما می دونین ؟؟ ...چطور می شه با صدای بلند خندید ؟؟ از ته دل 

از بس اشک ریختم حالت تهوع گرفتم ، سمت شیر آب حیاط خلوت دویدم و همه ی بدبختیمو تو حوضچه ی 
 ...ق زدم که معدم سبک شدکوچیکش باال آوردم و اونقدر ع

 
 آخخخخ با این درد چیکار کنم؟؟؟ 

 ...بالم نبود دست وتو ادویه هام دنبال دارویی گشتم تا مسمومیتمو برطرف کنم ولی چیزی تو
 .....بی خیال تحمل میکنم خوب میشم 

 !!!!مریضی ایی رو با تحمل رد کردم مثل همه ی این چند سال که هر درد و
 !!!هوای خودمو داشته باشم م وقتی نازکش ندارم باید خودمخوب یاد گرفت

خوابش اتراق می کرد و من با خودم میگفتم اگه استراحت کنم بدتر افسانه با یه سرما خوردگی تا یکماه گوشه تخت
میشد و دست از سرم میشم و بیشتر خودمو تو کار غرق می کردم و چه روش خوبی بود چون مریضی هم روش کم

 ....یداشت بر م
تبریک  برداشتم و پستایتخت دراز کشیدم ، گوشی روپایین تخت گذاشتم و روهنوز دل پیچه اذیتم میکرد ، سبزه رو

 مشغول کرد یه پست بدجور فکرموعید رو الیک زدم و
 
 ««««عالئم بارداری»»»:
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ن حالت تهوع و عقب افتادن عادتم تا نزدیکی صبح پستای مختلفو دراین مورد خوندم و چقدر ذوق کردم که اگه ای
 به خاطر بارداری باشه ،عکس العمل  افسانه و فواد که هفده ساله بچه ندارن چی میتونه باشه؟؟؟؟؟

 !!!!!البد مثل رمانا تاج سری میشم
 !!!!ازم بگیرنشایدم بچه رو
 !!!!اعتبارم پیششون باال برهشایدم ارزش و

 !!!!گیباالخره اینم امیدیه برای ادامه زند
 ...یه چراغ سبز برای ادامه راه 

می خواست تا اومدن افسانه صبر کنم ولی دم دمای صبح خوابم برد و با صدای گریه ی افسانه از خواب  با اینکه دلم
 .....بیدار شدم 

 
  :ف میزدحر با تلفن گره روسریمو محکم کردم و از اتاق بیرون زدم، وسط پله ها نشسته بود وبا ذوق از تخت پریدم و

 چرا اینطوری میکنی؟؟؟ عاخه تو تهران چه غلطی میکنی؟؟؟فواد تو_
 

  :بدو بیراه فواد منکه جلوی در بودم هم لرزیدم و افسانه گریه کنان و بی تاب گفتاز صدای تشر و
همه ی ماه اون جایی ولی  !!!چرا اینجا منو کاشتی؟؟؟؟ بیامنم ببر  !!!تو که همیشه تهرانیباشه ، غلط کردم  ، _

 خودت؟؟؟؟زندگیت اینجاست ، چرا دورم میکنی از دیارم و
واقعا برای خودمم سوال بود که فواد ماه به ماه کجا غیبش میزنه و سهم زندگیش برای ما چند روز در هر 

 !!!ماهه؟؟؟
  :گفتی گفت که افسانه دوباره ضجه زد ونمیدونم فواد چ

 .....دلتنگتم نامروت.....بیا، من غلط کنم حرفی بزنم باشه ، باشه ، تو_
 کرد ، کردن اشکش نگامهمزمان با پاکتماسو باهمین جملش قطع کرد و

ایستاده بودم ، تاحاال گریه شو ندیده بودم ، همیشه پیش من مغرورانه رفتار میکرد ، تو بهت سرجام جلوی در 
  :خشن گفتبود روی پله گذاشت و خونسرد وپیچنایلونی که داخلش یه بسته ی کادو

 ....عیدت مبارک _
 کوبید، درخونشوو حتی منتظر نموند جوابشو بدم و سریع از پله ها پایین رفت و

 ....ذوقم خشکید خیاالت دیشبم برای باردار بودن پرکشید وفکر و
 ....وز که مطمعن نیستم ، شاید یه مسمومیت ساده بود عیب نداره ، هن
رو برداشتم و اتاق برگشتم  و مثل بچه ها از ذوق کادویی که گرفتم بازش کردم ، یه تونیک سبز آبی نایلون کادو

 ....لبم قشنگ بود که لبخند آورد رو
 
 

د سفررفته و باز سهم من تنهایی بود و از فردای اونروز افسانه غیبش زد و اینطوری که جهانگیر گفت، همراه فوا
 !!!انگار هیچ جای عالم وجود ندارم که برای کسی مهم نیستم

 !!ولی اینبار دلم روشن بود
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ته دلم خوشحال بودم،حالت تهوع های هرروزه ام به جای اینکه اذیتم کنه بیشتر به زندگی امیدوارم میکرد،تصمیم 
شتم و تو مجازی رهاکردم دلم میخواست مثله اسمم تو مجازی رها گرفتم همه ی گذشته تلخمو تخلیه کنم ؛نو

 ..رهای رها....باشم
همه ی بدبختیارو نوشتم ومثله یک قصه ی هزار و یک شب یه عده منتظره فصل بعدی چشم انتظاری کشیدن و 

 من باهر فصل از این سختی ها سبک تر میشدم
پیاده شدو  باچمدون پاتوحیاط گذاشت پر ذوق جلو اینه ایستادم و روزی که در حیاط باز شد و افسانه از ماشین فواد 

 :دستمو روی شکمم گذاشتم ولبخند به لب چشامو بستم
 ....عزیزم خوشبختم کن_
 

 باهزار امید برای اعالم این خبر از اتاق بیرون زدم و پر ذوق از پله ها پایین رفتم ،
 :لبخند زد و گفتافسانه به بهار خواب رسیده بود، بادیدن ذوق من 

 اینقدر از اومدنم ذوق کردی؟؟!چته؟_
  :گفتمنفس زنان باسر تایید کردم و سمت در نگاه کردم که فواد نبود،سالم دادم و با همون ذوقم

 !!!فواد کو؟؟؟_
 :چمدونو جلوی در گذاشت و حس کردم چهره اش درهم رفت و پشت چشم نازک کرد و گفت

 داری؟؟چیکارش ..رفت پی کارو زندگیش_
 
 

نومیدانه دستم روی شکمم رفت ،افسانه هم مشکوک شده بود وباشک نگام میکرد،آب دهنمو قورت دادم و بامرتب 
 :کردن روسریم ،اروم زمزمه کردم

 میدونی چطور میشه مطمئن شد؟؟ !فکر کنم حامله ام_
  :زیرنگاه گنگش داشتم ذوب میشدم که با دادش همه تنم لرزید

 !تانگفتم حق نداری بیای بیرون...برو گمشو نکبت ...برو باال برو گم شو_
داد ازم میخواست برگردم بادو چند قدم دنده عقب رفتم واون همین طور عصبی وداغ کرده نگام میکرد و با جیغ و

 .....اتاقم 
تارش بعد از هفده سال عیب نداره شاید فواد عکس العمل بهتری داشته باشه،هرچی باشه من هوو هستم واین رف

 !نازایی البد طبیعیه اصال من باچه عقلی بهش گفتم؟
 !!!!یادم رفته بود که منو رقیبش میبینه

 
من ساده ام که فکر میکنم همونطور که من اونو یه آدم مثله بقیه میبینم ،اونم منو یه آدم معمولی میبینه ولی  

 !!!! اشتباه میکنم افسانه همیشه منو هوو دیده یاکلفت
 !!چرافکر میکنم همه مثل من ساده ان و چقدر زود چوب سادگی و حماقتم رو میخورم که احمقانه دل خوش کردم 

 !!اول از همه دلم به اینکه همسرم کاوه است و بعد به اینکه فواد آدم میشه و احمقانه تر اینکه باافسانه میسازم
باعشق برگرده واالن که نتیجه همه ی اون حماقتارو دیدم دلم چند سال احمقانه منتظر آزاد شدن فوادبودم واینکه 

 !!!!به یه  احساس جدید خوشه 
 دلم به خوشبختی ای خوشه که بااین بچه به زندگیم بیاد ولی ایامیاد؟؟
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 نمیدونم چند روز گذشت که قفل در اتاق چرخید،
م ماهیتابه خوراک بندری که پخته خیالم از گوشی راحت بود چون مثله همیشه زیر تشک تخت قایمش کرده بود

 ....بودم تودستم بود تا ناهار بخورم که افسانه پاتو اتاق گذاشت
 :باترس نگاش می کردم که بسته ای رو سمتم گرفت و محکم و جدی همراه بابیزاری گفت

 ..برو هرچی رو دستورالعملش نوشته مو به موانجام بده_
 :،بااصرار توبغلم گذاشت و تابه رو از دستم گرفت و عصبی گفتباترس به بسته نگاه کردم نمیدونستم چیه

 ....بروانجامش بده ....نترس یه تسته که ببینی بچه داری یانه_
 ...ازش گرفتم و سمت سرویس رفتم و طبق دستورالعملش انجام دادم

 
 !ذوق زده از نتیجه اش اشک شوقم سرازیر شد

  !این دیگه حماقت نیست
 !!ودذوق و شوقم الکی نب

 حامله ام!!درسته
 :باکوبیده شدن در سرویس باهول درو باز کردم وتستو روبه روی صورتش نگه داشتم و گفتم

 !!حامله ام.ببین مثبته_
ون عکس العملی نش..از دستم قاپید و چند قدم عقب رفت و توبهت نگاش کرد،منتظر بودم ذوق کنه ،حرفی بزنه 

 تست رو پایین پام پرت کردو با قدمای بلند از خونه بیرون زد !برعکس میشهبده ولی همیشه انتظارات من 
 ....باصدای قفل شدن در از بیرون دوباره زندونی موندم 

 
کاش شماره و اثری از فواد داشتم و بااون مطرح میکردم اگه عکس العمل اونم مثله افسانه بود همه ی امیدم از 

 ...زندگی پر میکشید
 تفاقی بیفته تا منم روی خوشی ببینم؟؟دیگه باید چه ا

 اتفاقی مونده که سرم نیومده باشه؟؟ بالئی هست که سرم نیاورده باشن؟
 !!باالتر از سیاهی که رنگی نیست

 اگه فوادم اینقدر تند برخورد کنه که دلیل وجودم تواین دنیاچیه؟؟
  !دل و روح  من نبود ماه دوم بهار رسیده بود ولی مثله تموم این سالها اثری از بهار تو

  !!!نیست که هفت سال گذشت و انگار منم با بابا برای همه مردم دلمیکماه دیگه سالگرد بابا قیصره و دل تو
 

 !سبزه عیدی که زرد و خشک شده بود وتوسطل زباله پرت کردم و دوباره به جای خالی روناک سربلوار نگاه کردم
 !!!!ه ولی بااین در بسته حتی تصور حرف زدن باهاش هم غیر ممکنهکاش طول روز هم میومد دلم هواشو کرد

سرمولبه پنجره گذاشتم و به جای روناک من به آخر بلوار خیره شدم چی میشه منم یه هفته رویایی توعمرم می 
 !داشتم و بعدش به درک یه تصادف از هم دورمون کنه

 !!مهم اون یه هفته و یه دنیا اتفاقات شیرینیه
 ..اگه فلج هم میشدم تااخر عمر چیز مفیدی برای حسرت خوردن داشته باشمکه حتی 

 ولی من توی این زندگی انتظار چیومی کشم؟؟
 !!نه خاطره خوبی توذهنم مونده که بهش فکر کنم نه امیدی به آینده ی روشن
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 ..همه ی حسرتم گذشته ی دوریه که بچگی نام داشت و با حسین گذشت
 ...ندیدمش و ممکنه هیچ وقت نبینم باحسینی که اینهمه سال

باصدای چرخش کلید تو در سرمو از لبه ی پنجره برداشتم و خیره به در منتظر بودم تاببینم برنامه جدید زندگی برام 
 !!!چیه
 

که بالبخندش منم امیدوار شدم ولی هیچوقت از این مدل نیم خنده  .افسانه بالبخندو روی باز پاتو اتاق گذاشت
 نمیومد،هاش خوشم 

 :نایلونی که دستش بود،  سمتم گرفت و گفت
 !!؟بایدورود این کوچولو رو جشن بگیریم!!!!حاضرشو بریم دکتر_
 

 :توبهت حرفش بودم که نایلونو بزور توبغلم چپوندوگفت
 !زودباش مادر کوچولو_

 .مگه نمیخوای از وجود بچه مون مطمئن بشی؟حتما فوادم خوشحال میشه
 :باشنیدن حرفش ذوق کردم و گفتم

 واقعا فوادم خوشحال میشه؟؟_
 :سوئیچ ماشینو تودستش جابه جاکرد و گفت

 .زود حاضرشو توماشین منتظرم.معلومه که خوشحال میشه
 

بابیرون رفتنش از اتاق نایلون مانتو شلواری که آورده بود توبغلم محکم گرفتم و رو به آسمون اشک  شوقم سرازیر 
 :شد
 !!!ا جونم شکرتخد_

 سریع مانتو شلوارو پوشیدم و از پله ها دوتایکی پایین رفتم
از حالت گرفته و لب به دندون گرفته ی افسانه توماشین کمی ترسیدم،یعنی از اینکه من حامله ام حسودیش 

 نگرفته؟؟
 سوار ماشینش شد و بدون حرفی حرکت کرد

  :برای اینکه حس حسادتشوکم کنم آروم زمزمه کردم 
فواد که نیست ، این بچه می تونه شادی هردومون باشه ، تو هم میتونی مادرش باشی ....این بچه برای هردومونه_

.... 
منم ذوق زده از شادی زنی که هفده ساله بچه نداره خوشحال به داد وفقط سری تکونبا خوشحالی نرم خندید و

 ....ومده بودم تماشای این بیابون هم برام لذت داشت چون بعد از مدتها از خونه بیرون اخیره شدم وروبرو
  :گفتمطب دکتر که گذاشتم ، دلم گرفت ، طبقه سوم یه اپارتمان بود ، افسانه با منشی احوالپرسی کرد وپا تو

 .....با دکتر قرار داشتم _
 :کردم  زمزمهدادم ومنشی برای نشستن اشاره کرد و با دلهره نشستم ، افسانه کنارم نشست، لبخندی تحویلش 

 ....استرس دارم _
  :دستمو گرفتلبخندی تحویلم داد و

 ....استرس نمیخواد که دختر خوب ، میخوایم از سالمتیش مطمعن بشیم و بعد هم به فواد خبر میدیم _
  !برانداز کردم، دنج و آروم بود دلم آروم گرفت و دلگرم به آینده محیط مطبو
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  !!!تو شکم جنینپر از عکسای بچه و
 ....ذوق زده نگاشون کردم، یعنی بچه منم همچی شرایطی داره تو شکمم؟؟؟ ایجانم

همین فکرا سر میکردم که در اتاق دکتر باز شدو دختر خوشگل و باکالسی بیرون اومد ، از قیافه اش مشخص بود تو
  !!!!ازین با کالسا و باال نشین هاست
  :گفتجلوی میز منشی خوشحال ایستاد و

 ....دمت گرررم پری، فکر میکردم به همین آسونیه هر ماه حامله میشدم_
  :گفتفایل کناریش گذاشت ومیزشو تومنشی به حالت تاسف سری تکون داد و یکی از زونکنای رو

مگه با همون پسره نیسی که صیغه ات  !!!!عوض اینکارا تکلیف زندگیتو معلوم کن !!!خجالت بکش دختر _
 کرده؟؟؟

  :گفتموهاشو با ناز از صورتش کنار زد و
 ...میزنم، خسته شدم از قایم موشک بازی دارم مخ فریبرز رو!!!!چرا بابا ، با همونم ولی چه فایده ، دائمی نمیکنه _

 :به حالت خاصی بلند خندید و سمت در خروجی رفت و گفت
 ....خدا داندفعال که خونه به خونه ام تا کی سر خونه ثابت  برسم_

  :منشی خداحافظی نثارش کرد و گفت
 .....بندازیتا دیگه رودخلت میاد دو ....دوباره یکی پس نندازی ، به خودت رحم کن _

نمیدونم چرا ازش بدم اومد، از حرفاش حس خوبی نگام روی دختر که بی قید میخندید و بیرون می رفت ثابت موند و
 ...نداشتم 
 ...کجایی پاشو بریم  :افسانه
  :قلمی روی میز گذاشت و گفتسمت اتاق رفتیم ، قبل از ورود منشی کاغذ وحرف افسانه به خودم اومدم وبا اشاره و

 .....امضا کنین بعد بفرمایید داخل_
  :گفتبه افسانه نگاه کردم ، با سر به برگه اشاره کرد و

 ...رو میخواد تشکیل پرونده است دیگه ، امضای تو_
 ...امضا زدم و همراه افسانه وارد مطب شدیم ی منشی روی افسانه تو جهی نکردم و پایین برگه رو به نگاه خیره

 
 
 
 

رد و باز کاز مطب که بیرون اومدیم ، چشمم به مغازه سیسمونی روبروی مطب خیره موند ، افسانه جلوتر در ماشینو
  :گمونم متوجه نگام به در مغازه شد و مهربون گفت

 ؟؟بریم خرید؟؟_
  :گفتبست و بازومو گرفت ونا باور نگاش کردم ، در ماشینشو

 ....بریم بمناسبت سالم بودنش یه چیزی بگیر_
خرید لباس بچه ، همراهش از خیابون رد شدم و چون هنوز دو سه ماهش بیشتر نبود ، ذوق زده از محبت افسانه و

یه جفت کفش پارچه ایی چشممو گرفت و پر ذوق  بین اونهمه اسباب بازی و لباس و وسیله های رنگارنگ بچه ،
  :گفتم

 ....من همینو میخوام ، توهر چی دوست داری بردار _
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  :دوباره بازومو چسبید و گفتپول کفشو حساب کرد و

من بعد میام مفصل خرید میکنم ، فعال بریم که باید حسابی استراحت کنی ، شنیدی که دکتر چی گفت، بعد _
 .....وز استراحت مطلقیمعاینه تا چند ر

  !!!!ازینکه اینقدر هوامو داشت هم  ذوق کردم و هم دلم گرفت 
 اینهمه محبت اینهمه سال کجا بود که االن بخاطر این بچه فوران کرد؟؟؟

 یعنی حضورش اینقدر با ارزشه؟؟؟ 
  !!!!البته که با ارزشه ولی من محبتی برای خودم میخام ، یه محبت بی بهونه  

 .....ولی االن این موجود کوچیک که حتی حسش هم نمیکنم ، محبت دیگرانو برام به ارمغان اورده
 چته؟؟؟ چرا حالت گرفته؟؟؟؟ حالت تهوع داری ؟؟؟؟ :افسانه

  :پرسیدممحزون به افسانه که حواسش به رانندگی بود نگاه کردم وچشم از جاده جرفتم و
 خوشحال میشه؟؟؟؟؟فوادم مثل تو_
 !!!!!منم دیگه چیزی نپرسیدم، هر چی باشه حسادتشو درک میکنم چپ چپ نگام کرد و نمیدونم چرا اخم کرد و فقط
 

  :مهربوت گفتتخت دراز بکشم ومجبورم کرد روتا اتاق همراهیم کرد و
 ...سعی کن بخوابی_

 :با اصرار گفتم 
 اینحد الزم نیست ، من خوبم ،استراحت تا  ....اینقدر لوسم نکن افسانه جان  _

  :عصبی گفتدوباره اخمو شد محکم و
 ....میگم بخواب ، بگیر بخواب دیگه _

دید   کهبا تشرش آروم گرفتم و با ترس نگاش کردم ، هول کرده بود و صورتش گر گرفته بود ، نگاه خیره ی منو
  :همونطور عصبی ولی مهربان نما گفت

 ...بگیر بکپ من میرم به فواد خبر بدم _
 ....وقتی دوباره در از بیرون قفل شد دلم گرفتمنم دیگه از جام بلند نشدم وبا قدمایی بلند از اتاق بیرون رفت و
 ......نه ، انگار همون وضعه هنوز 

معقول زندگی دو دل خواب رفتم ، کاش مثل زنای دیگه نرمال وبدم اومد و اینبار مردد ورفتار متناقضش همازین
ن فقط کاش مهربو .....تحمل میکردم ،، حتی اگه معلول بود تی اگه شوهرم یه معتاد روانی می بود بازممیکردم ، ح

 !!!!بود 
 االن چی؟؟؟ االنم دارم تحمل میکنم ، مگه تحمل به چی میگن؟؟؟؟ 

 ماهی یکشب از همسر سهم داشتن؟؟؟؟؟
 ..کشیدن و نا امید شدن؟؟؟سه سال انتظار عشقش رو 

 .چی میگن؟؟؟؟مگه تحمل به 
 ...االن همه امیدم این بچه است 

 !!!!همه ی همه ی همه ی امیدم  
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با تیر کشیدن کمرم و دل پیچه از خواب بیدار شدم ، همه جا تاریک بود ، خیس عرق بودم ، کمی از درد به 
  ....کمرم می پیچید پیچیدم ، نه انگار این درد آروم نمیگیره و هر چند دقیقه یکبار توخودم

لرز گرفت و با با احساس ترس از دست دادن بچه ام از جا پریدم ، پنکه گوشه اتاق روشن بود و تن عرق کرده مو
 .....بوی شدید خون روی پاهام لباسمو چنگ زدم و بی اراده شروع به جیغ کشیدن کردم احساس گرما و

 
*************** 

 خب رضوانه که معلوم الحاله
 سپهر در چه حالهببینیم
 

*************** 
 
 

تمام شب از فشار پرونده و خاطره گویی کیان ،نتونستم درست  بخوابم و االنم مجبورم به خاطر اینکه شانس حرف 
  .زدن با دختره رو بدست بیارم صبح زود خودمو به بیمارستان برسونم 

 مامان هم پایین تخت تشک انداختهخواب بود  انداختم ، بابا و از تو آینه نگاهی به کیان که هنوزپوشیدم ولباسامو
 ..بغل هم خواب بودن هنوز توبودن و

  !!!از حالت خوابشون لبخند اومد رو لبم ، هنوزم که هنوزه بدون آغوش هم خوابشون نمیبره 
 !!!!نو برای خواب انتخاب کردن هرجا که باشن باید با هم بخوابن و االنکه اتاق اونطرف فرانک و سایه خوابن، اتاق م

 
 !!!با این خماری و سستی  بخاطر بی خوابی، اول صبح تابستونی به موقع برسم غنیمته  
پچ کفترای عاشقمون هم از اشپزخونه میومد ، از همون جلوی ساعت مچیمو بستم و از اتاق بیرون زدم ، صدای پچ 

  :در اتاق اروم گفتم 
 !!!چطوری آبجی کوچیکه_
  :داد زد از بغل هومن پایین پرید وی توجه به اینکه همه خوابن جیغ کشید وب 
 برات تنگ شده بود ، دلم ...واااااااای داداشی _
 ...ندیده بودمشمندیشب دیر وقت اومده بود و 
 ..هر چی تقال کردم جداش کنم  فایده نداشت همه صورتمو تف مالی کرد وپرید بغلم و 
 نبود ، نمیشد ول کنحوالپرسیش تمومتا عملیات  ا  
  :نالیدم جمع کردم وبا چندش صورتمو 
 ....سایه اشتباه گرفتی ، هومن اونجاست _
 :حق به جانب گفتکوتاه اومد و 
 ..خیر سرم داداشمی .....بترکی سپهر ابراز احساسات کردما_
 من ازی دوران بچگی که چرا بدنیا اومد وبا اینکه همیشه یه حس بد اومدن خاصی بهش داشتم ، بخاطر حسادتا 

 ...نداشتم و ازینکه لباش نخنده دلم میگرفت همدردونگی خارج شدم؛  ولی طاقت ناراحت دیدنش رو
روزیکه سایه چشاش برق نزنه و نخنده قطعا خیلی عذاب داشته خاصیت سایه بود که همیشه لبخند به لباش باشه و

 ، 
  :گفتم کشیدم ولپشو 
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 ..اینقدر تحویل نگیر مردی روژیگول ، جلو شوهرت هیچ_
  :هومن از تو آشپزخونه گفتبا ذوق خندید و 
 ...میزنه ولی وقتی میزنه خوب میزنه سپهر حرف حساب کم_
  :گفتم خندیدم و 
 شما برنامه تون چیشد؟؟؟ ...باید برم ،دیرم میشه من_
 ...لبخند از لبای سایه پرید  
بابا دلگیره ، خودمو زدم به در نفهمی اشاره پروند ، فهمیدم از یاداوری رفتن مامان وما وهومن هی ای  

 :گفتم ودرجریانقضایا نبودن و
 ..جر زنی نکنین ...کارت عروسیتونو من انتخاب میکنما  _
و  نگار نه انگار بیست، ااز یاد میبرد و االنم موفق شده بود ممثل بچه ها بود ، همیشه با یه موضوع خوب، تلخیارو 

 ....سه چهار سال سن داره ، دختر لوس
  :ذوق زده گفت 
 انتخاب میکنیم ، اقامنخیر همه چیو خودم و_
ردم بدجور هوس کهومن هم از آشپزخونه دل کند و بالیوان چاییش کنار سایه ایستاد ، هنوز لیوانشو لب نزده بود ، 
 ، 
  :گفتموداغ داغ سر کشیدم از دستش کشیدم و 
 ...چفت کنی با داداشش درست رفتار کنه زودتر جشنتونو بگیرین ؛ببینم بلدی دهن اینو_
  :هومن خندید و دست دور شونه ی سایه انداخت ، سر تاسفی تکون دادم و گفتم 
 قدیما مگه دوماد جرات داشت جلو برادر زن ازین غلطا کنن ؟؟؟_
  :هومن با خنده گفت 
 !!!!برادر زن  تابرادر زن داریم_
 !!!!نمیدونم چرا حس کردم ، اشاره اش به برادرای فرانکه ولی مثبت فکر کردم وگفتم  ،شاید ناخواسته طعنه زده 
  :پوشیدم و گفتمخندیدم و سمت جا کفشی رفتم ، کفشام   
 ....شاخ گاوی بدتر از داماد نیست  :اونکه آره ولی همیشه گفتن_

 ...خونه بیرون پریدم و سمت بیمارستان حرکت کردم سمتم که حمله کرد با دو از
 

 !سرباز جلوی در عوض شده بود ، کارتمو نشون دادمو رفتم داخل
 !می دونستم اگه به زندان منتقل بشه به این راحتیا نمی شه مالقاتش کنم 

 !هنوز خواب بود با دست و پاهای بسته به تخت
 :کیفمو کنارش گذاشتم و صداش زدم 

 ....خانم تنکابنی ؟ رضوانه خانم؟ _
  .بیحال چشماشو باز کرد و گنگ نگام کرد  
 ....باید حرف بزنیم !آروم پرسیدم می تونی حرف بزنی؟ به خودت بیا _

  :دستاشو کشید انگار می خواست چشماشو بماله ولی دستاش بسته بود ، در حالیکه دستشو باز می کردم گفتم 
 .خودتو کنترل کن و سعی کن حرف بزنی  ...اترا وقت نداریم برای سر و صدا و این تئ_

 :با باز شدن دستش چشماشو ماساژ داد و نالید 
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 من چرا زنده ام هنوز ؟؟ _
 :پوووووفی کشیدم ، با اخم نگاش کردم و گفتم 

 !!من وکیلتم  _
 راست می گن ؟؟ !!همه می گن تو کشتیش  !!فواد عزیزی مرده 

 :فت چشماشو بهم فشرد و گ 
 .من چیزی یادم نمیاد _

 !یکباره شروع به خندیدن کرد 
 .مثل دیوونه ها بود حالتش ، انگار کنترل نداشت  

  :با تعجب نگاش می کردم ، بین خنده هاش گفت 
 !!!فواد مرده ؟ هه هه هه_

 !اون هفتا جون داره محاله مرده باشه 
  :از تخت بلندش کردم ، خنده اش پرید ، غریدم عصبی یقشو گرفتم و !و دوباره به خنده هاش ادامه داد 

 !!اعدامت می کنن !!!زنش درخواست قصاص کرده  !!احمق قاتلش تویی _
 :مظلوم گفت 

 یعنی می میرم ؟؟ _
 

  :یقشو ول کردم ، با شدت رو تخت ولو شد ، گفتم 
 تعریف کن ببینم چه غلطی کردی ؟_

  :گفت  با همون صدایی که به زور از حلقش خارج می شد
 چطوری مرده ؟؟_

 :مشکوک نگاش کردم و گفتم 
 .با چاقو زجرکشش کردن  _

 :دوباره شروع به خندیدن کرد و با تمام شدن خنده اش خیلی جدی گفت 
 !!خوبه که با زجر مرده  !!!یه عمر منو زجر داد  _

قتل کارش نیست ، چون تو این گیجی حالش حتی نمی دونست با حرفاش فهمیدم  !گوشه ی لبمو دندون گرفتم 
 !!چطوری مرده 
  :غرق فکر گفتم 

 .باید هر چی می دونی بگی وگرنه اعدامت می کنن !می خوان مرگشو بندازن گردن تو _
  :در کمال آرامش گفت 

 .م تو وکیلمی کمکم کن زودتر بمیر  ه قراره بمیرم و راهشم االن جلوی پامه چرا باید این نعمتو از خودم بگیرم ، اگهاون
  :عصبی گفتم 

 !معلوم هست چی می گی ؟؟ حالت سر جاش نیست _
  :در اتاق باز شد و مردی با لباس رسمی کامال جدی گفت 

 شما اینجا چیکار می کنین ؟ کی هستی ؟_
  :کیفمو برداشتم و گفتم 

 و شما ؟؟ !!حکمت ...وکیلش هستم _
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 :جدی گفت  باهاش دست دادم ، کامال

 از قاضی حکم داری که اومدی مالقاتش ؟؟!!!سرابندی هستم ، افسر تحقیق پرونده _
  :جوابی بهش ندادم ، برگشت و به دو تا خانم نظامی پشت سرش گفت 

 !!!آمادش کنید منتقل می شه _
  :همراهش بیرون رفتم و گفتم 

 ؟؟تازه تو جریان پرونده اومدم ، می شه بفرمایید قضیه چیه _
 

 :با تلفنش شروع به شماره گیری کرد و در حالیکه منتظر بود اونطرف خط جواب بده گفت 
 .مجدد بازرسی کنیم، می تونی همراهمون بیای و از همه چی مطلع بشیدو ساعت دیگه  می ریم محل حادثه رو _

 لب کرد ،شروع به مکالمه با تلفنش که کرد سر و صدایی از آخر سالن اومد که توجه همه رو ج
 !!زن سیاهپوشی ضجه زنان وسط سالن کسی رو نفرین می کرد و سمت ما می اومد 

  ..دو تا افسر خانم زیر بغل رضوانه ی ضعیف و بی جون رو گرفته بودن و از اتاق بیرون  آوردن
نوز هنفسای بلند میکشید ، رنگ صورتش سرخ شد و ,نگاه رضوانه روی زن سیاهپوش قفل شد و در جا ایستاد 

ل رو و .حالش مساعد نبود ، زن خودشو به ما رسوند و شروع به کشیدن موهای رضوانه کرد ، یکی از مامورا رضوانه
 !!پیاپی کرد و زن رو گرفت ، رضوانه شروع به جیغ کشیدن کرد ، کوتاه و

 :، زن دوباره بی توجه به وضعیت رضوانه داد زد 
  !!شوهر دسته ی گلمو ازم گرفتی  !!رضوانه به خاک سیاهم نشوندی  _

 !جا داد  !بد کرد در حقت ؟ بهت خونه داد 
 بد کردیم ؟؟ این بود جواب زحمتای ما ؟  !پناهت دادیم 

 اینطوری حقمونو دادی ؟؟
  :داد می زد و به خودش سیلی می زد و این حرفا رو می گفت ، پسری دستاشو  گرفت و گفت 

 ...افسانه جان آروم باش _
 اینکارا برای چیه ؟ چرا اومدی اینجا ؟ 

  :افسانه خودشو تو بغل پسر انداخت و دوباره زار زد 
 !!شوهرمو ازم گرفت !!بیچاره ام کرد کاوه _
 

ی م مامور سفت گرفته بود ولی  مات و اشک الود  کاوه رو نگاهکاوه نگاش روی رضوانه زوم بود و رضوانه هم دهنشو
 :کرد ، افسانه دوباره سر سمت رضوانه چرخوند و داد زد 

 .دنیا و آخرتتو به آتیش می کشم !به آتیش کشوندی  .زندگیمو ...تا مردنتو تماشا نکنم آروم نمی گیرم  _
  :کاوه عصبی به افسانه گفت 

 ...خفه شو افسانه بیا بریم_
 ...پرستارا هم براش آب قند آورد به زور افسانه رو روی صندلی نشوند ، یکی از 

 !اوضاع، رضوانه رو بردن مامورا هم با عادی شدن 
 !حدس زدم این کاوه ربطی به رضوانه داره 

  !!نگاه های عجیبشون تو این اوضاع اینو بهم ثابت می کرد  
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 :جو که آروم شد روبروی افسانه و کاوه ایستادم و گفتم 
  !وه با آرامش و افسانه با غیض نگام می کردن کا .من وکیل خانم تنکابنی ام  _

  :ادامه دادم و گفتم 
 .یه وقت می خوام باهاتون حرف بزنم_

  :افسانه حمله کرد سمتم ، یک قدم عقب رفتم ، داد زد 
 اون دختره ه ر ز ه بی همه چیز از کجا وکیل دار شده ؟؟_

بیاد من تا خون شوهرمو با قصاصش صاف نکنم کوتاه  ایل قیصر خان براش وکیل گرفتن ؟؟ هزار تا مدافع هم براش
 .نمیام

  :کاوه دوباره شونه هاشو گرفت و با آرامش گفت 
 !!حرفای ما کمکی به حال رضوانه نمی کنه _

 ...بهتره بیخیال بشید و راه دیگه ای برای اثبات بی گناهیش پیدا کنید 
بیرون رفتن، بیمارستان به حالت طبیعیش برگشت ، رو صندلی با گفتن حرفش دست افسانه رو کشید و از سالن 

 ...نشستم و افراد و حالتهایی که ازشون دیدم رو تو سرم مرور می کردم 
حالتهای عصبی و هیستریک رضوانه مثل دیوونه ها بود و یه پوئن مثبت برای تبرئه اش محسوب میشد  و همینطور 

  !!!!دلیلی که قتل واقعا کار خودش باشه
  !!!کاوه مشکوک می زد و افسانه زیادی از رضوانه کینه به دل داشت

 ..حل کنم انگار باید پازل سختی رو
رسما وکیل رضوانه شدم و تونستم کامل در جریان روند پرونده قرار بگیرم ، ولی چیز زیادی دستگیرم نشد ، چون 

می کرد و بیشتر هدفش این  بود  که قاچاقچی  پلیس بیشتر حول و حوش فواد و خالفاش و افراد وابسته اش تحقیق
 !!!هایی که باهاش کار می کردن رو شناسایی کنه 

 قبل از اولین جلسه ی دادگاه تونستم با رضوانه مالقات کنم ، فقط یک جمله گفت ؛
 .کمک کن زودتر اعدام شم  _

  !دلم براش می سوخت 
شجره نامه ای که تو پرونده اش ثبت بود حتی یک نفر هم  ساله که حتی یه حامی هم نداشت ، از اون ۸۸یه دختر 

 .سراغشو نگرفته بود و خودش هم بی صبرانه چشم انتظار مردن بود 
 :فقط نگام کرد و گفت  !هر چی اصرار کردم ، مهربون خواهش کردم ، عصبی بهش توپیدم که حرف بزنه 

 !!!می خوام بمیرم  _
 
 

 !!شد که هیچ حرفی برای گفتن نداشتم جلسه ی اول دادگاهش در حالی دایر 
وکیل افسانه که وکیل قوی و چیره دستی بود پای جایگاه رفت و مدعی شد ، رضوانه برای کار خونشون زندگی می 

 !!!کرده و فقط برای اینکه راحت باشه با مرد خونه محرم شده 
 !!!از بی کس و کاری و نمک نشناس بودن رضوانه گفت و از محبت فواد بهش 

 !!!از بی چشم و رویی رضوانه گفت و اینکه به فواد نظر داشته گفت و افسانه پیروزمندانه منتظر حکم بود
 !!!و من بی تجربه در این مدل پرونده ها  فقط تونستم فرصت تحقیق بیشتر بگیرم 

 :ال دستبند زدن که گفت کاغذامو جمع می کردم که دادگاهو ترک کنم ، دو تا مامور خانم دوباره رضوانه رو برای انتق
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 آقای وکیل ؟؟ 
 

حالم حسابی گرفته بود و از دستش عصبانی بودم که تو مالقاتی که باهاش داشتم حرفی نزده بود ، بی حرفی نگاش 
  :کردم ، پر بغض گفت 

 گوش شنوا دارین ؟؟ ...می خوام حرف بزنم !!ولی نه با بی آبرویی  !می خوام بمیرم _
  :م و با دلخوری گفتم سر تائیدی تکون داد

 .میام مالقاتت_
اتاق از افرادی که برای پرونده ی بعدی اومدن پر شد ، سریع کاغذامو تو کیفم چپوندم و از دادگاه بیرون اومدم ، 

بی  خورد ،گوشیمو روشن کردم ، دوباره مژگان چند بار زنگ زده بود و بالفاصله با روشن شدن گوشی دوباره زنگ
  :و وصل کردم و نالیدم حوصله تماسش ر

 چی می گی مژگان ؟ چه مرگته ؟ چی از جونم میخای؟؟_
 :با گریه و پر بغض گفت 

 .تو رو خدا بیا حرف بزنیم _
حوصله خودمم نداشتم ، از طرفی هم دلسوزیم برای رضوانه حساسم کرده بود که نکنه کابوسم هشداری برای مژگان 

 !!!باشه
 نکنه با کار من مژگان هم سرنوشتی مثل رضوانه داشته باشه ؟؟ که  

 !!اصال با حرفای مامان چرا روی مژگان بعنوان همراه دائمی فکر نکنم؟؟ 
 !حوصله ی خونه رو نداشتم  !آدرس رستورانی رو بهش دادم خودمم تاکسی گرفتم و خودمو به محل قرار رسوندم 

  !نصف حرفای مژگان رو هم نشنیدم 
 !!قط عذرخواهی می کرد و قربون صدقه ام می رفت ف

  :نمی دونم چم شده بود که راحت بخشیدمش و گفتم 
 !!!شب بیا خونه_

  !ولی دیگه حوصله نداشتم  !تعجب کرد که به این راحتی بخشیدمش
برای  این حالتم !اون دختر با اون چشمای بی روح و بدن ضعیف و ناتوانش بد جوری ذهنمو مشغول کرده بود 

  :مژگان هم عجیب بود که مدام می پرسید 
 ....خوبی سپهر ؟ اتفاقی افتاده ؟_
 

 !!!جوابی نداشتم وندادم 
 ...از رستوران بیرون زدم  

چون نزدیک خونه بود پیاده راه افتادم و با اینکه همیشه دنبال سایه بودم مدام زیر آفتاب قدم می زدم تا مثال به 
  .درک کنمدختروشاید آروم بگیرم و وضعیت اونخودم سختی داده باشم ، 
 کشته باشه ، معصومیتکتم نمیرفت اون آدم مظلوم که حقیقت از چشماش میباره کسی روآخه با هیچ منطقی تو

 ...چهره اش بود که به جرات میتونم به خودم اعتراف کنم آدمی به بی گناهی اون تو همه عمرم ندیدم  خاصی تو
 .د از دادگاه تونستم برای دیدن رضوانه قرار مالقات بگیرم برای سه روز بع

رابطه ام با مژگان به حالت طبیعی برنگشت ولی همینکه با خودم گفتم در حقش ظلم نکردم ؛ باعث شد کمی 
 !آرومتر بشم 
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 در حال فقط بی روح !نمی دونم چرا جدیدا چیزی شادم نمی کنه و از چیزی لذت نمی برم !ولی از لذت خبری نبود 
 !!زندگی کردنم 

 ....هضم کنم کیان این حسم قوت گرفت و نمیتونم فکر تنهایی دائمی روبعداز رفتن پدر و مادر و 
 

رو صندلی تو اتاق نشستم و کاغذای سفیدی که برای نوشتن آماده کرده بودم رو مرتب می کردم که در باز شد و 
 !اه افسر خانمی وارد شد رضوانه با چادر مخصوص زندان و روسری مشکی همر 

افسر دستبندش رو باز کرد و رضوانه با مرتب کردن روسریش روی صندلی روبروم نشست ، افسر خانم هم همونجا 
 .کنار در ایستاد 

به رضوانه خیره شدم ، هنوز همون صورت بی روح و زرد نزار رو داشت و رد یک زخم تازه گوشه ی گونه اش ، مثل 
 !! خراش با شی تیز بود

 
 

  :به زخم اشاره کردم و گفتم 
 چی شده ؟ _

 :دستی روی زخم کشید و گفت 
 می شه شروع کنیم؟؟ !مهم نیست  _

 ...رنگش پریده بود و منم بیشتر نپرسیدم ، طبیعیه تو زندان مورد اذیت قرار بگیره 
 ...دیگه بمن ربطی نداشتولی اون

 :خودکارمو برداشتم و گفتم 
 .می شنوم  _

 :سرشو پایین انداخت و شروع به بازی با چادرش کرد و گفت 
 !!!از دور که نگاه کنی فقط سرسبزی دیده می شه  !!تا حاال شمال رفتین ؟ یه جنگل داره که هواش معرکه است  _

 !!!ولی تو عمق جنگل خیلی خبر هاست 
 

زدم و دست به چونه ام زدم و خیره محو حرف زدنش بودم ، قشنگ حرف می زد و توصیف می کرد ، قید نوشتن رو 
 .به صورتش به حرفاش گوش سپردم

 .پرنده ها تخم می ذارن و دنبال لونه ساختن هستن  !اون عمق جنگل یه آهو بچه اش به دنیا میاد  :رضوانه 
 !!!بعضی وقتا هم صدای بازیا و خنده هاشون تو درختا می پیچه  !بچه های روستا تمشک والو جنگلی جمع می کنن 

 !!!تو اون جنگل بین اونهمه زیبایی نصیب من دریده شدن توسط گرگها بود 
 !!اون روزها هنوزم که هنوزه مثل یه مته رو مخمه 

 !!!اون خوشیا که یکباره نابود شدن ، هر روز به ذهنم ضربه می زنن و می خوان تکرار بشن ولی راهی نیست 
 ....... !همش پونزده سالم بود 

 
 

*************** 
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باید می رفتم و برای دادگاه بعدی شاهد می آوردم که رضوانه زن فواد بوده، نه یه نوکر که برای کار تو خونشون بوده 
!! 

  !!چون شناسنامه اش سفید بود و اثری از اسم همسر داخلش نبود 
 !!!تا چه حد پست شدن آدما 

در که بتونم ثابت کنم رضوانه زن دوم فواد بوده برای روند پووووف تا دادگاه بعدی یه هفته بیشتر نمونده و همین ق
 !!پرونده کافیه 

روستای محل زندگی رضوانه رو بلد بودم، خونه جنگلی پسر عموی فرانک که قبل از ازدواج باهاش رفته بودم همون 
ه از اتهام رمشون و رضوانحوالی بود ، اگه بتونم ننه گیسو یا حسین برادرش رو پیدا کنم ،می تونم به عنوان شاهد بیا

 !ه رزه بودن خالص بشه 
 !!همین مقدار هم براش کافی بود که از انگ ه رزه بودن خالص بشه 

 !!البته این خواسته ی خودش بود نه من که وکیلش بودم 
 !!اولین متهمی بود که نمی خواستم گند بزنم به پرونده اش و دلم می خواست مهر آزادی بخوره به پرونده اش 

 .بعد از مالقاتم با رضوانه و شنیدن اتفاقاتی که سر قضیه ازدواجش  براش افتاده بود ، برگشتم خونه 
 :مژگان حوله پوش جلوی تلوزیون نشسته بود ، از دیدنم تعجب کرد و گفت 

 .زود اومدی سپهر جان  _
 توجهی نکردم، یکراست سمت اتاقم رفتم ،

 .ت لباس داخلش گذاشتم سامسونت سفری رو برداشتم و دو سه دس 
  :مژگان که تا اتاق دنبالم اومده بود گفت 

 جایی می خوای بری ؟_
  :ژل و شونه و اودکلونم رو هم از جلوی دراور برداشتم و روی لباسا تو کیف انداختم و گفتم 

 ...سفر کاری پیش اومده_
 ...کجا ؟ :مژگان 

  :در کیفمو بستم و گفتم 
 .شمال_
 

 .. :کوبید و گفت با ذوق پا زمین 
 ...منم ببر سپهر  ...منم ببر _

 :با غضب نگاش کردم و غر زدم  
 اونوقت چطوری می خوای یه هفته با من شمال بمونی ؟؟ !!!تو مادرت اجازه نمی ده بعضی شبا اینجا بمونی  _

 اجازه می دی ؟؟ ...تو به اونش کار نداشته باش ، مامانو من می پیچونم  :مژگان 
 :ز تو کمد برداشتم و گفتم حولمو ا

 ...تا دوش بگیرم آماده باشی  _
 !می دونم یه جای کار مژگان می لنگه  ...سمت حموم رفتم 

 !!برای همین اکثر اوقات شبا موندگار نمی شه  !!آخه خونواده اش خبر ندارن که زن موقت منه  
 !!!کجا غیبش می زنه ولی همین حد هم باید خونواده اش مشکوک بشن که بعضی شبا و روزا 

دلم براش می سوخت که از شیرینی  !مطمئنم تو زندان اذیتش می کنن  !تمام طول مسیر فکرم پی رضوانه بود 
  !!!های زندگی بی نصیب بود
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  !  !!!!دوران کودکیش داشته و االنچه زندگی قشنگی تو
ساکت بودنش فرصتی بود که می تونستم راحت کال از مژگان غافل بودم ، مدام سرش تو گوشی بود ، برام مهم نبود 

 .به پرونده ام فکر کنم 
سراغ آدرسی که رضوانه داده بود رفتم ، اون حیاطی که رضوانه با شوق از سرسبزی و صفاش تعریف می کرد ،تبدیل 

 ...به ویرانه شده بود و به نظرم جای ترسناکی اومد 
سالهاست رفت و آمد آدمیزادی رو به خودش ندیده بود ، سراغ همه ی حیاط رو علفای هرز پوشونده بود و انگار 

  !!همسایه ها رفتم و در سمت راست رو زدم ، می دونستم از دو طرف خونشون با کژال و باربد همسایه ان 
 . !!!!!از تعریفای رضوانه اینو فهمیده بودم

 :ره کردم و گفتم دختر جوونی در رو باز کرد و متعجب نگام کرد ، به حیاط قیصر خان اشا
 از اهل این خونه خبر دارین ؟؟ _
 

سر خم کرد و به پرچین حیاط قیصر خان نگاه کرد و داخل خونه برگشت و بالفاصله پسر جوونی جلوی در قرار گرفت 
  :، سوالمو تکرار کردم ، اونم به حیاط قیصر خان نگاه کرد و گفت 

 اری ؟چیکارشون د !!صاحب خونه چند سالی می شه مرده _
 در مورد دخترشون سوال دارم ، شما از ازدواج دخترش اطالعاتی دارین ؟ -

 :مشکوک نگام کرد و گفت 
 !!همه می گن با یه پسر فرار کرده  !!بعد فوت قیصر خان غیبش زد  ...نه خبری ندارم  _

 !!تعجب کردم ، نکنه رضوانه دروغ گفته و بقیه راست می گن ؟
  :اخل خونه چرخوند و گفت تعجبم رو فهمید ، سرشو د

 !!کژال جان بیا به این آقا بگو از رضوانه چی می دونی  ...کژال _
  :همون دختر جلوی در اومد و گفت 

 !!!جانم باربد ؟؟_
  :نمی دونم چرا با خودم گفتم  !پوزخندی کنج لبم نشست 

 !!!اون دختر مظلوم دروغگو نیست _
  :از این دو نفر هم بدم اومد و بیخیال سوال در مورد رضوانه شدم و گفتم و نمی دونم چرا بنا به حرفای رضوانه 

 خونواده ی عباسعلی کجان ؟_
 شما کی هستی ؟ چیکاره ای بعد این همه سال سراغ اونا رو می گیری ؟؟ :باربد 

فتم همین گ با غرور و چپ چپ نگاش کردم ، نمی خواستم رضوانه رو خورد کنم و بگم قتل کرده و من وکیلشم برای
:  
 !!رضوانه منو فرستاده پی حسین داداشش _

  :دروغ هم نگفته بودم ، باربد با غیض نگام کرد و گفت 
 ،...ما ازشون بی اطالعیم ، از اینجا رفتن _
 
با تموم شدن جمله اش درو محکم بست ، کمی پشت در ایستادم وبه  ماشین برگشتم ، مژگان حال گرفتمو که دید  

 :گفت
 د؟ چی گفتن؟چی ش_
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کمی تو کوچه ها چرخ زدیم ولی از هرکی میپرسیدم همون حرفای باربد رو  .سری تکون دادمو ماشینو روشن کردم 
 !!!در مورد فرار رضوانه با یه پسر تحویلم میدادن

 !!دلم از گناهکار بودن رضوانه گرفت 
ن کنار شیشه ی ماشی .با تعجب نگاش میکردم .ماشین رو گرفت از روستا خارج میشدم که وسط راه دختری جلوی 

 :ایستاد و مظلومانه گفت 
 راسته؟؟ !!!تو روستا پیچیده شما از طرف رضوانه اومدین _

 :با سر تائید کردم و گفتم
 چیزی میدونی؟؟شما _

  :با هول اطراف رو نگاه و پراسترس گفت !مشخص بود ترسیده 
 .اسمم سحره !!!ممن عروس یکی از تنکابنیا_

  :وسط حرفش پریدم و گفتم
 همکالسی رضوانه بودی؟؟؟_

  :سر تائیدی تکون داد و گفت
 !!همه ی طایفه ی قیصرخان می دونن ولی هیچ کس کاری نمیکنه !من میدونم چه اتفاقی برای رضوانه افتاده_

 ید؟؟؟شما میخواید کمکش کن !!!هنوز مردم روستا نمی دونن ولی بزودی خبرش میپیچه
 :مژگان از کنار دستم خم شدو گفت

  .ایشون وکیلش هستن_
 :لبخند پراسترسی به مژگان زدو گفت

 .توروخدا نجاتش بدید این حقش نیست-هیچکس اینجا کمک نمیکنه_
 :کالفه گفتم

 !!!خونواده ی عباسعلی چی؟اوناکه میتونن کمک کنن_
 شما چجور کمکی میخواین؟؟؟؟ !!!!رفتن اونا همون ساال ازینجا رفتن، هیچکس نمیدونه کجا :سحر

  :کالفه پووفی کشیدم و گفتم
 .نه با فرار با یه پسر  !!!هر شاهد یا مدرکی که ثابت کنه رضوانه با شوهرش ازین روستا رفته _

پشت جاده خاکی روستا می اومد ،سحر هول کرد و سمت جنگل دوید وخاک و صدای ماشینی که از پیچبا گرد و
  :ی پنهان شد  ، با رد شدن ماشین از پشت درخت کنار اومد و با صدای بلند از همونجا گفتدرخت

بعد مرگ ارسالن پسرای قیصر خان از رضوانه کینه به دل گرفتن که چرا برای نجات ارسالن کاری نکرد و تاثیری رو _
اکثر مردم ده کارگرای زمینای  !!!انداختن با پسره فرار کرده و آبروشونو بردههمه جا چو  !!!!شوهرش نذاشت 

 .....پیدا کنینکمکی نمیکنن بهتون ، مگه همون شیخی که عقدشون کرده رو !!!تنکابنیان
سمت جنگل دوید ، البد می ترسید کسی بفهمه به ما آمار داده ، مخصوصا جمله اش که تموم شد عقب گرد کرد و

  !!!وس طایفه قیصر خان بودکه عر
 ...با رفتنش غرق فکر کمی همونجا موندم و نا امید به جاده ی روبروم خیره شدم 

اصال از کجا میدونی دختره راست میگه که میخوای  !!میبینی که راهی نیست ، بریم از شمالمون لذت ببریم :مژگان
 اثبات کنی بی گناهیشو؟؟

  :گفتمعصبی نگاش کردم و از الی دندونم 
 ...هم می دیدیش باورت میشد بی گناهه، حتی اگه همه ی شهر بگن تو_
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 ...کالفه استارت زدم و حرکت کردم ، هتل مستقر شدیم 
ی روز بازارای محلدید میزدم، مدام یا لب ساحل سلفی می گرفت یا تودو سه روز بالتکلیف خوشگذرونی مژگان رو

 !!!!آخرین پوالی ارسالی بابا از خجالت خودش در می اومدمن وسرک می کشید و از جیب 
ا کردن همه رو برای پید!!!!سه روز بیشتر به دادگاه رضوانه نمونده بود و امیدی برای موفقیت تو این پرونده نداشتم 

 دوستام تو شهرای مختلف هم کمک گرفتم ،شیخ منفرد نامی بسیج کرده بودم ، از فرحناز و
 

بزرگ فهمیدم بابا ورشکست شده حساسیت این پرونده برام بیشتر شده ، برای زندگی مستقل و نگهداری واز وقتی 
 ...کردن کیان این شغل رو باید حفظ کنم و مثل گذشته برام حکم سرگرمی نداره

 
 گیر کردم چجبوری از قتل تبرئه اش کنم ؟؟ !تازه میخوام ثابت کنم کنم زن طرف بوده یا نه 

 !!!ونستم الاقل آبروشو حفظ کنم کاش می ت
  !با گفته های رضوانه و اداره تبلیغات ساری و تنکابن هم نتونستم اون شیخ رو پیدا کنم  !ناامید برگشتم بیرجند 

روز دادگاه کالفه جلوی در اتاق قاضی منتظر بودم نوبت پرونده ی ما برسه ، از انتهای راهرو رضوانه هم با همون 
 چطوری تو صورتش نگاه کنم ؟ !!روی دیدنش رو نداشتم  !دو تا مامور خانم سمتم می اومدن لباسای زندان و 

 !!کاری براش نکردم و نمی تونم بکنم 
 شما باید وکیل رضوانه تنکابنی باشی ، درسته ؟؟ :غریبه 

 !!! شلوار فاستونی به غریبه ای که باال سرم ایستاده بود نگاه کردم ، مرد ریش داری بود با بلوز یقه ایستاده و
 !!!مشخص بود مذهبیه و فوق العاده مقید 

  :تعجبم رو که دید گفت 
 .شنیدم دنبالم می گشتین ، برای شهادت تو یه پرونده  !!من شیخ منفردم _

  :ایستادم روبروش و با ذوق گفتم 
 ؟؟ شما عاقد اون عقد بودین؟_

  :ن و رضوانه با ذوق گفت هنوز جوابمو نداده بود که رضوانه و مامورا هم رسید
 .اینا دارن آبروی منو می برن  !!!حاج آقا شمائید ؟ تو رو خدا بهشون بگید من و فواد رو عقد کردید _

 :شیخ منفرد با تاثر به رضوانه نگاه کرد و گفت  !مامورا نایستادن تا رضوانه بیشتر حرف بزنه و بردنش تو اتاق 
 .خدایا از گناهانمون بگذر  _

دوم دادگاه بعد از شهادت شیخ منفرد و ارائه دفتر شخصیش که عقد و صیغه ها رو ثبت می کرد با امضای  جلسه
 .فواد و صفار برای عقد دائم ، رضوانه از این تهمت تبرئه شد 

 
 

 !!!جلسه بعدی برای چند ماه بعد مقرر شد تا پلیس بتونه پرونده فواد رو تکمیل کنه 
نشینی نقش صورت رضوانه بود ، بعد از اتمام جلسه روبروش ایستادم و با خوشحالی از تمام مدت دادگاه لبخند دل

  :لبخندش گفتم 
 .دیدی از این تهمتا تبرئه شدی ؟؟ان شاء الله جلسه بعدم تبرئه می شی و آزاد می شی _

 :لبخندش محو شد و گفت  !ایستاد و مامور دوباره دستبند به دستش زد 
 .حکم اعدام برای جلسه ی بعدی می تونه خوشحالم کنه  ...شما زحمتتون رو کشیدید  ...آزادی نمی خوام  _
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 خوشحالیم ماسید، چرا اینقدر دلسرده؟؟؟ ؛ 
 

تو آرامش چهره ی رضوانه ی آماده مردن بودم  ،افسانه حرصی از حکم این جلسه ،شروع به جیغ جیغ کرد و سر 
  :رضوانه داد زد 

 ...نمی ذارم آب خوش از گلوت پایین بره  !!ی ایکبیری دختره _
دوباره اراجیفشو شروع کرده بود ، با غیض نگاش می کردم ، رضوانه بی توجه همراه مامورا رفت و افسانه همونطور 

 ...با جیغ جیغ نفرینش می کرد و پشت سرش راه میرفت
 :و با کیفم جلوشو گرفتم و داد زدم  چیزی نمونده بود به رضوانه حمله کنه ، خودمو وسط انداختم

 !احترام خودتو نگه دار خانم  _
  :منو با کیفم هل داد ، دو قدمی عقب رفتم ، داد زد 

چه قول و قراری باهات گذاشته که اینطوری  !از کجا وکیلش شدی ؟ آه نداره با ناله سودا کنه  ...برو گم شو مرتیکه _
 !!براش بال بال می زنی 

  :ه ضعفم با این حرفش ، عصبی با کیفم تخت سینه اش کوبیدم و گفتم رفت رو نقط
 .برو گم شو زنیکه اراجیف نباف _

ماهی که عادتم بود، همیشه اگه کاری رو می کردم گردن می گرفتم ولی انصافا در مورد رضوانه طی این یکی ،دو
 !پرونده اش و سابقه کاریم ثبت نشه وکیلش بودم نظر سویی نداشتم و فقط هدفم این بود که حکم اعدام تو 

به خودم که اومدم به خاطر درگیری با افسانه گوشه ی بازداشتگاه بودم، نکبت وحشی با اون ناخوناش گوشه ی 
 !!!صورتمو خراش انداخت 

 ..با وساطت صادقی آزاد شدم  
 :هم نشست و غرغر کنان گفت فرحناز بیرون تو ماشین منتظرمون بود ، خودمو رو صندلی عقب ولو کردم ، صادقی 

 می خوای پروانه وکالتتو باطل کنی ؟ این چه کاری بود آخه ؟ روی زن جماعتم کسی دست بلند می کنه ؟؟ _
 .فرحناز ماشینو روشن کرد و حرکت کرد 

  :بیحال و خسته گفتم 
  .زورش اومد امروز دادگاه به نفع رضوانه بود  ...زنیکه نفهم حرف مفت زد _

 :با ذوق گفت فرحناز 
 ...پس امیدی هست  ...چه خوب  ...عِه  _

  :پوزخندی زدمو گفتم 
 چه جوری شیخ رو پیدا کردی ؟  ...آره به لطف تو از این تهمت تبرئه شد _

  :بی هوا سمتم چرخید و گفت 
 چی ؟ کی گفته من پیداش کردم ؟_

  :دوباره حواسش رو به رانندگی جمع کرد و گفت با بوق ممتد ماشینی که از کنارمون رد شد 
 !انگار روحانی مهمان بوده و فقط برای ماه شعبان و رمضان تو اون روستا بوده  ...پیدا نشد _

 .هیچ اثری ازش نبود 
 :متعجب گفتم 

 مگه می شه ؟ پس امروز از کجا تو دادگاه پیداش شد ؟؟_
  :نه ای باال انداخت و گفت فرحناز همونطور که حواسش به رانندگی بود شو
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 .شاید رفتی اداره تبلیغات پیگیری کردی فرستادنش _
  :صادقی خندید و گفت 

 !شاید هم امداد غیبی داری تو این پرونده ؟_
 ....مشکوک نگاشون کردم و بی تفاوت و غرق فکر به بیرون خیره شدم 
 ود ، چرا دوست داره بمیره ؟؟؟مدام چهره ی تکیده ی اون دختر بیست و دو ساله جلوی چشمام ب

 چرا شوهرشو کشته ؟؟؟
 چی به سرش اومده که به اینجا رسیده ؟؟؟

 
***************… 

 
ه زده بودم و همزمان با پرونده رضوانه کاوج گرمای شهریور بود و به خاطر کسب اعتبار شغلی قید برگشتن به تهرانو

پرونده وکالتم نقاط ده ی مهم و موثر دیگه هم کار میکردم شاید توتا دادگاه به نحوی راکد بود ، روی چند تا پرون
 ....روشن و مفید ایجاد کنم و بتونم برای اینده مستقل کار کنم

 
روی راحتی پذیرایی نشسته بودم و شبکه های ماهواره رو باال پایین میکردم ، مژگان هم با لباس خواب توری قرمز 

پام گذاشته بود و با گوشیش مشغول بود ، دیگه برام جذابیتی نداشت و سرش روراحتی دراز کشیده بود ورنگش رو
  !!!!!برای زندگی دائمی باهاش راضی کنم ، یکی بود کپی فرانک با چند درجه بدتر یا بهترنمیتونستم خودمو

ارا ک !!!، حتی حضورشبود از اول هم انچنان جذبش نبودم ولی اخیرا بعد ازون گندی که باال اورد بیش از حد رو مخم
 ......و مشکوک بودنش به کنار 

حذف  »گوشیو از دستش کشیدم ، اولین چیزی که به چشمم خورد اعالن عصبیم کرد کنترلو انداختم رو عسلی و
  !!قسمت مکالمات چت بود « شد

  :با اخم بهش خیره موندم و توپیدم
 کردی؟؟؟؟؟چیو پاک_

  :جور کرد و گفتوکمی هول کرد ولی سریع خودشو جمع 
 ....پاک میکنمپیامای شایان داداشم بود ، حافظه گوشیم پرشده دارم پیاما اضافه رو....چیزه _

 !!!!چپ چپ نگاش کردم، نه؛ انگار دیگه ازم نمی ترسه و هالو فرضم کرده
د شدم و سمت نمبل کوبیده شد بلبا صدای زنگ گوشیم ، گوشیشو تو سینش کوبیدم و بی توجه به اینکه سرش رو

  :گوشیم رفتم ؛تماس شماره ی ناشناس رو وصل کردم
 ....بله ، بفرمایید_
 شما وکیل خانم تنکابنی هستین؟؟؟؟ ....سالم جناب حکمت _

  :گفتمدست به کمر زدم و چپ چپ به مژگان که برای مکالمم گوش تیز کرده بود نگاه کردم و
 خودم هستم ، و شما؟؟؟؟_
خانم تنکابنی با چند تا از زندانیا درگیری داشتن و ضعف کردن ، از دیشبه  ....از بهداری زندان مزاحمتون میشم  :مرد

ف کی میتونین تشری....داشتن و رییس زندان موافقت کردن بهداری بستری ان ، تقاضای مالقات با وکیلشون رو
 بیارین؟؟؟

 
  :گفتمام ساعت اداری مونده بود ، سمت اتاق خواب حرکت کردم ونگاهی به ساعت انداختم ، دو ساعت به اتم
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 ....میرسونموقتم آزاده ، خودمو_
 باز کردم، روی تخت پرت کردم و در کمد لباساموتماسو قطع کردم و گوشی رو

اری دآخه این دختر فسقلی که دماغشو بگیری نفسش بند میاد چرا خودشو با باقی زندانیا میگیره که کارش به به
 ......برسه ؟؟؟؟ ای بابا

  :گفتجلوی آینه موهامو مرتب میکردم که مژگان تو چارچوب در اتاق ایستاد و
 جایی میری سپهر؟؟؟؟_

 هنوز بابت مرموز شدنش ازش دلخور بودم ،
  :عصبی گفتممچم زدم وو روپیس ادکالن زیر گلودو
 باید ازت اجازه بگیرم ؟؟؟_

 بدونم کی میای؟؟؟ خواستم ....نه خب :مژگان
 

  :برداشتم و سمت بیرون حرکت کردم و گفتمکیفمو
 .تو که آزادی هر ساعتی بخوای بری و بیای؛ به من چیکار داری؟؟_

  :پوزخندی تحویلم داد و گفت
 یعنی امشب الزمم نداری؟؟؟؟ نمونم؟؟_

  :کفشامو از جاکفشی برداشتم و حین پوشیدن گفتم
 ....نه ممنون ، شرات کم_
 

  :عصبی پا روی زمین کوبید و غر زد
 سپهر می دونی چند وقته نیومدی طرفم؟؟؟ چرا اینطوری شدی تو؟؟؟_

  :مثل خودش عصبی توپیدم
 !!!زور که نیست؛ دیوانه که نیستم یه بچه دیگه به کشتن بدم !!میلم بهت نمیکشه_

 ازین حرفا بود که از عملش شرمنده هم البته پررو تر..مستاصل شد ، در جواب این گندش حرفی برای گفتن نداشت 
 ....شده باشه

هم کوبیدم، حوصله ی تاکسی نداشتم و بعالوه تو این هوای گرم  انتظار برای تاکسی از خونه بیرون زدم و درومحکم
گاز دادم ، به محض رسیدن به درمانگاه همراه دکتر باالی سر هالک کننده بود ، ماشین خودمو برداشتم و تا زندان 

رضوانه رفتم ، بیهوش یا خواب بود ؛ زخم دیگه ای گوشه ی پیشونیش بود و رد زخم قبلی هم با گذشت بیشتر از 
  :پرسیدمبه دکتر نگاهی انداختم و ....دوماه هنوز خوب نشده بود ،و همون صورت زرد و بیمار بی روح

 ؟؟چش شده؟_
  :گفتبه سر تا پای دختر اشاره کرد و

یروز د ...دارو که نمی خوره ، یکریز هم زندانیا از گریه هاش شکایت دارناستخونه؛  غذا وپوست و ....می بینین که_
ا فعال ب....هم با یکی از زندانیای قدیمی هم اتاقش دعواش شده و حین درگیری قبل از رسیدن مامورا بیهوش شده

منتظر می مونین تا بهوش بیاد یا یه روز دیگه ....می خواست با شما حرف بزنه ....و آرامبخش خوابیده فشار سرم
 میاین؟؟؟؟

 
  :گفتم کالفه روی صندلی کنار تخت نشستم و
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 ....اینهمه راه اومدم ،منتظر میمونم_
م سر رفت ، گوشی رو هم چک کردم ، حوصله ارفت ، کمی اوضاع درمانگاه رودکتر هم نگاهی به ساعتش کرد و

 ...تحویل دژبانی داده بودم ، پرونده ایی هم همراهم نبود مطالعه کنم ، پووووف
 .....برانگیخته بود فکر کردمپیشونیمو لبه ی تخت گذاشتم و چشمامو بستم و به این دختر که واقعا ترحمم رو

 ...اقای حکمت....جناب حکمت :دکتر
 

 :دم ، هنوز درک موقعیت نکرده بودم که دکتر گفتگیج و مست خواب سرمو بلند کر 
 ...مریضتون به هوش اومدن_

ه ی ب«ممنون»سر چرخوندم و نگاش کردم ، گوشه ی تخت زانوهاش تو بغلش بود ، چشمامو با دستم فشردم و 
 .دکتر گفتم و رفت 

  :با رفتنش با همون لحن خواب الود به رضوانه نگاه کردم و گفتم
 ببینی؟؟؟؟می خواستی منو _

با سر تایید کرد ولی هنوز مبهوت و با ترس نگام می کرد ، شاید هم دیدن وکیلی که تازه از خواب بیدار شده براش 
 !!!گنگه

  :محو کنم و دست به بغل به صندلی تکیه دادم و گفتمدستی به صورتم کشیدم تا آثار خواب رو
 .....خب ،من اینجام ، می شنوم_

  :شد و دستاشو دور زانوهاش جا بجا کرد و زمزمه وار و ملتمس گفت کمی از بهت صورتش کم
 میشه تاریخ دادگاهو جلو بندازین؟؟؟ دو ماهه اینجام،چرا برای حکم اعدام اینقدر لفتش میدین؟؟؟؟_

  :گفتمنمیدونم چرا از لحنش و حرفش دلم هررای ریخت ، نا باور نگاش کردم و
 ا حکم اعدام میگیری؟؟؟؟چرا اراجیف می گی؟؟؟ کی گفته حتم_

  :با لحن بغض آلودی گفت
دادگاه اعتراف کنم ، میخام تاریخ دادگاهو کافیه تو ...افسانه تاوان خون شوهرشو ازم می گیره  ...می گیرم دیگه _

 میشه؟؟؟ !!!جلو بندازین
  :دلسوزانه نالیدم

 چرا؟؟؟_
  :خیلی خودشو کنترل می کرد که بغضش نشکنه ، گفت

 ....اگه کمکم کنین این زندگی لعنتیم تموم بشه بزرگترین لطف دنیا رو در حقم کردین_
همونطور دلسوزانه  ...به چشماش خیره موندم، اونم چشمای ملتمسش برای قبول خواسته اش خیره ی چشمام بود 

  :گفتم
لیل بیاری که قانع بشم حقت اگه برام اونقدر د !!!!چرا می خوای بمیری؟؟؟ هنوز خیلی فرصت برای زندگی داری_

 ....هم حکمی که میخوای رو برات می گیرممردنه؛ هم تاریخ دادگاهو جلو می ندازم و
 ...من به قتل اعتراف _

  :گفتممحکمنذاشتم حرفشو ادامه بده و انگشت تهدیدمو سمتش گرفتم و
 .....اعتراف دروغ به درد دادگاه نمیخوره_

  :اه گرفت و ملتمس گفتباالخره بغضش ترکید و اشکش ر 
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یه عمر زیر ظلم بودم ولی نذاشتم شرفم لکه دار بشه ، ....می ترسم به اون اتاق برگردم  ....ترو خدا آقای وکیل _
اون زن عوضی رحم نداره ، همه هم اتاقیا  .....نمیخوام گوشه زندان یه زن بی حرمتم کنه  ....نذاشتم بد نام بشم 

 ....ارم ، ازارم میدن امنیت ند ....دارن هواشو
جلب کرد ، رگ گردنم ورم کرد و صدای هق هقش توجه پرستارا روپاهاش گذاشت ودیگه ادامه نداد و سرشو رو

نه تحمل میکنفسام از عصبانیت عمق گرفت ، حال بدی داشتم ، همه بدنم گر گرفت ، فهمیدن اینکه چه زجری رو
  :م و پرسیدممشت کردبرام غیر قابل باور بود ، دستامو

 چند بار اذیتت کرده؟؟؟ چند نفرن؟؟؟؟_
  :مخم بود ، عصبی داد زدم همچنان گریه میکرد ، رو

 .....!!د حرف بزن ببینم چه غلطی می تونم بکنم_
  :با هق هق گفتصورت خیس از اشکشو باال آورد و

مت و داد و بیداد کردم وحالم بد شد چند بار کتکم زدن ، دیروز چندنفری می خواستن به زور متوسل بشن که مقاو_
 .....کس حرف منو باور نمیکنه؛ اکثر زندونیای بند ازش حساب میبرن هیچ .....و دست از سرم بر داشتن

سمتش گوشه ی مالفه روعقب فرستادم ، اثری از دستمال کاغذی نبود ، ایستادم ودستی موهامو چنگ زدم ودو
  :گرفتم و گفتم

مشکل دیگه ایی ....از همینجا منتقلت می کنن اتاق و بند  جدید  ...ت رو عوض کنن صحبت میکنم بند_
 نداری؟؟؟؟ بهم بگو ؛ چیزی از بیرون زندان نمیخوای برات بیارم؟؟؟ 

  :گفتاشکاشو با گوشه مالفه تمیز کرد و
 ...فقط ....هیچی نمیخام دیگه_

  :ادامه دادمنتظر نگاش کردم ، مکثی کرد و
 دگاهمو جلو می ندازین؟؟؟؟تاریخ دا_

  :مخم ؛ عصبی گفتمدوباره رفت رو
 عوض کنن دیگه مشکلی نداری ؛ چرا تاریخ دادگاه جلو بیفته؟؟؟؟ بندت رو_

  :ملتمس ناله کرد
 ....میخوام زودتر تموم بشه...خواهش میکنم ، این انتظار داره زجرم میده_

  :کیفمو برداشتم و اماده رفتن گفتم
 !!!خودت که حرف نمی زنی  ....ی نیست ، شاید تا اونروز مدرکی برای اثبات بی گناهیت دستم بیاد دلیلت منطق_

 ....سخت کردی ، باید منتظر بشینم از پلیس خبری بشهکار منو
  :تخت سمتم خیز برداشت و برای جلو گیری از رفتنم گفترو
 ....و برام بگیرین بشرطیکه شما هم اون حکم اعدام ....میگم ، همه چیزو میگم _
 

  :عصبی گفتم
 چه گیری دادی به حکم اعدام آخه؟؟؟؟_

  :گفتم گوشه تخت پرت کردم و رو صندلی نشستم وفقط ملتمس نگام کرد ، عصبی کیفمو
د آخه لعنتی اینقدر رو مخمی که از ....می کنمحرف بزن ، من قانع بشم ،خودم با دستای خودم همینجا خفت تو_

 .....زندگی افتادم دوزار آرامش نمونده برام 
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اف پووووفی کردم و کالفه سری اطر  ...میلرزید دست به بغل عصبی بهش نگاه کردم ، از لحنم و حرفام ترسیده بود و
 .....چرخوندم

 ؟؟!!!آخه کی باورش می شه این فنچ آدم کشته باشه؟؟؟
 
 

******************** 
 
 

شنیدن زجرا و بالهایی که سرش آورده بودن برای من سنگین بود ، چه رسد که یه دختر بچه که هفت سال 
  !!!تحملشون کرده باشه

  !!خوب درک میکنم که این حجم زجر میتونه دلیل منطقی ایی برای اون ده ضربه ی چاقو باشه ولی از رضوانه بعیده 
  !!!یدم همچنان تحمل میکرد تا زجر کشش کنناون دختری که من د

پیچوند و نگفت ، باید یه وقت دیگه ، یه جور دیگه ازش حرف هنوز خیلی حرفا برای گفتن موند ، خیلی قضایا رو
  .....بکشم ، تا مجبور نباشه حرف نمیزنه 

 کنم ، انداختن دادگاه اقدام ظلمی که در حقش شده بود گفت تا برای جلوفقط از زجرا و
 داشتن به مسئول بند معرفی کنم و برای عوضتنها کاری که تونستم بکنم این بود که اون زنایی که قصد آزارش رو

 ..کردن بندش هم اقدام کردم ، 
 
 

**************** 
 نگاهی به ساعتم انداختم و با اشاره منشی سمت اتاق دکتر پزشک قانونی رفتم ، 

  :دکتر
 ...بودمزودتر ازین منتظرتون ....سالاااام جناب حکمت_

  :رجوع گندم گفتمبرای رفع وخودمم شرمنده از کوتاهیم در تحقیق این قسمت از پرونده بهش دست دادم و
 ..درگیر باقی قسمتای پرونده بودم_

 :با اشاره اش منم نشستم و محکم گفتم پشت میزش نشست وابرویی باال انداخت و
 ...میشنوم حرفاتونو _

  :شروع به توضیح کرد روی میز بازش کرد وچرخوند و از فایل پشت سرش پرونده ایی برداشت وصندلیشو
  ....همه چی اینجاست  ...از پلیس آبی برات گرم نمی شه _

  :گفتدکتر که مرد مسنی بود از باالی عینکش نگام کرد وپوزخندی کنج لبم نشست و
  !!!خوب و راحتیه تجربه ایی مثل شما پروندهبرای کم_

  :برای تموم کردن حرفش گفتمحوصله نداشتم ، پشت گوشمو خاروندم و
 ....حرف تازه ایی دارین میشنومقبال در جریان شرایط قرار گرفتم ، اگه_
 

  :گفتداشتم جلوم گذاشت وعکسی که مشابهش رو به پرونده داد وحواسشو
کار اصلیش تولید  مواد  !!!صنف خودش معروفه به فواد،موادوت !ساکن تهران !دوسالهفواد عزیزی، چهل و_

ا کرده بود پروستای مرزی بیرجند دست واونهرویینم دستی داشته ؛ برای همین یه خونه تووتریاک صنعتیه ولی تو
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به محکم پنج ضربه ی اول قوی و قتلش در حالت مستی بوده و ...آمدش به اون منطقه توجیح باشه تا رفت و
مشخصه پنج ضربه اول حسابی زجرش دقیقه ای بوده وشکمش اصابت کرده ، ضربات بعدی با فاصله زمانی چند

ه قاتل در حقش لطف کرداگه ضربات بعدی اصابت نمی کرد احتمال مردنش شدید بود ولی ذره ذره ، باید بگمداده و
  ...دکتر نمی رسیده قع به شهر وجراحت به موزده چون با اون حجم خونریزی وکه ضربات بعدی رو

  :گفتداخل پرونده برگردوند و محکمعکسو
 ...سراغ قاتلو بریم ....این از این _

بدن خونی و چاقو بدست بیهوش نشسته کشید که گوشه ی حیاط خلوت خونش با دست وجلوعکسی از رضوانه رو
 بود ؛ 
 بنا به گفته همسرشسالگی ساکن منزل مرزی فواد شده و دوساله ، از پونزدهرضوانه تنکابنی ،بیست و :دکتر
  .اطرافیانِ وابسته به منزل فواد ،بعنوان خدمه ی خونه بوده و برای آسایش با فواد صیغه شده بودو

  :با اطمینان حرفشو قطع کردم و گفتمومحکم
 ....جلسه ی قبلی دادگاهزن دائمیش بوده ، این اثبات شد تو_

 :نداخت و لباشو به هم فشرد ابرویی باال ا
خارج کردیم حجم زیادی قرص از انواع مختلف از معده ی این خانم ...به هر حال ادامه اش جالبه  !!!که اینطور  _

 قبل از قتل خورده بود راهیکه اگه معطل میکردیم کمای یک هفتگیش تبدیل به مرگش میشد ، اگه این قرصا رو
ان قتل زم داده بیهوشی ایشون بعداز قتل صورت گرفته ود ولی آزمایشات ما نشونتبرئه اش بوبرای بی حواسی و
تایید میکنه در ضمن فراموش نکنید که ایشون بابت همپرقوت چاقووضربات محکماینو!!!هوشیار بودن کامال بهوش و

هش مطیعی چندین بار ب طبق گفته های خانم افسانهسقطی که داشتن هم افسردگی حاد داشتن و پرخاشگر بودن و
 ..روانپزشک ما تایید کردن ولی افسردگیشون در حد جنون نبوده و اینو  !!!!به قصد کشت حمله کردن

  :رد کنم و با بهانه تراشی گفتمدلم میخواست هر دلیلی که رضوانه رو قاطعانه متهم میکرد رو 
  !!!!وابیده خرضوانه چیزی یادش یادش نمیاد ، فقط می دونه قرص خورده و_

  :گفتمحکمبرید ودکتر حرفمو
منم اونهمه قرص  می خوردم خودم و گذشته مو یادم میرفت ،چه رسد که چه غلطی کردم و متهمم باشم و بهترین _

 ...راه برای کتمان جلوم باشه
  :گفتموبرداشتمکیفمو ...می داد کفرم در اومدازینکه به این راحتی حکم

 ...نممنون از توضیحتو_
  :سمت بیرون می رفتم که گفت

ما مدام دنبال یه چیز مع...گیج میکنناینطور پرونده ها که همه چیزش مشخصه؛ بیشتر ادمو ....خسته نکن خودتو_
 ....وار میگردی ولی نیست

 ....از مطب بیرون زدم اهمیتی ندادم و
یه  ...تابستون فارغ نکرده بودم بد جور سردم شد از گرمای منکه هنوز خودموباد خنک اول پاییز زیادی سرد بود و 

 ....چیزی ته دلم می خواست رضوانه بی گناه می بود ولی همه چیز برعکس پیش می رفت
 

*********************** 
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منجر به ازدواج سایه و هومن شد و چون مراسم بیرجند برگزار میشد بی مقدمه اقدامات مامان شیرین خیلی سریع و
؛ با حضورشون کنارم کال از حال و هوای پرونده فارغ شدم و کمی به زندگی برگشتم ، احساسات متضادی داشتم ، 

 !!!!مخم بود زمزمه های عاشقونه و رمانتیک بازیای سایه و هومن زیادی رو
 !!! بی دغدغه بودنچقدر راحت و 

هومن بعنوان یه پسر شهرستانی بیش از حد جنتلمنانه باسایه برخورد میکرد و برای من که اونهمه ادعام میشد و 
با زنا کنترل کنم زیادی تهوع آور بود ، ولی ته دلم یجور حس حسادت  هنوز بلد نبودم به جز اتاق خواب رفتارمو

 ،!!!الیق ابراز باشه به تورم نخوردهنشست ،من از هومن هم احساساتی ترم ولی زنی که هم
براش خوشحالم که با این حرکات هومن لبخندش حفظ میشه و از فکر رفتن مامان ولی به هر حال سایه خواهرمه و 
 !!!بابا فارغ شده و

این رفت و امدهای مکرر خونوادم به بیرجند کیان رو هم به من وابسته تر کرده بود ولی هنوز قدرت پذیرشش 
داشتم و برام سخت بود وارد زندگیم بشه ، از طرفی هم دلم برای مظلوم کوچک پنج ساله می سوخت که تنها نرو

حامیانش داشتن ترکش می کردن ، و برام تاسف برانگیز تر این بود که به مادرش؛فرانک، که همیشه اونجاست با 
  !!!لفظ خاله یاد میکرد

طابش خ«مادر»دوست نداشته کیان ه خواسته ی خود فرانک بوده وپرسیدم گفت کوقتی از مامان شیرین دلیلشو
 !!!کنه 

دوری هنوز پدر خطاب می کرد و بیش از توقعم دوستم داشت ولی قسمت شیرینش این بود که منو با وجود فاصله و
  !!!!و چقدر برام واژه عجیبی بود پدر بودن ...

 ......کاش منم مثل بابام می تونستم برای پسرم پدر باشم 
 ..پس به درد چی میخورم  ....بیزار میشم ازینهمه نا توانیم خیلی وقتا از خودم

 
 
 
 

******************* 
مامان برعکس همیشه برام سخت بود ، مخصوصا با گریه ها وبی تابی های سایه که بعنوان همسر بدرقه ی بابا و 

 ..ش تا آرومش کنه هومن برای همیشه بیرجند موندگار شد ، دست هومن سپردم
 ....حوصله ی این لوس بازیای خانما روهیچوقت نداشتم

 خوبی حضورشون این بود که این یکی دوهفته از حضور مژگان در امان بودم ، 
 
بی حوصله و کالفه از سرمای خشک و بی بارون پاییزیِ  این منطقه از فرودگاه بیرون زدم و سمت دفتر حرکت  

ت اداری  گذشته بود ولی این مدت حسابی از پرونده هام  عقب افتاده بودم ، برحسب اتفاق کردم ، بااینکه از ساع
همایون هم دفتر بودن و صدای جر و بحثشون از آبدار خونه می اومد و متوجه ورودم نشدن ؛ بی سرو صدا فرحناز و
ی مظلوم اون دختر ازخودم بیشتر  میز گذاشتم و اولین پرونده ی رو میزو باز کردم و باز با دیدن چهرهکیفمو رو

  کدوم نقطه مثبتی برای تبرعه اش نبود ،هیچ ..متنفر شدم ؛ نه حکم جنون ، نه پزشکی قانونی ، نه گزارش پلیس 
 ..یعنی چی اینکارا همایون ؟ چرا اینقدر عقده ایی بازی در میاری؟؟ صبر کن می ریم خونه  :فرحناز 
  ...نه عزیزم آخه کی میتونه تحمل ک :همایون  
 ...میشه بس کنی ، ممکنه ینفر سر برسه  :فرحناز  
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 ...آخه کی میاد ، سر ظهر  کی به دفتر سر میزنه ، درو میبندم  :همایون 
 ...چرا لجبازی میکنی؟؟ صبر کن میریم خونه ، آه همایون نکن :فرحناز 
 .ببندم کسی سر نرسهدرو صبر کن..بی تابی نکن عزیزم، خب برای تنوع اینجام خوبه  :همایون  
خشک شد ، پوزخندی تحویلشون دادم و پرونده و کیفمو در آبدارخونه که باز شد ، نگاه مبهوت هردوشون روی من 

 برداشتم و سمت بیرون حرکت کردم ، 
 ....سپهر :همایون  
  :بی تفاوت گفتم بریدم وبه در نرسیده حرفشو 
 ....داریزنته اختیارشو ...من چیزی نشنیدم _
ود پنهان کرده بنیم نگاهی به فرحناز که با وضع نا مناسبی تو خودش جمع شده بود و پشت سر همایون خودشو 

 ..پشت سرم چفت کردم ، دروسریع بیرون زدم وانداختم و
ی التکلیف می بینم تازه یاد کوتاهیام میفتم ولبکوتاهی تو زندگیم زیاد داشتم واالن که تو این سن خودمو حیرون و 

 ....وقت  گندکاری و الابالی بازی نکردم هیچ
حریم دار بوده همیشه و جز با فرانک و یکی دوتا زن موقتم رابطم فراتر نرفته سنجیده ودوستیام با دخترا با قاعده و

 ....بود 
از آسیاب بیفته دفتر نرفتم ، دیگه زیادی بی خیال پرونده  چند روز برای اینکه خجالت اونا بخوابه و آب اون قضیه 

ها شده بودم باید فکری بحالشون می کردم و مهمترینش رضوانه بود که کمتراز یک هفته به دادگاهش مونده بود و 
ا بمثل جلسات قبل حرفی برای گفتن نداشتم ، تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که از  افسانه رضایت بگیرم ، 

فتضاحی با اون ا .....این پرونده نیاز داشتم اینکه ازون عفریته بیزار بودم ولی عالوه به رضوانه خودمم به پیروزی تو
همایون بعنوان مرد هوسباز معلوم الحاله ولی از ....همایون دیدم دیگه اون دفتر جای من نیست که از فرحناز و
 ....فرحناز بعید بود 

 
************* 

 
 

************* 
 

یم زدم زندگسر و وضعمو مرتب کردم ، دم غروبی از کاروشدن با اون افسانه عفریته زنگ درشونو زدم وبیزار از روبرو
، نیم  نداشتماین برهوت تا این کوره ده اومدم ، حوصله ی رانندگی توبا امید راضی کردن افسانه تاکسی گرفتم وو

وضع نا مرتب با چشمای ریز نگاش کردم و تم که در باز شد ، با دیدن کاوه با سر ونگاهی به رانندگی تاکسی انداخ
  :محکم گفتم

 ...برای تحقیق اومدم_
 !!!!تو این جریانات فهمیده بودم برادر افسانه است و باعث و بانی نیمی از بدبختیای رضوانه

 
  :گفتست داد وبرخالف انتظارم که فکر میکردم رفتار خصمانه پیشه کنه صمیمانه د

 ....حسابی باهاتون حرف بزنم ، به موقع اومدین، بفرمایید داخل سری قبل با پلیس اومده بودین نشد درست و_
از صمیمیتش تعجب کردم و کمی هم از جونم ترسیدم ، تو این کوره ده مرزی اگه بالیی سرم می اورد کی می 

 فهمید؟؟؟؟ 
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  :ا اشاره گفتمچپ به راننده تاکسی نگاه کردم و بچپ
 ....ممکنه طول بکشه منتظر باشین _

 ...با سر تایید کرد ، یجورایی دلم قرص شد ، یاد حرف فرانک افتادم 
 ..!!!!اعتراف تلخیه ...هنوزم بچه ام 

  :پرسیدمبا کشیده شدن دستم وارد حیاطشون شدم ، دستمو از دستش بیرون کشیدم و
 خواهرتون نیستن؟؟؟_
 

  :ی رسید ، دستپاچه گفتکمی هول بنظر م
یگه بعد شوهرش د....خونه رو فروختیم ، داریم جمع میکنیم برگردیم تهران  ....، رفته شهر امشب نیست اینجا نه_

 !!!نمیخواد تو این شهر بمونه
  :ایوون نگاه کردم و با همون اخم و غرور محکم تر گفتم به کارتنای بسته بندی شده رو

 .....ولی هنوز تکلیف دادگاه مشخص نشده _
  :روبروی پله ها رسیدیم ، به باالی پله ها اشاره کرد و گفت

 ...برای جلسات دادگاه میاد ، البته اگه جلسه ای که در پیش داریم آخریش نباشه ......خارج کشور که نمی ریم _
  :با لحن محزون و غرق فکری گفت

 ....تا رضوانه رو باالی دار نبینه آروم نمی گیره_
خیره به صورتش مونده بودم ، چقدر راحت از تماشای مرگ یه ادم حرف میزد ، دل نازک نیستم ولی جرات تماشای 

 !!!!!ندارم چه برسه به ادممردن یه حیوون رو
 االن به دل نازکیم اعتراف کردم؟؟؟؟

 دیگرانو آزار میده؟؟؟پس این غرور و اخالق گندم چیه که  
 

جلوتر از من پله ها رو باال رفت و منم دنبالش راه افتادم ، اتاق رضوانه هم به هم ریخته بود ولی چیزی بسته بندی 
کنار پخش بود ، تو بهت سر چرخوندم ، آخه ازین بازار شام چه سر نخی برای نشده بود ، اکثر وسیله ها گوشه و

 آزادیش در بیارم؟؟؟
دفتر و کتاب و وسیله زنانه که بنا به بازدید قبلی که با پلیس به ار سمت در انتهای اتاق رفتم؛ کلی لباس وبی اختی

دورشون چرخی زدم و یکی از دفترا رو  ...اینجا داشتم فهمیدم متعلق به رضوانه است وسط حیاط خلوت تلنبار بود 
 خوندمبرداشتم و اولین صفحه اش رو

 
 گرفت؛ ڪہدلت » 
 
 ...ݧنفهمید ڪہت را حرف
 
 

 ...ســـــرد شد ڪہدنیایت 
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 ..ےردڪارڪاف ےاحساس مردگـ
 
 

 ...ےســـــڪآرام شدنت را از
 
 
 ..ن ڪتمنا ن "جـز خـودت"
 

»»» 
 
 ...همونجایی که شوهرشو از دست داده میخواد قاتلشم نابود کنه !!!افسانه میخواد آتیششون بزنه :کاوه

  :نگاش کردم و سرد گفتمچرخیدم و
تحقیقات مشخص نشه حق نابودی اینا تا تکلیف دادگاه و !!یه کارتن بیار من وسایلی که الزم دارم، بردارم_
 ....پلمب نکرده بود؟؟ندارین، نمیفهمم مگه پلیس اینجا رورو

  :گفتدستی به پشت گردنش کشید و
 ...من خبر ندارم _
 

تنی برداشتم و داشتم چک میکردم که با کار ...دفتر سررسید برداشتم و چند تا کاغذ نقاشی مبهم غیبش زد ؛دو سه تا 
یه داخل اتاق برگشت و با دو تا فلش وزمین گذاشت وخالی جلوم ظاهر شد ، دفترارو داخل کارتن انداختم ، کارتنو

  :مدیا پلیر قدیمی و چندتا سی دی برگشت و داخل کارتن انداخت و گفت
 ....خیلی دوست داشت زیاد مینوشت و اهنگ گوش میداد ، اینا رو_

 قلمه؟؟ کل زندگیش همین چندیعنی دوست داشتنیای این دختر تو
 هفت سال زندگی همین؟؟ !!!پر نشد حتی یه کارتن هم

  :پوزخندی کنج لبم نشست و با طعنه گفتم
 واست هست؟؟؟ح ...به کسی که خواهرتو بیچاره کرده داری کمک می کنیا_

  :دست به بغل گفتبه دیوار پشت سرش تکیه زد و
اگه بتونم  راضیشون کنم از قصاصش بگذرن    !!!من یه زمانی دوستش داشتم  !!هنوز که جرمش ثابت نشده _

 !!!؛هنوزم طالبشم 
 سمت بیرون حرکت کردم،کارتنو برداشتم وبا بیزاری نگاش کردم و

 این االن چی گفت؟؟؟  
  :گفتمو ولی خوشحال غیرمنتظره سمتش چرخیدم و با هول

 تو میخای کمک کنی آزاد بشه ؟؟؟_
  :گفتچون پشت سرم حرکت میکرد با اینکارم هول کرد و یک قدم عقب ایستاد و

 ....دوستش دارم _
 مخوب می فهمیددنبال صحت این حرف بودم رنگ عوض کردن و دست پاچه شدن آدما روموشکافانه نگاش کردم و
 !!!،دقیقا حالت االن کاوه
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  :با چشمای ریز نگاش کردم و گفتم 
 !!!!راهی برای کمک بهش ندارمهر چی می دونی بگو ، هیچ_

  :تو همون حس گفت
ولی همسایه ها تو استشهاد  ...نمی اومدم اینطرفاچند وقت قبلش با فواد بحثم شده بود و  ....من نبودم اینجا _

ه بحثشون ک ....ختم کنن فایده نداشتهگفتن جرو بحث زن و شوهری شنیدن ، افسانه هم هرچی در زده که بحثو
قطع میشه ،به خیال اینکه صلح کردن ،افی هم بیخیال میشه ؛روز بعد تا ظهر خبری از هیچکدومشون نبوده ، افی 

با کمک همسایه ها قفلو میشکنن ، فوادو همونجا غرق خون پیدا میکنن و رضوانه هم با دهن کف مشکوک میشه و 
 .....کرده و چاقوی آشپزخونه با اثر انگشتش و لباسایی که اثرات درگیری داشته بیهوش کنج اتاق

  :بی حوصله گفتم وسط حرفش پریدم و
 دی برای گفتن نداری؟؟؟؟حرف جدی ...منم از تحقیقات پلیس در جریانم اینارو_

 :دستی به موهاش و پشت گردنش که تو این سرما عرق کرده بود کشید و با تزلزل گفت
 ...من نبودم اینجا ...گفتم که _

متری ارتفاع داشت و با احتساب طبقه پایین پنج از در باز حیاط خلوت دوباره نگاهی به بیرون انداختم ، دیوارا دو
در ورودی هم  ...اشت و جز سرویس بهداشتی و نورگیر طبقه همکف چیز دیگه ای نداشت متر از بیرون ارتفاع د
رضوانه هم داخل خونه همسایه هایی که درو شکستن از داخل قفل بوده ، کسی جز فواد وطبق گفته ی شهود و

 ...نبوده
  :مگفتروجی حرکت کردم ودوباره حس پوچی بهم دست داد ، کارتن وسایلو رو دستم جابجا کردم و دوباره سمت خ

 ...اینارو بهش می رسونم ، قبل اعدام بدردش میخوره _
 !!!!خودمم بدم اومد از حرفی که زدم ولی انگار این موضوع حقیقت تلخیه که با اینکه نمیخوام مجبورم باورش کنم

  :گفتممحکمو کمی ناامید و
 ...سعی کن از خواهرت رضایت بگیری _

 !!!شاکیهشاکی افی نیست ، برادر فواد هم مدعی و:زد پله خشکمبا حرفش روی اولین 
 برادرش؟؟؟؟  _

دوتا یکی کامل هماهنگ با پرونده نیستم ، پله ها روبیشتر ازین تعلل میکردم می فهمید دارم سهل انگاری میکنم و
 ..پایین رفتم و با حالت دو سمت حیاط رفتم 

 ....دادگاه حاضر باشین چون این دور آخر بازیه بهتره جلسه ی بعدی با دست پر تو :کاوه 
داخل صندوق تاکسی گذاشتم و به دختر دلم میخواست کتک مفصلی مهمونش کنم ولی االن وقتش نبود ، کارتنو

در حیاط پشت سرم بسته شد ، نیم نگاهی بهش انداختم و  ....ویلچر نشینی که سر بلوار نشسته بود نگاه کردم 
بی توجه به پیرزنی که به دسته ی ویلچر تکیه زده بود و چرت میزد ،چرخشو سمتم چرخوند ،  سمت بلوار رفتم ،

  :منتظر نگام میکرد، انگار میشناخت وبا نزدیک شدنم گفت
 وسایل رضوانه رو می برید؟؟؟؟_
  :گفتملبه ی بلوار نشستم وبا تایید سر  
 دوست خوبی بود برات؟؟؟؟ _

  :خند محوی نقش صورتم شد و آروم گفتممثل من با سر تایید کرد، لب
 ...میخوای برگرده براش دعا کن _

  :آهی کشید و به پنحره ی اتاق رضوانه که ازین زاویه ،کامل  دید داشت نگاه کرد و پر حسرت گفت
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 ....به دعا بود محسنم بر می گشت که اینهمه سال دعا کردم  ...باید یه کاری کرد ...کسی با دعا بر نمی گرده _
  :با بوق تاکسی نگاه از صورت غرق فکرش گرفتم و خیره به تاکسی که سمتم حرکت کرد پرسیدم

 ...وکیلشم ، اگه چیزی میدونی بگو شما چیزی می دونی؟؟؟؟ من_
مثل همیشه دعواشون شده بود و بعدش مثل همیشه سکوتی که  :گفتداد و انگشتاشو به بازی گرفت وسری تکون

 ....ن  رضوانه بود نشون از تسلیم شد
  ...جای این پرونده نتیجه مثبتی در کار نیستنخیر ؛ انگار هیچ

  :گفتمدستش گذاشتم و  سمت تاکسی رفتم وبا تکوندن لباسم که خاک گرفته بود،کارتمو رو
 ...از او  ..ازتو به یک اشاره  ...بیاد با دعا نیومد شاید با حرکت  ...عمل کن کردی ، پاشودعاهاتو_

************** 
 

  !!!خوشبختانه از مژگان خبری نبود ، چند وقتیه کمتر سرو کلش پیدا میشه  و منم آرومم با ندیدنش
تن باز کردم و خیره به کار پای تخت گذاشتم و کتمو روی مبل پرت کردم ، دکمه های بلوزمو کارتن وسایل رضوانه رو

 ...ویاتش بلوزمو هم کناری پرت کردم و سراغ کارتن رفتممحتو
کنار گذاشتم و سراغ باقی وسایال رفتم ، فلششو به لپ دلنوشته داخلشون بود رودو سه تا دفتر که خاطرات روزانه و
  !!!مناظر بکر جنگلدل طبیعت وعکس از بچگیاش بود ، همه هم توتابم وصل کردم ، پراز فیلم و

عکسا همیشه لبخند داشت ، همه جا هم همون پسری که حدس میزدم حسین ولی توندیده بودمنزدیک لبخندشو از
  !!!پیرمردی که حتما بابا قیصرشهباشه ،همراهش بود و
 !!!ننه گیسو و عباسعلی

 کلزا و گالی زردشزمین چایی و...غازا
 ....تاب  ..رودخونه
 !!!!!رودخونه

  !!!!!ترکمنی و اون غازا چقدر برام آشناستاین رودخونه و این روسری آبی 
 ...چقدر بهش میاد این روسری

 ...چقدر این لبخندا قشنگش میکنه
 ....ولی این مدت که من می بینمش جز بغض و غم چیزی ازش ندیدم 

 !!!!سنخیتی نداره عکس با دختری که گوشه ی زندان منتظر مردنه هیچاصال انگار این دختر تو
  :ی گفتحق داشت که م

 !!!!!شکستنپاشوآزاد آهوی جنگلو دست و_
بود ، اهمیتی ندادم و رد تماس زدم و چون تماس چقدر غرق عکساش موندم که گوشیم زنگ خورد ، هومننمیدونم

 بعدی قطعا از سایه بود خاموشش کردم و کنار انداختم ، 
کشوی کابل و شارژرام دنبال شارژری که بدردش از جعبه برداشتم ؛ شارژ نداشت و روشن نشد؛ داخل مدیا پلیر رو

چند تا که رد کردم متوجه شدم همه شون از جنس  ....پلی کردم روشن کردنش آهنگاشوبخوره گشتم و بعد اتصال و
 ...غم ان ، گذاشتم بخونه 

 
 نپرس از من چرا تب کرده چشمات
 خدا میدونه دلسوزی نمیخوام
 نیا نزدیک من واگیر داره
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 ی تلخ نفسهام تب بیتاب
 
 

 میدونم درد دل خوبه ولی من 
 نمیخام رو شه دستم پیش مردم 
 چه میدونی چه دردی داره عادت 
 ..به حرف و طعنه ها و نیش مردم 

 
 

 برو این خونه جای هردومون نیست 
 بذار با درد هرروزم بمیرم 

 شنیدم گریه زخمو میسوزونه 
 میخام وقتی که میسوزم بمیرم 

......... 
 
 
 
 
سراغ دفترا رفتم ، دو تا از دفترا رو که طی دیدارای مختلف تقریبا خود رضوانه کما بیش برام گفته بود، ولی دفتر  

 !!!حسرتای جدیدی داشت از زبون یه زن زجر کشیدهسوم حرفا و
 مگه چقدر یه خاطره ی شیرین داشتن از زندگی مشترک سخته؛ که ازین دختر دریغ شده ؟؟ 

  !!!که شرمم شد بگم مَردَم چیزایی خوندم
 در حسرت آغوش بذاره؟؟؟مگه میشه مردی همسرشو

 مگه میشه ب و س ه و دوستت دارم شنیدن حسرت یه زن زیبا باشه؟؟؟
 مگه میشه؟؟؟

 !!!!البد میشه که اینقدر پرسوز از قلمش جاری شده
 !!!!ماده داشتکاش قانون برای این ظلمها هم تبصره و

 !!ینفر بمیره که بگن قتل شده  ...اید با چاقو و اسلحه و ولی حیف که حتما ب
 کی باید بپردازه؟؟؟عکسا که االن تبدیل به مرده ی متحرک شده روپس تاوان قتل این دختر شاد تو 
 

حدانفجار رسونده بود شروع به یادداشت فکرمو بهغرق نوشته های دفتر بودم وکردم ، همونطور کهجزمعزممو
 ....وشه ی دفتر کردم فعالیتام گ
 ....بی نتیجه
 .....بی نتیجه
 .....بی نتیجه
 ...راهی نیستهیچ
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***************** 

 
 

نمی دونم چرا بعد از خوندن دفترش این فکر به سرم زد ، هنوز کمتر از،یک هفته به دادگاهش مونده و بدون هیچ 
 .برای کمک کردن بهش همینه که به یکی از آرزوهاش برسونمش سندی ، تنها دلخوشیم 

در اتاق قاضی رو زدم و با اذن ورودش داخل شدم و با دیدنش درجا خشکم زد و چند بار پلک زدم تا مطمئن بشم 
 !!!درست می بینم یا نه 

 :ولی اون خونسرد بلند شد و گفت 
 خوبی سپهر جان ؟ ...ی دونستم شما رو می گفتن گفتن جناب حکمت قرار مالقات گرفته ، نم !!!به به _

  :بدون سالم و جوابی به ابراز لطفش ناباور گفتم 
 ؟؟ ...پس قاضی امجد _

 :نرم خندید و گفت 
 .پرونده هاش به عهده ی منه  !!!انتقالی گرفت ایشون  _

  :از ذوق خندم گرفت و بریده بریده خندیدم و سمتش رفتم و گفتم 
 !!!سبحان قربون تو عمو _

 :بهش که دست دادم نرم خندید و گفت 
 .قاضی ابطحی و والسالم  !!!عمو اینجا تعطیل سپهر جان  _

  :دستمو به نشونه ی اطاعت کنار پیشونیم زدم و گفتم 
 !!!به روی چشم جناب قاضی _

  :دوباره خندید و برای نشستن اشاره کرد و گفت 
 ش ؟؟برای پرونده ات اومدی ؟؟ چی هست جریان_

پرونده رو روی میزش گذاشتم و جریانو براش گفتم ، چند برگی ورق زد و گنگ با ابروهایی گره خورده به پرونده 
  :خیره موند و همونطور که متفکر به عکسای ضمیمه ی پرونده خیره بود گفت 

 خب ؟؟ تو چرا همچین پرونده ای رو قبول کردی ؟؟_
م درسته که خودم قبول دار  !ندادم ، علنا داشت عملکردمو زیر سوال می برد کالفه دستی به موهام کشیدم و جوابی  

 ...بی کفایتی و سهل انگاریمو ؛ولی اینکه یکی مثل عمو سبحان بهم گوشزد کنه برام سنگین بود 
عمو سبحان از عموزاده های مامان شیرینه و یه الگو و رفیق صمیمی برای بابا محسوب میشه ، طوریکه بابا حتی 

 !!!اسم ایرانی خودشو هم، هم آهنگ اسم ایشون انتخاب کرد و با کمکش با فرهنگ ایران آشنا شد 
 هم  اسم خانوادگی مادرش بود که بعنوان فامیل انتخاب کرد ، « حکمت»

ولی اینکه یکباره از شیراز به بیرجند سر در از همون قدیما عمو سبحان  رابطه ی نزدیک و برادرانه ای با پدرم داره ، 
 !!!آورده برام گنگ و  قابل توجه بود 

 
نمی دونم چقدر در سکوت به این معادالتم پر و بال دادم که پای برگه ی درخواستم مهر کوبید و محکم و با تاکید 

  :گفت 
 . ..دونی که نمیشهمی  ..درخواستت رو قبول کردم ولی فقط برای بیست و چهار ساعت_

  :پرونده رو سمتم هل داد و گفت 
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 .خودتو درگیر این قضایا نکن ، اینطور پرونده های جنایی و چند وجهی، فقط برات تشویش عصبی داره _
  :لبخندی تحویلش دادم و برای عوض کردن حرف گفتم 

 .ه در خدمتتون باشم اینجا که محل کاره ، ان شاء الله تشریف بیارین خون !!!خب چه کنم دیگه _
  :خندید و به پشتی صندلیش تکیه داد و گفت 

دانشگاهت که تموم شد دیگه ندیدمت ؛ دوسه ساله تهرانم و  !!!دلم که خیلی می خواد بعد این همه سال ببینمت _
 ...اونجام پیدات نیست

 
  :راش بگم با غرور گفتمبا این حرفش ابرویی باال انداختم و چون نمیخواستم دلیل اصلی حضورمو اینجا ب

 ..دنبال مستقل شدن اومدم اینور _
 

   :با تحسین سری تکون داد و ازون لبخندای معنوی و خاص تحویلم داد و گفت
تکلیف پرونده که معلوم شد اونقدر  !علی الحساب تا وقتی این پرونده زیر دستته بهتره با هم غریبه بمونیم _

 .مزاحمت بشم که کالفه بشی 
 

  :وخیش خندیدم و گفتم به ش
 .خب شما نیا ، حاج خانوم و بچه ها که می تونن رفت و آمد کنن_
 

 :دستاشو تو هم قالب کرد و رو میز تکیه داد و گفت 
 ...حضورم دائمی نیست ، برمی گردم !!!تنها اومدم پسر جان ، فعال تو خونه ی سازمانی دادگستری مستقرم  _
 

همین قدرم که توضیح داد زیادی بود ، با تموم شدن جمله اش زنگ روی میزش رو زیاد نمی شد ازش حرف کشید ، 
 !!!!زد و محترمانه بیرونم کرد ، یعنی بفرما بیرون ، نفر بعدی میاد داخل 

 
خودمم حوصله ی مراوده و گپ و گفت از گذشته رو نداشتم و خوشحال از اینکه با درخواستم موافقت کرده ، 

از اتاق بیرون زدم و تا زندان تاکسی گرفتم ، نامه رو تحویل رئیس زندان دادم و ازونجا هم دستاشو گرم فشردم و 
  !!!!خریدم و برگشتم خونه سری به   بازار زدم،  لوازم مورد نیازو
  !برای فردا کلی طرح و نقشه ریختم 

  !!!شده لبخندشو ببینم  نمی دونم چرا انقدر تو ذهنم لبخندشو تصور می کنم و دلم می خواست فردا هر طور
 ....باالخره میخوام کاری که دوست داره رو انجام بدم  ، باید خوشحال بشه 

 
زودتر از همیشه بیدار شدم و شیک ترین لباسمو پوشیدم و تا می تونستم عطر روی خودم خالی کردم ، تو آینه به 

 !!!خودم الیک دادم و شادمانه سمت زندان حرکت کردم 
نیم ساعت زودتر رسیدم ، با نگهبان جلوی در هماهنگ کردم و منتظر موندم ، اونقدر تو فکر نقشه هایی که کشیده 
بودم و اینکه چطوزی همراهش کنم ، فرو رفتم که یک ساعت گذشت و متوجه نشدم ،ولی اثری از اومدنش نبود ، 

 :دوباره سراغ نگهبان جلوی در رفتم 
 ی چی شد ؟؟ببخشید پس خانم تنکابن _
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  :تلفن روی میزش رو جلو کشید و داخلی مسئول بند رو گرفت و بعد از مکالمه گوشی رو روی میز کوبید و گفت 
 .گفتن نیازی به مرخصی ندارن و حاضر نیستن بیرون بیان  -

  :کالفه پوووفی کشیدم و عصبی گفتم 
 ، ...نممگه دست خودشه ؟؟؟می خوام با مسئول بند صحبت ک !بیخود کرده _
به داخل اشاره کرد و سمت ساختمون اداری زندان رفتم ، بعد از حرف زدن با مسئول بند منتظرش نشستم ، دو  

ساعت از مهلتش همینطور الکی گذشت ، البته از خروجمون از زندان مرخصیش محسوب میشه ولی برای همراه 
 ...اهنکردنش به تمام روز نیاز دارم ، مخصوصا که روزهای پاییزی کوت

 
حسابی از دستش کفری بودم و برای لحظه دیدنش خط و نشون کشیدم ، ولی همینکه دیدمش با اون وضع قلبم  

درد گرفت ؛ چند لحظه ماتش موندم ، اون مانتو شلوار خاکی رنگ گشاد با مارک زندان اصال به چشمم نیومد ، 
  !صورت زرد و نزار و بیمارگونه اش هم همین طور 

  :ن دست چپش که به گردنش آویز بود ،عصبی به مسئول بند توپیدم ولی با دید
 ...چیکارش شده باز _

  :پشت میزش نشست تا مرخصی و خروجمون رو ثبت کنه و همونطور که سرش تو دفتر قطورش بود گفت 
 ...از پله ها افتاده  ...مسئول راه رفتنشون هم نیستیم  ...شکنجه اش که نکردیم جوابگو باشیم _

 :دوباره نگاهم به مظلوم سر به زیر افتاد و مسئول ادامه داد 
 .خودش نذاشت باهاتون هماهنگ کنیم  _
 

کالفه پووفی کشیدم و کیفمو برداشتم ، سمت بیرون حرکت کردم و بدون خداحافظی با مسئول بند به رضوانه اشاره 
 :کردم و گفتم 

 !راه بیفت بریم  _
 :کرد  کنار ایستاد تا رد بشم و زمزمه

 ...نمیام  _
 

  :چند بار سرفه کرد تا گلوش صاف بشه و همزمان اخم کردم و با تشر گفتم 
 !بیا بریم  ...مگه دست خودته _
 

 ...تنش از تشرم لرزید و بی حرفی دنبالم راه افتاد 
 !!!!!!،حتی خودشعصبی بودم از همه چیز ، خودم ،فواد، زمانه و هر کسی که بانی وضع االن این دختر بود  

جلوی دژبانی امضا زدم و همراهش از زندان خارج شدم ، نه ذوقی داشت ، نه شوقی از این آزادی ساعتی و این 
سکوت و سردی رفتارش همه ی ذوق من رو هم سرکوب کرد ، بی حوصله در ماشینو باز کردم و اشاره کردم ،نشست 

، 
های دیروز و سمتش گرفتم و سعی کردم برای باز شدن یخش کیفمو روی صندلی عقب پرت کردم و نایلون خرید 

 :قدمی بردارم و آروم زمزمه کردم 
 .اینا رو بپوش ، روز طوالنی ای در پیش داریم  _
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نمی دونم نگاه بی فروغ و سردش تو صورتم دنبال چی می گشت، انگار اعتماد کردن  سختش بود ،نگاهش گنگ بود 
 !!!!ل این آزادی چیهدلی، حتی نپرسید کجا میبرمش و

 
  :ولی برای اطمینانش لبخندی تحویلش دادم و گفتم  
 !!!تو کل عمر آدمیزاد یه روز کارایی که دوست داره انجام بده  به جایی برنمی خوره _
 

  :نایلونو تو بغلش گذاشتم و در حالیکه از ماشین پایین می رفتم گفتم 
 .برای تو گرفتم  ...ینجا بپوش شیشه ها دودیه ، منم دورتر می ایستم ، هم_

 !!!از نگاه سردش تو  این روز پائیزی یخ بستم 
 فکرم کار نمی کرد ، رفتارش غیر قابل پیش ...کالفه از ماشین فاصله گرفتم و به دیوار پارکینگ زندان تکیه زدم  

ه کردنش به حرف زدن بستبینی بود و این سکوت و نگاه سرد، دست و بال منو برای عوض کردن روحیه اش و مجبور 
 !!!بود ، انتظار داشتم امروز که تموم می شه بهم اعتماد کنه و همه ی زندگیشو برام بریزه رو دایره 

 
 !!!ولی حیف و صد حیف که خیال خامه 

 !!البته با رفتار فعلیش
ه حرف وگرنه به جهنم ک تنها کاری که تو زندگیم یاد نگرفتم منت کشی از دختراست ، حیف که این پرونده برام مهمه

 !!!نمی زنه 
 

  !!ولی به خودم که نمی تونم دروغ بگم 
 !!!به غیر از برنده شدن تو پرونده یه چیز دیگه هم ناجور داره عذابم می ده 

 اینکه چرا این دختر اینقدر مرموزه و چی به سرش آوردن که به اینجا رسیده ؟؟
 همسرش ؟؟

 برادراش ؟؟ 
 افسانه ؟؟ 
  کاوه ؟؟ 

 کدومشون مقصرن که یه آدم زنده تبدیل به مجسمه و مرده متحرک شده ؟؟
با فکر کردن به این چیزا کمی عزمم برای برگردوندن حال خوب رضوانه جزم شد و سمت ماشین برگشتم ، ضربه ای 

  :تم د گفانگار خیلی وقت بود کارش تموم شده بود ، کمربندمو بستم و با لبخن .به شیشه زدم و درو باز کردم 
 چرا صدام نکردی ؟؟_

 جوابی نداد ، اهمیتی ندادم و حرکت کردم ،
 
 
نگاهش اطرافو کاوش می کرد و لذتی از منظره نمی برد ، البته این منطقه منظره ای هم جز بیابون و کوه های بی  

 !!!آب و علف برای تماشا نداره 
، نیمی از مسیر ضبط روشن کردم و حاالتشو با ریتم آهنگ با عجب بشری طرف شدم ، حرف برای گفتن کم آوردم 

 زیر نظر گرفتم ، 
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 !!!انگار واقعا با یه مرده طرفم  ...نخیر  

  :صدای ضبطو پایین آوردم و گفتم 
 دلت برای جنگالی شمال تنگ شده ؟؟_

ود ، همین قدر هم جای باالخره واکنش نشون داد و سمتم سر چرخوند ولی جوابی نداد  و فقط نگاه بی مفهومش ب
 :امیدواری داشت ، حرفمو پی گرفتم و گفتم 

زیاد شمال رفتم ولی هیچ وقت از دیدگاه تو !!!دلم می خواد بازم از جنگل برام بگی  !قشنگ جنگلو توصیف کردی  _
 ...قشنگیاشو ندیدم 

 ...به روبرو خیره شد و شروع به بازی با انگشتاش کرد  
 !!!فهمیدم تو مغز کوچیکش چی می گذره به عنوان بزرگترین هنر عمرم ثبت می کردم اگه من می  !!!پووووف 

  :دیگه داشت کالفه ام می کرد ، دوباره گفتم 
 نمی خوای بدونی کجا می برمت ؟ نمی ترسی که باهام راهی شدی ؟ _

  :م نرم خندیدم و گفت !!!هه هه هه  !!!سرش تیز سمتم چرخید ، خندم گرفت ، فنچ می ترسه 
 نمی خوای حرف بزنی ؟؟ دستت چی شده ؟...بد نمی گذره بهت .....نترس _

 منو کجا می برید ؟ :رضوانه 
 وکیل بودن بخوره تو سرم ، آخه کی از همچین آدم مظلومی بدش میاد که اونهمه بال سرش آوردن ؟؟؟ 

 !!!!نگاش کن ترسیده چه خواستنی شده 
  !!ریزه میزه و تو بغلی که هست 

  !!!تشم خوشگله فقط اگه کمی به خودش برسه صور 
 !!!به شغل و حرفه ام که لطمه نمی زد ، لقمه ی خوبی برای خوشگذرونی محسوب می شد 

 ...گفتم منو کجا می برید  -
با فریادی که ازش بعید بود همه ی افکار مالیخولیایی و تباهی که در موردش تو ذهنم می چرخید از سرم پر کشید و 

  :ار سرش داد کشیدم بی اختی
اون نیم مثقال زبونتو به  ...ابله می خوان اعدامت کنن  !!!!هر جایی که شد از زیر زبونت برای آزادیت حرف کشید _

 کار بنداز و بنال چه غلطی کردی ؟؟؟
ردم ک نفسمو کالفه بیرون فرستادم و بی توجه به تن لرزونش که از ترس فریادم می لرزید حواسمو به رانندگی جمع

  :و دوباره بهش توپیدم 
 ...به خاطر توی احمق این پرونده رو هم ببازم باید دور وکالتو یه خط قرمز پررنگ بکشم _

 !!!به جهنم که اعدام بشی  ...نه خانوم  ...فکر کردی خودت برام مهمی که سند خونمو بذارم بیارم بگردونمت ؟؟ 
 ...باز کن تو دادگاه حرف برای گفتن داشته باشم ولی قبلش اون زبونتو 

صدای جیغ های هیستریکش که تو ماشین پیچید بی اراده پام رو ترمز رفت و پشیمون از داد زدنم سمتش خم شدم 
 :و گفتم 

 ...حرف بدی نزدم که  ...آروم باش  _
یزی نمونده بود به شیشه اصابت دستمو برای نوازش و آروم کردن سمتش دراز کردم ولی با تکون شدید ماشین چ

 ...کنم و بی اراده بغلش کردم تا آسیبی نبینه 
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 صدای جیغاش قطع شد، اصال حواسم نبود که وسط خیابون ترمز کردم و با این دختر تو چه موقعیتی قرار گرفتم ، 
ه دلیمو از سکوت رضوانازش جدا شدم و پیاده شدم و کالفه به ماشینی که از پشت سر بهم زده بود نگاه کردم و دق 

  :سرش خالی کردم 
 ابله چراغ ترمز رو نمی بینی ؟؟_

  :پسر جوونی که بهم زده بود هم ماشینشو دور زد و داد زد 
 ...اینجا جای ترمز کردنه ؟؟؟ ماشین یک میلیاردی سوار می شی رانندگی هم یاد بگیر  !!!ابله خودتی مردک _

 :و  گرفتم و تو صورتش داد زدم اعصابم کشش این یکیو نداشت ، یقه ش
 !!!احترام خودتو نگه دار مردک ، روزیکه تو توی قنداق پستونک دهنت بود من تو پیست رالی ماشین می روندم _
 

  :یقه شو کنار کشید و داد زد 
 !!!اونکه صدقه سری پول باباته بچه سوسول  ...از خودت هنر داری رو کن  ...زکی _
 
ینه اش کوبیدم دعوا باال گرفت و با کمک مردمی که اطراف جمع شدن از هم جدامون کردن و با اولین مشتو که به س 

اومدن افسر بحث ختم شد و چون مقصر بود و خسارت سپر ماشینم برابر با قیمت کل ماشینش بود کوتاه اومد و 
 !!!ستم وقتم هدر بره مجبور به عذرخواهی شد ، حوصله ی بحث نداشتم، برای امروز برنامه داشتم و نمیخوا

سریع از حقم گذشتم و با متفرق شدن جمعیت سمت ماشین رفتم و به محض نشستن با جای خالی رضوانه روبرو   
 !ردی نبود  .شدم ، با ترس صندلی عقبو دید زدم ،اثری نبود ، پیاده شدم و اطرافو نگاه کردم ، نخیر 

و زن و مرد و کوچیک و بزرگ رو از نظر گذروندم ولی انگار سوار شدم و کل خیابون غفاری رو چند دور چرخیدم 
  !! ...اصال نبوده 

 خیابون به این بزرگی تو اون ده دقیقه کجا غیبش زد آخه ؟ 
 ...شاید  ...شاید 

 !!!!نگام به جای خالی نایلون لباساش افتاد ،واااای کیف پول و مدارکم 
 

ونهمه بعد ا ...ته سوار ماشین شدم و سمت روستاشون راه افتادمبا حدس اینکه سراغ افسانه و خونه ی سابقش رف
  !!کالفه اطرافو نگاه کردم ، پرنده پر نمی زد  !!روندن با قفل بزرگی روی در روبرو شدم 

 !!!لگدی حواله ی در کردم و تو ماشین برگشتم ، حتی اگه اینجا هم می اومد کسی رو نداشت که پناهش بده 
اینکه ممکنه فرار کرده باشه سمت شهر برگشتم ، می دونستم جایی رو نداره ، ولی از طرفی هم با اعصاب داغون از 

  ...کیف پولم همراهش بود 
  !!!!درد سر افتادم از نوع اساسیتو

با خوش خیالی حدس زدم از من ترسیده و سمت زندان برگشته ، باید بهونه ای جور می کردم و می فهمیدم برگشته 
 !!!فرارش بیچاره ام کرده  یا واقعا با

 .سراغ دژبانی رفتم و ناشیانه ترین سوالی که تو این اوضاع به ذهنم می رسید رو پرسیدم 
 سالم جناب ، زندانی ما که امروز مرخصی اومده ، امکانش هست با تاخیر برگرده ؟؟ -

 :اوضاعم نابسامانه و همونطور پرسید با چشمای ریز نگام کرد ، خودم می فهمیدم که 
 کی بود ؟ _

  :اسمشو که گفتم تو دفترشو نگاه کرد و محکم گفت 
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 .نخیر ، باید سر ساعت بیاد و خودشو معرفی کنه _
 !!!لعنتی  ...!!!پس کجا غیبش زده  ...کالفه پوفی کشیدم و تو ماشین برگشتم ، زندان هم نیومده 

 !ل شدم ، اگه قرار بود بیاد اینجا حتما تا االن پیداش می شد یکی دو ساعتی جلوی زندان معط
 یعنی اینقدر بی فکر و مسئولیته که اینطوری منو تو دردسر بندازه ؟؟ 

  !!!مصادره شدن خونه به جهنم 
  !!!شغلم هم به جهنم 

 .!!!؟؟..آبرو و اعتبارم که پیش عمو سبحان و بقیه می ره رو کجای دلم بذارم 
صبی و ناامید به شهر برگشتم و تقریبا تا غروب کل کوچه پس کوچه های شهر رو چرخ زدم ، جرات کالفه ، ع 

 . ...نداشتم به کسی اطالع بدم ، توی چه دردسری افتادم 
 .رمائید بله بف :جلوی در خونه ترمز کردم که گوشیم زنگ خورد ، باعجله و بدون نگاه کردن شماره تماسو وصل کردم 

 !کجایی ؟ اومدم خونه نیستی  ...سپهر جان  سالم :مژگان 
 :کالفه نگاهی به المپ های روشن اتاق انداختم ، حوصله ی این یکیو نداشتم ؛ بی حوصله گفتم 

  ...برو خونتون ، امشب نمیام ، تنها نمون اونجا _
  :خوشحال گفت

 نپیچونم؟؟؟؟؟ مامانوباشه فداتشم ؛گفتم اگه نمیای برم که مامان نگران شده ، پس نمیای واقعا_
 

بی حوصله بدون اینکه جوابشو بدم تماسو قطع کردم و دوباره دنده رو آزاد کردم و حرکت کردم و کنار پارک محله 
 ترمز کردم، دیگه کجا رو بگردم ؟؟ 

 برم سراغ پلیس؟؟؟
 نکنه شمال رفته؟؟؟ 
 
  !!!نه نمیتونه مدارکش پیش منه بدون کارت شناسایی بلیط نمیدن بهش 

  ..پوووف  گیرم بیفته خودم خفش میکنم 
 بگیرم  ، ، االن چیکار کنم ، اینوقت شب کجا سراغشو

 :نشون می کشیدم که دوباره گوشیم زنگ خورد ، بی حوصله وصل کردم و گفتم همینطور غرق فکر براش خط و
  ...مژگان گفتم نمیام خونه برو خونتون  _
 آقای حکمت ؟؟؟ -

با صدای زن غریبه گوشی رو از گوشم فاصله دادم و به شماره ی ناشناس نگاه کردم و دوباره به گوشم چسبوندم و 
  :گفتم 

 . ...خودم هستم بفرمائید _
 

، لطف می کنید تشریف بیارید ، یه مشکلی هست که به شما ( ... )ستاری هستم از واحد بهزیستی :خانم غریبه 
  .مربوطه 

می گفت مربوط به رضوانه است ولی چیزی نپرسیدم و دوباره پامو تا آخرین حد ممکن روی گاز  همه ی حس ششم
 ...فشار دادم و خیلی زود خودمو رسوندم 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
126 

به مرکز که رسیدم داخل سالن همهمه بود ، توجهی نکردم و سراغ خانم ستاری رو گرفتم و دقیقا برای دیدنش به  
و از بین چند تا مددکار و مددجو رد شدم و با دیدن رضوانه که کنج دیوار کز مرکز همهمه نشانه دادن ، جلو رفتم 

  :کرده بود بهش توپیدم 
 احمق بیشعور معلوم هست کدوم قبرستونی غیبت زد ؟؟_

 ...همه ساکت شدن و به من نگاه می کردن و رضوانه بی صدا اشک می ریخت و تو خودش مچاله تر شد 
 ...ببخشید آقا  -

 :سنی که منو مخاطب قرار داده بود نگاه کردم و عصبی گفتم به خانم م
  ...حکمت هستم  _
 

  :و دوباره رو به رضوانه گفتم 
 !!!دنیامو جهنم کردی ؛ به من نیومده به کسی کمک کنم  ...پاشو بریم _

 .باهاتون میاد ، قبلش باید باهاتون حرف بزنم  -ستاری
کالفه دستی به موهام کشیدم و چپ چپ به موجود ترسیده ی چفت دیوار نگاه کردم و دنبال خانم ستاری راه افتادم 

  :، در اتاقی رو باز کرد و رو به بقیه گفت 
 .خانم بارویی مواظبش باش تا ما حرفامون تموم بشه  . ...برید اتاقاتون ، اینجا نمونین دیگه _

 ...د و منم پشت سرش وارد شدم و با چیزی که دیدم همون جلوی در خشکم زد جلوتر از من وارد اتاق ش
دست به بغل جلوم ایستاد و منتظر نگام می کرد و من همه ی حواسم به چند تا شال سری بود که از قالب پنکه 

 .سقفی به شکل طناب دار آویز بود و دنبال دلیل وجود طناب دار وسط اتاق بودم 
  
ومد و گفت اگه امشب بهش جا ندیم برای خواب تو خیابون می مونه ، منم قبول کردم تا رسیدن نزدیکای ظهر ا -

 !مددکار اجتماعی اینجا بمونه 
از دخترا شال گرفته و اینو درست کرده ، اگه به موقع یکی از دخترا از پنجره نمی دید االن کلی دردسر برامون ساخته 

  !بود 
 ؟؟...فکرهمچین کاری به سرش زده   چه بالیی سر خانمتون آوردی که

شماتت و عصبانیتش سردرد و خستگیمو که از صبح به خاطر گم شدن رضوانه سراغم اومده بود تشدید کرد و سرم 
 !!به دوران افتاد و از همه بدتر اینکه گرفتن جون برای این دختر چقدر راحته 

 
حویل کالنتری داده بودمش ؛ اگه باهاش به مشکل جدی اگه مدارکتون تو نایلون لباساش نمی بود االن ت :ستاری 

را از خونه حل کنین ، چبرخوردین منطقی رفتار کنید ، بهزیستی میتونه بهتون مشاور معرفی کنه تا مشکالتتونو
 کردین که به اینجا بکشه؟؟؟اونقدر براش تنگبیرونش کردین و فضا رو

 
نایلون لباسای زندان که تو ماشین عوض کرده بود تو دستش جابجا شد و دیگه نتونستم شماتت های بیخود این زن 
رو  تحمل کنم ، نایلونو از دستش کشیدم و از اتاق بیرون زدم ، سالن خلوت تر شده بود و رضوانه هنوز کنج دیوار 

م مسن دیگه ای که حدس زدم خدمه ی بهزیستی باشه زانوهاشو بغل گرفته بود ،سرش رو زانوش پنهان بود و خان
 ...کنارش رو صندلی نشسته بود 
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از فرط عصبانیت دلم می خواست خونشو بریزم ولی خوشبختانه یا بدبختانه اهل کتک زدن نبودم ، و از طرفی هم 
،  بود جلوی این جمعیت که در فکرشون مرد وحشتناک جریان بودم نمیشد حرکتی کنم ولی کنترل هم سخت

  :سمتش رفتم ، بازوشو چنگ زدم و باال کشیدم تا بایسته ، همه تنش می لرزید ، عصبی غریدم 
فقط بلدی دردسر درست کنی ؟؟ می فهمی با این غلطت چند نفر رو تو دردسر مینداختی ؟؟؟؟خونه ی من که _

اصال عقل داری  !!!اینجا  شغل من، اون قاضی بخت برگشته ، مسئول زندان ، آدمای !!وصیغه است به جهنم 
 ؟؟؟ یا تموم کردی ؟؟؟...
 

نفسام مستقیم تو صورتش می خورد و همه ی تالشش رو می کرد که سرشو از صورتم فاصله بده ، بی توجه به نگاه 
متعجب بقیه که دوباره از اتاقاشون به خاطر داد من بیرون اومده بودن ، سمت بیرون کشیدمش ، خانم ستاری هم 

 :ن حرکت کرد و مشکوک به حرفای من گفت دنبالمو
جریان چیه ؟ مشکوکه آقا ، صبر کنید پلیس بیاد،، این خانم مورد ضرب و شتم قرار گرفته ، دستش شکسته ،  _

 ...حرفای االنتون همه مشکوکه
 . 

 :در ماشینو باز کردم و رضوانه رو هل دادم داخل و سمت ستاری چرخیدم و گفتم 
حل شد جریان ؟؟ اجازه ترخیص  !!!ست ، مدارکمو که دیدین ، من وکیلم و این خانم هم موکلم به پلیس نیازی نی _

 می دین ؟؟
 ...کالفه بودم و اعصابم کشش جوابگویی نداشت و با لحن عصبیم ستاری هم ساکت شد 

  ...سوار شدم، استارت و حرکت  
 

اش بد رو مخم بود ، باید دق دلیمو سرش خالی همینطوری که نمیشد از کارش بگذرم ، بعالوه صدای هق هق خفه 
  :میکردم

چه عجله ای  !!!کمی صبر کن چند روز دیگه حکم اعدامت میاد، خالص میشی !!!!عقل نداری؟؟؟ خودت به جهنم_
هااااااان؟؟؟اصال چرا در رفتی؟؟؟؟ فکر نکردی من بدبخت که  !!!!درد سر بندازیتوداری که یه عده آدم دیگه رو

اون در میزنم تو هچل میفتم؟؟؟؟ خیلی خوش آوازه ام ،اینم تو پرونده ام ثبت می هه به خاطرت این در وچند ما
 .....شد دیگه آخر خوشنامی بود برام 

پشیمون به در ماشین چسبونده بود و سرش تا آخرین حد پایین بود و بزحمت صدای گریه خودشو شرمنده و
 ....کنترل میکردشو

 از کجا میاره؟؟؟؟  آخه اینهمه اشکو
  :گفتمنتونستم تحمل کنم ، نزدیکی خونه کنار زدم و جعبه دستمال کاغذی رو سمتش گرفتم و

 ....امروزه مو به گند کشیدی بس کن دیگه.....بسه، جمع کن آبغوره رو_
رکت کردم وباره حاینکه حرف نمی زد کالفه ام میکرد ، با حرص دستمالو تو بغلش پرت کردم که پایین پاش افتاد و د

 ...، حوصله ی منت کشی نداشتم 
  :پارکینگ ساختمون که پارک کردم دیگه واقعا جوش آوردم و داد زدمتو 
امروزمو ریختی به هم ، میبرمت خونه کاری میکنم از زنده .....یه هق دیگه بشنوم کاری میکنم صدات دیگه در نیاد _

 ...بودن پشیمون بشی 
چفت نگه داشت تا صداش در نیاد و با گوشه ی شالش اشکشو گرفت ولی مشخص بود  مثل شوک زده ها دهنشو
  :دلشه ، موضع عصبانیتمو حفظ کردم و گفتمهنوز کلی عقده ی گریه تو
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 ....برو پایین خوابم میاد ، از برنامه امروز که انداختی منو ، برم بکپم خیر سرم _
ید زد ، از قیافه ی وحشت زده اش خندم گرفته بود ، دلم میخواست دانگار تازه فهمید کجاست که سرگردون اطرافو

 !!!!!نداشتم و اونم جنبهسربه سرش بذارم ولی خودم حالشو
 ....پیاده شو بریم_

 :زمزمه کردباالخره به حرف اومد و
 چرا برم نمی گردونین زندان؟؟؟_

  :توپیدمسوییچو آزاد کردم و
 ...پیاده شو...برای اینکه تا فردا صبح باید تحملت کنم_
 !!!!اگه االن برگردم که اشکالی نداره_

  !!!!نمی کردروداره ونه؛ انگار زبونم
  :گرفتم و از ماشین بیرون کشیدم وگفتمباز کردم ، بازوشوعصبی پیاده شدم و بعداز دور زدن ماشین در کنارشو

 .....شهبتحریکنترس کاریت ندارم ، همینم مونده احساساتم برای تو !!!زبون در آوردهپیاده شو ببینم ، برای من _
سمت پله ها حرکتش دادم ، چون اون یکی دستش آویز گردنش بود در تالش بود با کشیدن زدم وقفل ماشینو

 ..از دستم جدا کنه خودش جهت مخالف  بازوشو
 !!!!!میگیری؟؟ آخه مگه زور داری بچه جون که خودتو با من 

قدش از من کوتاهتر بود ، صورت ترسیده و غرق بهت شو زیر نظر گرفته بودم ، مدام لبش زیر دندونش بود و 
  ...اطرافو نگاه میکرد 

 پر استرس وجیبم دنبال کلید گشتم ، روزخودم توتو سالن دستشو ول کردم و اشاره کردم سمت در واحد بره و
 ...از تنم در می بردقطعا یه خواب راحت ،خستگی روسختی برای هردومون بود و

  :کردن ترسش گفتمکلیدو تو قفل چرخوندم و آروم و اطمینان بخش برای کم
 ....داخلنترس کاریت ندارم ، برو_

من پشت سرش داخل هدایتش کردم ، ولی درست جلوی در ایستاد وکمرش گذاشتم ودرو کامل باز کردم و دست رو
  : قرار گرفتم

 ..دیگهبرو_
 ....خونه پیچید همزمان صدای شکستن چیزی تو 
 .....من...م...سپهر....سپهر :مژگان 
با دیدن مژگان وسط هال که متعحب نگام میکرد آه از نهادم دراومد ، به لباس خواب زیادی اپنش دقت نکردم  
 اه کردم ،بخاطر بدشانسیم سری اطراف چرخوندم و دوباره به قیافه ی مبهوتش نگو

 !!!!برای این چه توضیحی بدم؟؟
  :عصبی گفتمکنار زدم ورضوانه رو 
 ......هول نکن ، اون چیزی که فکر میکنی نیست_
 :بستم و سمتش رفتم درو 
 .....خونتون مگه نگفتم امشب نمون و برو _
 .....پس این آب پرتقال چیشد؟؟؟ همه حسم پرید....عشقم_ 
زد و نگام سمت مردی که تو چارچوب در اتاقم با بدترین شکل ممکن ایستاده بود چرخید ؛  نرسیده به مژگان خشکم 

 ...بی حیا حتی عرق گیر هم تنش نبود ، به محض دیدنم داخل اتاق برگشت 
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تنم خشک شد ، کنترل رفتارم از دست خودم خارج شد ،سمت مژگان چرخیدم رنگش زرد شده بود ، یک قدم دیگه 
 ...دستم گرفتم و با تمام قدرتم فشردم بی توجه به سوختن شدید کف پام چونه شو تووبهش نزدیک شدم 

در میاد نثارش کنم ولی فقط لبام تا به تا شد و کلمه ایی برای شماتت و سرکوبش پیدا میخواستم هرچی از دهنم 
داد  عصبیرتش کردم ومحکم عقب هل دادم ، بخاطر فشار ضربم نقش زمین شد ، توفی نثارصونمیکردم ، سرشو

  :زدم
 اینطوری منتظر بودی دائمیت کنم؟؟؟؟ دوست داشتنت این بود؟؟؟؟ ...کثافت لجن _
تخت مٌن و منٌّ تحویلم داد ، برافروخته نگاش کردم و سمت اتاق رفتم و درو با ضرب باز کردم ، کثافتا روفقط گریه و 

 ...من لجن کاری داشتن 
  :تو چنگم گرفتم و از اتاق بیرون کشیدم و سمت مژگان هلش دادم و داد زدم تازه باال کشیده بود، موهاشوشلوارشو 
 ......بردار عشقتو ببر خونه خالی دیگه_
 ..باور....سپهر گوش کن  :مژگان 
  :داد زدم عصبی سمتش چرخیدم و 
ز ه ،هرجایی؟؟؟؟ قرار مون از اول چی بود؟؟؟؟ می رفتی گذاشتم زنیکه ه ر چی برات کم.....زهر مار سپهر و_

هم با این لندهور گم میکردی ؛ مگه من خواستم بمونی؟؟ مگه موندنت اجباری بود که هم با من موندی وگورتو
 !!!!نمیدونم چند نفر دیگهو
 

رفتم و از در فاصلش دادم گسمت در رفتم، رضوانه همون جلوی در خشکش زده بود و به در تکیه داده بود ، بازوشو
  :شوک بودن داد زدمنفر که هنوز توداخل خونه کشیدمش و سر اون دوکامل باز کردم و، درو

 !!!!برید گم شید وگرنه حسابتون با پلیسه_
 چند تا از همسایه ها جلوی در اومده بودن ، برام مهم نبود نیمه برهنه بودن مژگان ، مهم نبود آبروریزی بعد از پنج

  !!!سال زندگی کردن تو آپارتمان
 !!!!بازی خورده بودم ناجور

اوج انفجار از عصبانیت سیلی محکمی نثار پسر توول کردم ودیدم هیچکدوم تکون نمیخورن ، بازوی رضوانه رو 
  :صدا کرداسمشوجیغ زد ویاغی کردم، مژگان بالفاصله خودشو بغلش انداخت و

 ......فریبرز_
 لگد دیگه حواله اش کردم ، بی محابا چند ضربه مشت ومو گرفته بود ونفرت جلوی چشم

هیستریک بود متوقف شدم ، یکی از مردای همسایه که بخاطر با صدای جیغ های رضوانه که پشت سر هم و
همون حالت دوتا لگد دیگه حواله نذاشت بیشتر بزنم ، ولی توقشقرق داخل خونه اومده بود مچ دستمو گرفت و

ن کردم که مژگان هم بی نصیب نموند ، پسره بنظر قوی می رسید ولی انگار تو شوک بود که نتونست دفاعی کنه شو
  :، چارتا فحش رکیک هم از دهنم پرید و همونطور که مرد همسایه نگهم داشت که دوباره نزنمشون، داد زدم

 ...گم شین بیرون ،خونه خالی دیگه جور کنین_
 .گرفتم  ایه پس کشیدم و عرق پیشونیمودستمو از دست مرد همس

 جلوی در هم همسایه ها تماشا میکردن ،آروم میکرد ویکی از خانمای همسایه داشت رضوانه رو
گرفتن و از خونه بیرون بردن ، به خانمی که اشک رضوانه رو پاک میکرد هم زیر بازوی فریبرز و مژگان نیمه برهنه رو

  :گفتمتوپیدم و
 ....ن خانم بفرما بیرو_
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 ، ...با ترس نگام کرد و بیخیال بند آوردن گریه ی رضوانه شد و رفت 
،  داخل نایلون چپوندمکنار تخت ولو بود ، اعصابم کشش نداشت، همه رونگام به اتاق افتاد ، لباساشون گوشه و

پله ها نشونده بودنش ، رو هم برداشتم و سمت در رفتم ، پام بد جور می سوخت ، در و باز کردم مانتوش روکیف و
  :پاشون پرت کردم و داد زدم و چادر رنگی یکی از خانمای همسایه دور تنش بود ، لباساشو جلو

 همینکه پلیس خبر نکردم بهت لطف کردم ، گورتو گم میکنی ،دیگه جلو چشمام  نبینمت، _
 

وقت یادم بعنوان بدترین روز عمرم هیچدرو محکم بستم و همونجا پشت در روی زمین ُسر خوردم، مطمعنا امروز 
کوت این سنمیرفت ، شقیقه هام تیر میکشید ، چند بار با دستم ماساژ دادم و چشمامو بستم تا آروم بشم و تو

 اعصابم بود ، مطلق صدای هق هق رضوانه بد رو
 ؟؟؟؟ !!آخه یکی نیست بهش بگه تو چرا گریه میکنی

د شدم تا آب بخورم که کف پام دوباره تیر کشید ، نگاهی به پام انداختم ، گلوم بخاطر داد زدن  میسوخت ، بلن
 ...پام فرو رفته بود هم افتاد همزمان تکه شیشه ای که توجوراب کرم رنگم کامل قرمز شده بود ، در آوردم و

لیوان آب ری توعصبی جورابو هم کنارش انداختم و بی توجه به کثیف شدن کف خونه ، سمت آشپزخونه رفتم ، از بط
هم پر کردم و به هال برگشتم ، روبروی رضوانه گرفتم ولی انگار ندید ،شایدم ریختم و سر کشیدم ، لیوان دوم رو

ب نوار چسپنبه وبرگشتم از یخچال باند ونمی خواست از من قبول کنه ، بی حرفی محکم روی عسلی کوبیدم و
افی به کف پام نداشتم با سختی شروع به تمیز کردن زخم کردم، مبل نشستم و چون دید کبرداشتم ، روبروش رو

  :صورتم از سوزش جمع شد، رضوانه همچنان گریه می کرد و هق هقش عصبیم میکرد ، پر درد گفتم
ن زنده من و امثال م !!تو می میری و راحت میشی ....بدتر منم یه بدبختم از تو !!!فقط تو بدبخت نیسی !!می بینی_

 !!!!نمی میریمو هرروز هزار تا ازین گند و کثافت کاریا می بینیم و می مونیم
  :زخم پام دوباره اخمام درهم شد و چند تا فحش نثار مژگان کردماز سوز بتادین رو

 ...گندش بزنن نکبت ....کثافت ،آب پرتقال میده به عشقش_
 

مبل ُسر رو ازبینش نمونده باشه که باالخره تکونی به خودش داد وکردم تا زخمو بررسی کنم که خرده شیشه خمسرمو
بتادین زد خورد و جلو پام رو زمین نشست، دست شکسته شو از گردنش آزاد کرد و بی حرفی یه تیکه پنبه برداشت و

  :، هنوز اشک میریخت ، عصبی گفتم
 ....میزنه واسمزندگی من لجن کشیده شده ،این زار  ...اَه ..جمع کن آبغوره تو_

انگار حواسش نبود که با تشرم هول کرد و باهمون پنبه ی بتادینی اشکشو گرفت و رو صورتش دوتا خط نارنجی 
تو این اوضاع از قیافش که شبیه سرخپوستا شده بود خندم گرفته بود، متعجب به خندیدنم نگاه میکرد ، ظاهر شد و

  :، برای همین دوباره گفتم نمی خواستم به این زودی سوژه خنده م لو بره
 !!!چرا زل زدی به من ؟؟؟ زخمو چک کن خرده شیشه نباشه توش ،ببندمش_
 

دوباره سرشو پایین انداخت و خیلی دقیق به زخم نسبتا عمیق کف پام خیره شد و با دقت یه تیکه ی ریز شیشه رو 
ید باند پیچی کرد و بی حرفی خودشو عقب کش با پنبه تمیز کرد ، با وجود دست علیلش، خیلی ماهرانهبیرون کشید و

و کنار مبل نشست ، دوباره حس دلسوزیم قلقلکم داد ، آخه حیف این طفل معصوم نیست که اسیر اون مردک 
 سرنوشتش مرگه؟؟؟بوده و االنم

 .؟؟؟مبل نشستن هم نمی بینیچرا اصرار داری خودتو حقیر ببینی؟؟؟ یعنی خودتو الیق رو ...پاشو باال بشین_
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سر به زیر روی مبل نشست ، دستی به باند پیچی پام کشیدم خودشو باال کشید واز دست سالمش کمک گرفت و
  :مهربونتر پرسیدمو
 بکشی؟؟؟؟چرا می خواستی خودتو_

 ....زیر چشمی نگام کرد و جوابی نداد
  !!!راه نمیاد  !!نچ 

 مو از جیب کتم برداشتم و شماره ی فست فود سر خیابونوحوصله کلنجار رفتن ندارم دیگه ؛ پوووفی کشیدم و گوشی
 !!گرفتم، با این فشار عصبی تمام روز چیزی نخورده بودم و معدم بدجور می سوخت

ادم و به پهلو لم دکنارم گذاشتم وتا پیتزای تک نفره سفارش دادم ، گوشی رواز طرفی هم اشتها نداشتم و فقط دو
کمی نگاش کردم ، انگار نگام معذبش می کرد که حتی چشماش از زمین یک درجه  ساعدمو رو پیشونیم گذاشتم و

در این مورد بیش از حد بود ، سنگدل نبودم ولی بدبختی دیگران هم جابجا نمی شد ، از من بعید بود ولی دلسوزیم
 ....هم بمن ربطی نداشت ولی این بار

پرونده ات ه برات وکیل گرفته هدفش رییس دفتر بوده ونمی دونم شاید اون شخصی ک !!وکیل خوبی گیرت نیومده_
همه تالشمو کردم ولی چون تو ساکت نشستی دستم به جایی بند نیست و حرفی برای گفتن تو  ...گیر من افتاد
 یقبال این شغل برام مهم نبود و اهمیت !!!این پرونده گیرهپای منم تو !!نه برای خودت...باید حرف بزنی...دادگاه ندارم

د حفظ کنم، برای حفظ شغلم بایمجبورم شغلمو  !!نداشت دیگه وکالت نکنم ولی شرایط خونواده منم به هم ریخته
پرونده های مختلف زدم ، پرونده تو تنها شانسمه که بدبختانه امیدی هم اعتبار کسب کنم، با اینهمه گندی که تو

 .....بهش ندارم
 شده بود ، خیس اشک بیصدا صورتشدوباره اشکش سرازیر بود و

 ....کالفه پووفی کشیدم و به سقف خیره شدم 
 !!!ازین آبی برای من گرم نمیشه 

 ...چشمامو بستم تا درد پام و خیانت مژگان که حتی لحظه ای بهش فکر نکردم از خاطرم بره 
 ......با صدای زنگ در از جام پریدم و همزمان دوباره صدای خرده شیشه

  :ترس نگام میکرد و نمی دونم قیافه ام چطوری بود که با هول گفت سمتش چرخیدم ، با
 ....تمیز میکردم بخدا داشتم اینجا رو_
 

چپ چپ و با حرص نگاش کردم و لی لی کنان سمت در رفتم ، درد پام بیشتر شده بود و حدس زدم ورم هم بکنه ، 
ز کیفم پول بر می داشتم، ولی با این پا حوصله پیتزاها رو آورده بودن ، برای حساب کردن باید برمی گشتم و ا

نداشتم ، چرخیدم و رضوانه رو دید زدم ، دوباره با جارو خاک انداز به جون خورده شیشه های کف خونه افتاده بود 
... 
 ...آهای دختر  -

  :سر بلند کرد ، به کیف کارم اشاره کردم و گفتم 
 !کیفمو بیار_

 .فرز جارو رو زمین گذاشت و عجوالنه کیفو برداشت و دستم داد 
  ...دو تا پیتزا رو گرفتم و برگشتم داخل 

  :تو آشپزخونه دور خودش می چرخید ، پیتزاها رو روی اوپن گذاشتم و گفتم 
 دنبال چیزی می گردی ؟_

 :به خاک انداز پر از شیشه اشاره کرد و گفت 
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 اینا رو کجا خالی کنم ؟ _
به کابینت زیر سینک که سطل آشغال توش بود اشاره کردم و بی خیال نشستم و جعبه ی پیتزامو باز کردم ، سس 

  :ریختم و اولین تیکه رو به دهنم نزدیک کردم که دیدم از آشپزخونه رفت ، بدون نگاه کردن گفتم 
 ...بخور  بیا شام_
 .ممنون سیرم  -

  :کالفه از لجبازیش گفتم 
 ...، چی خوردی که سیری بیا بخور _

نخیر ، انگار عادت کرده به زور شنیدن ، بیخیال سق زدن لقمه شدم و از صندلی فاصله گرفتم ، کف خونه نشسته 
 بود و با دستمال به جون خونایی که روی سرامیک ریخته بود افتاده بود ، 

 :عصبی رهاش کردم و غریدم  ...بازوشو گرفتم و کشیدم که آخش دراومد 
 .؟ بیا یه لقمه کوفت کن خودم یه فکری می کنم...آخه با این دست علیلت دستمال کشیدن چیه دیگه  _

 !!...انگار دستش درد گرفته بود که با دست سالمش ماساژ می داد ، رو مخم بود 
 !!بد رو مخم بود  

 دستی به موهام کشیدم و هلش دادم تو آشپزخونه ،
 .بشور دستاتو بیا کوفت کن  -
 دمم این سمت اپن نشستم و بی اشتها فقط برای رفع سوزش معده ام اولین لقمه رو گاز زدم ،خو

 ...دستاشو که شست به صندلی اون سمت اپن اشاره کردم ، از قیافه اش احساسش قابل تشخیص نبود 
ود و هم خودمم می دونستم زیادی با رفتارم شخصیتشو زیر سوال بردم ، هم خجالت می کشید ، هم شرمنده ب

 ...مظلوم 
 . ...و چقدر دلم برای مظلومیتش می سوخت  

  :جعبه ی پیتزاشو سمتش هل دادم ، براش باز کردم و سس ریختم و با چشم و ابرو اشاره کردم
 .بخور _

 . ...به زبونم اعتباری نبود که حرف ناراحت کننده ای نزنم
امعلومی گوشه ی جعبه ی پیتزاش بود ، دیگه کالفه ام آروم و بی اشتها می خورد و تمام مدت نگاش به نقطه ی ن

 !!!کرد 
عادت کرده بودم اگه آدمی کنارم باشه ، نقطه ی توجهش من باشم ، قاچ پیتزامو تو جعبه کوبیدم ، سر بلند کرد و  

  :نگام کرد ، با اخم توپیدم 
 اینقدر ساکتی ؟؟گردنت درد نگرفت اونقدر سرت پایین بود ؟ گلوت نمی سوزه _

دوباره چشمای بی فروغش لرزید و برق اشک گوشه اش نشست ، عصبی یکی از پاکتای سس رو برداشتم و برای 
  :پرتاب کردن باال گرفتم و گفتم 

خونه ی پرش میمیری و  !!!؟ از من بدبخت تر نیستی ...دیدی که چی شد  ...اعصاب ندارم  ...گریه کردی نکردیا _
 !!!راحت میشی

سرشو پایین انداخت دوباره ، پووووفی کردم و سسو تو پیتزام کوبیدم و بی حوصله جعبه رو هل دادم و از اپن فاصله 
 ...گرفتم 

 برگشتم و دوباره رو مبل دراز کشیدم ، باز فشار عصبی شرایط فعلی عصبیم کرد و فکرم درگیر شد ؛
 !وضع بابا و مامان  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
133 

  !موندن کیان پیش من  
 !!بتی که تو زندگیم جاری بود و االنم احتمال به خطر افتادن اعتبار شغلیم مژگان و نک

 .اگه شامتونو کامل بخورید هر چی یادم میاد میگم  -
چشم باز کردم و نگاش کردم ، جعبه ی پیتزا دستش بود و با نگام روی عسلی گذاشت ، حرکاتشو زیر نظر گرفتم 

  !!!،آروم بود ولی بی حس ،
 !!!!وسایل خونه هم نمی چرخید ،حتی محض کنجکاوی حتی چشمش روی

 :نوشابه و لیوان هم کنارش گذاشت و دوباره نگام کرد و گفت  
  ...گرسنه نخوابید ...منم می خورم  _
  

 !!موقع حرف زدن هم هیچ حسی نداشت ، نه لبخند ، نه محبت ، نه دلسوزی ، نه مهر ، مثل رباط
  :ده بود ، طلبکارانه گفتم انگار واقعا یه مرده جلوم ایستا

 چرا قبل از اعدامت خودتو کشتی ؟؟_
 

  :دوباره قیافه اش مظلوم شد و سرشو پایین انداخت ، بلند شدم و نشستم و غر زدم 
اینجارم فکر کن همون  ...این چه وضعشه ؟؟ من همون آقا وکیله ام  !!!تا حرف می زنم که سرت می ره تو یقه ات _

 .نترس از من  !!اتاق مالقاته 
 

رو مبل دونفره نشست و کمی سرشو باالتر گرفت ، انتظار نداشتم حرف بزنه ، بی حوصله پیتزامو خوردم و اونم 
همونطور بی اشتها خورد و آخر سر هم جعبه ها رو برداشت و سمت آشپزخونه رفت ، خیلی خوابم می اومد ولی 

ن هم طبعا باید در اختیار این دختره می گذاشتم ، دوباره دراز دیگه دلم نمیخواست تو اتاق خودم  برم ، اتاق مهما
 ...کشیدم 

 سالم مامان  :شماره مامان شیرین بود ، دستی به صورتم کشیدم و تماسو وصل کردم  ...گوشیم زنگ خورد 
 سالم سپهر جان ، خوبی مادر؟ -
 ممنون خوبم ، شما در چه حالی ؟ بابا چطوره ؟ -

تو فکر و با به مکالمه ام تسلط داشته باشم ، مامان مثل همیشه مهربون نبود و کمی گرفته و بلند شدم و نشستم تا
  :مکث حرف میزد 

 خوبم مادر ، چه خبر ؟ چیکار می کنی ؟_
  :کمی سرمو خاروندم و گفتم 

  !!مثل همیشه _
  :و غرق افکار خودش بود که بی هوا گفتصداش کمی دلگیر و مشکوک بود ، انگار حرفمو نشنید  

 ...خوبه  ...عاها _
 :مشکوک شدم ، نکنه اتفاقی افتاده 

 ...طوری شده مامان ؟ یه طوری حرف می زنین _
 
 
 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
134 

 :کمی سکوت کرد و انگار حرف زدن براش سخت بود ، گفت 
 . ...شرمم می شه اینو بهت بگم مادر ، ولی وقتش رسیده  _

 :با ترس گفتم 
 ؟ ...ت چی مادر وق _

  :با همون لحن سرد و شرمنده اش ادامه داد و گفت 
 . ...رفتنی هستیم  ...بلیطای من و پدرت آخر همین ماه اوکی شده _

 علنا هنگ کردم ، حرفی برای گفتن نداشتم ، هنوز جوابی نداده بودم که حرفشو ادامه داد؛
 دنبال کیان میای یا با هومن و سایه بفرستمش ؟؟ -
  :مام گرد و متعجب گفتمچش

 هومن و سایه کی اومدن اونجا ؟ چرا به من خبر ندادن ؟؟ -
 . ...دو سه روزی می شه اومدن !!هومن میگه بهت زنگ زده ولی جواب ندادی ، پیامک هم داده  -

  :کالفه و بیزار از بی توجهی اطرافیانم دستی به صورتم کشیدم و گفتم 
 ببینمتون ؟من الیق نیستم قبل رفتنتون _

 :با لحنی ناله مانند گفت 
دیده نشی  !!فرانک و برادراش مدام این اطراف می پلکن  !خطرناکه مادر ، ما که دو ماه پیش همدیگه رو دیدیم  _

 .بذار بعد رفتن فرانک هر کاری دلت می خواد بکن  !بهتره 
  ...چیزی ته دلم لرزید 

  ...وم شدم به خاطر یه ترس مسخره از چه نعمت هایی محر
 !!!!دلشون نمی خواد خب ...ولی با حرف بعدی مامان دلم از سنگ شد و با خودم گفتم ؛چرا بیخودی دل بسوزونم 

... ، 
 ...تو هم از پسش برنیومدی سایه مسئولیتشو قبول می کنه  ...کیانو با هومن می فرستم  :مامان 

  !!!دیگه زیادی پپه تصورم کردن ، 
 :عصبی گفتم 

 ، امر دیگه ای نداری ؟؟ ...الزم نکرده ، همون یه نفره که می تونم برای خودم حفظش کنم  _
 .قطع نکن ، کیان می خواد باهات حرف بزنه  ...نه مادر کاری ندارم  :مامان 

 .گوشی رو دست کیان داد و کمی باهاش حرف زدم و وعده ی دیدار دادم و قطع کردم 
 

از رضوانه نبود ، ایستادم و گوش تیز کردم ، صدای نفس نفس زدنش از آشپزخونه سری تو خونه چرخوندم ، خبری 
  !!!!!می اومد ،  ببین با این پای داغون چجوری مجبورم میکنه هی جا بجا بشم 

آروم تا ورودی آشپزخونه رفتم ، گوشه ی آشپزخونه زانو بغل گرفته بود و سرش رو پاهاش بود و از لرزش شونه 
 :خفه شده اش مشخص بود داره گریه می کنه ، حوصله ی این یکیو دیگه نداشتم ، مستاصل گفتم هاش و هق هق 

 ؟ ...چت شده باز  _
 ...سرشو که بلند کرد و با چشمای گریون نگام کرد ، دلم بی تاب آروم کردنش شد 

 !!چقدر می خواد اشک و آه حروم این دنیا کنه ؟؟ 
 ....ولی همه  ...من به کسی بدی نکردم  ...نامردی کردن  ...ازم گرفتنش  ...شما بچه داری ؟ بچه ی منو کشتن  -

 ، ...حرفشو ادامه نداد و دوباره سرشو رو پاش گذاشت و بلند تر هق زد 
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  :انگار قربون صدقه های من و کیان با روانش بازی کرده بود ، روبروش زانو زدم و گفتم 
چی حسرت بخوری درست نمی شه ؛ از کجا می دونی اون بچه زندگیتو  االن که گذشته ، هر ...قسمت این بوده _

 . ...اون آدمی که من تو دفترات خوندم زندگی اون بچه رو هم جهنم می کرد  ...درست می کرد ؟؟ به خدا نمی کرد 
 

  :انگار از حرفام فقط همون یه جمله ی اولش رو شنید که مدافعانه گفت 
 ه ؟؟چرا قسمت من اینطوری شد آخ_

مگه من چه گناهی داشتم ؟ حق کیو خوردم ؟ با زندگی کی بازی کردم که این عاقبتم باشه ؟ من که تا هر جا تونستم 
 . ...به همه خوبی کردم ، چرا قسمتم این شد که اعدام بشم و اون دنیام ته جهنم جام باشه 

  :هق هق و گالیه اش از دنیا بیشتر شد و با ضجه گفت 
من نمی  ...این دنیام به اندازه کافی جهنم بود ، نمی خوام اون دنیام هم جهنم باشه  ...نمی خوام  ...نمی خوام _

  ...دونم چطوری فوادو کشتم 
 .دیگه تحمل نداشتم گریه و بی تابی این موجود مظلومو ببینم و بی اراده تو بغلم کشوندمش و محکم گرفتم 

 . ...نمی ذارم  ...نمی ذارم  ...آروم باش  -
  ...نمی تونستم بهش قول بدم که نمی ذارم اعدام بشی 

  ...در توانم نبود 
  ...خودم می دونستم که از پس اثبات بی گناهیش برنمیام 

ادامه ی حرفمو خوردم و از آغوشم جداش کردم ، هنگ کرده بود و دیگه اشک نمی ریخت و سرش تو یقه اش فرو  
 ...دیوار مچاله شد رفت و دوباره خودشو جمع کرد و کنج 

   !!خودمم فهمیدم زیاده روی کردم، برای من عادی بود ولی برای امثال اون شوک محسوب میشد اینکارم 
  :با این حال  از موضعم کوتاه نیومدم و جدی ولی مهربون گفتم 

 بریم عکسای پسرمو ببینی ؟_
بگیرم و بلندش کنم که دوباره خودشو جمع کرد ، دستمو پس هنوز با ترس نگام می کرد ، می خواستم دستشو 

 نکشیدم و با پررویی بازوی سالمشو گرفتم و کمک کردم تا بایسته ؛
 .، بریم عکساشو ببین  ...لوس بازی در نیار ، طوری نشد که  -

ت اش خندم می گرف همه ی تالششو می کرد که ازم جدا بمونه یا خودشو خالص کنه و از این تقال و تالش بی نتیجه
، به کل غم و غصه ام یادم رفت و از ترس این فنچ کوچولو خودمو به زور نگه داشتم تا نخندم و حرصیش نکنم، 

   !!میشه خجالت رنگ و به رنگعجیب حال میداد اذیت کردن و شیطنت با همچین موجودی که مدام از ترس و
، گوشی رو روی عسلی گذاشتم و براش گالری رو باز کردم ، رو مبل نشوندمش و میز عسلی رو جلوی پاش کشیدم  

 .خودمم پای میز روی زمین نشستم و دونه دونه عکسا رو رد کردم و براش در مورد هر عکس توضیح دادم 
 

همه ی حواسش به عکسا بود و از دیدن کیان لذت می برد و منم برای اولین بار از معرفی کیان به عنوان پسرم 
 . پرغرور بودم

ببین لب دریا چه آب بازی ای می کنه ، فیلمو براش پلی  ...این فیلم رو هم ازش تو سفر شمال گرفتن ، من نبودم  -
 !!کردم و کنار ایستادم ، تماشای حالتهاش هم جالب بود ، هم ذوق داشت و هم حسرت 

 !!و درک نکردم که یه آدم چرا باید این همه حسرت داشته باشه ؟؟ 
 

********************* 
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 ....خب ببینیم چه اتفاقی برای رضوانه افتاده

 
***************** 

 
 

 ...اینقدر جیغ کشیدم و پشت در کوبیدم که از حال رفتم ، ولی بازم درد شدید بود و به خودم می پیچیدم 
ودم بیرون نرفته ب می دونستم افسانه خونه ست ولی اینکه به دادم نمی رسید دلمو پردرد می کرد ، چون این مدت

گوشیم شارژ نداشت و بدتر اینکه کسی رو نداشتم که کمک بگیرم ، لباسام و فرش جلوی در از فشار خونریزی و پاره 
 !!!شدن کیسه آب و مایع لزجی که از بدنم خارج شده بود به گند کشیده شده بود
ا تکون خوردن هم نداشتم ، تا صبح همونجمی ترسیدم جابجا بشم و کل خونه نجس بشه و بدتر اینکه توان تحرک و 

 !!!از درد به خودم پیچیدم و ضجه زدم ، دردش غیر قابل تحمل بود ، دلم می خواست بمیرم و دیگه درد نکشم 
نمی دونم چه ساعتی از روز بود که باالخره سر و کله افسانه پیدا شد ، قبل از خودش صدای غرغراش تو پله ها  

  :پیچید 
 نذاشتی دو دقیقه آروم بکپم ،  !!کل دهو گذاشتی رو سرت  ...کبت چه مرگته ن_

با باز شدن در از دیدنم هنگ کرد ، اول پوزخندی تحویلم داد ولی انگار وضعم زیادی اسفبار بود که اونم برام سر 
  :تاسف تکون داد ، بی حال نالیدم 

  !!چه بالیی سرم آوردی ؟؟ بچمو ازم گرفتی _
 

 :ر زد و برو بابایی نثارم کرد ، گوشی همراهشو از جیبش درآورد و حین شماره گیری دوباره غر زد بی تفاوت سرم تش
 !!یه توله بندازی جلوی فواد که بشی سوگلیش و اسیرش کنی ؟؟ یه عمر تحملش نکردم که تو بشی خانم باال سرم _
 

 ...دوباره کمرم تیر کشید و با جیغ خودمو آروم کردم 
 !!!واقعا نفس گیر بود 

اوایل دردش زود گذر بود ولی با گذشتن بیشتر از ده ساعت مدت زمان بیشتری تو کمرم می موند و تا به مرز  
 . ...، از این درد بیزارم  ...بیهوشی نمی رسیدم رهام نمی کرد 

 ده ، چیکارش کنم ؟ ، پری این دختره که دیروز باهاش اومدم اونجا خونریزیش زیا ...الو پری  :افسانه 
 نه بیش از حده ، کل خونه رو به گند کشیده ؛ خودش نمیره یه وقت ؟؟ :افسانه 
 . ...باشه منتظرم بیا زود  :افی 

چشمام تار می دید ، دندوناشو به هم سایید و بیرون رفت و بیچاره تر از همیشه حتی نتونستم گریه کنم و فقط تو 
 !!!!حتی بامرگ ...شه دلم دعا می کردم این درد تموم ب

، چند دقیقه ای گذشت که برام یه نایلون پر قرص و  مسکن آورد و چون بیحال بودم ، کمکم کرد و تا روی تخت برد 
...  
  ...دلم برای یه خواب دائمی لک زده بود  
د ، آمپولی دوباره که درد رو احساس کردم همون منشی دکتر باالی سرم بود ، به میخ روی دیوار سرم وصل بو 

 :داخلش خالی کرد و متوجه چشمای بازم شد ، با اخم گفت 
 ! ...خودتو به کشتن ندی برامون شر بشی  _
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 :نمی دونم چقدر گذشته بود ولی انگار توان گریه کردنم برگشته بود که دوباره اشکم سرازیر شد و پر گله گفتم 

 ؟ ...بچمو چرا کشتید ؟ مگه من چیکارتون داشتم  _
 :ار حرفمو نشنید ، شایدم صدایی از گلوم خارج نشد که حرف خودشو پی گرفت انگ
کامل سقط کردی ، ممکنه بازم لخته های خون دفع کنی ، حساس نشو ، طبیعیه ، ولی به خودت برس که خون تو _

 . ...اینطوری پیش بری دخل خودتم میاری  !!!تنت بمونه 
 

 :افسانه آزارم داد  نمی تونستم تکون بخورم و صدای پر تمسخر
 . ...یه آشی براش بپزم که فواد غلط بکنه دوباره طرفش بیاد  !!!به درک که بمیره  _

 :باالی سرم ایستاد و با تنفر نگام کرد و گفت 
 ببینم واقعا بچه فواد بود یا احیانا بچه داداشمو به درک واصل کردم ؟؟؟ _

 مقابله با این عفریته رو نداشتم ؛ بی اراده شروع به جیغ کشیدن کردم ، توانایی 
 مگه من چیکارش کردم ؟ 

 کجای زندگیشو گرفتم که اینقدر ازم نفرت داره ؟؟ 
 ،  ...من که همیشه کوتاه اومده بودم 

 ،  ...نه قصد دلربایی از فواد داشتم و نه توان و نه انگیزه شو 
  ...رفت پس دیگه از جونم چی می خواست که امید تازه ی زندگیمو ازم گ

االن که فکرشو می کنم تازه حالتها و کارای مشکوک دکتر جلوی چشمم میاد و یاد اون مقاله افتادم که زن باردار  
 ،  ...نباید مورد معاینه قرار بگیره ، ولی کاش دیروز یادم می اومد و به اون دکتر اجازه معاینه نمی دادم 

بودم که تو فکرم به خوشحال کردن افسانه فکر می کردم و اون به چقدر ذوق و شوق کورم کرده بود و چقدر ساده 
 . ...نابودی من 

دیگه درد نمی کشیدم ولی اونقدر بیحال بودم که دلم نمی خواست  بلند بشم ، اشتهای خوردن غذاهایی که افسانه 
  ...می آورد رو نداشتم و می ترسیدم بالیی سر خودم بیاره 

ین دنیا نداشتم ولی دلم نمی خواست از یه سوراخ دو بار نیش بخورم ، تا به سادگی ام با اینکه دیگه امیدی تو ا 
 . ...بخنده 
 
 

روز پنجم دیگه واقعا داشتم ضعف می کردم و از طرفی هم بوی ناخوشایند خون و عفونت تو اتاق پیچیده بود ، صبح 
 ...زود دل از خواب کندم و تشک تخت و پتوها رو تو حیاط انداختم

، فرشها رو هم با مکافاتی بیرون کشیدم و پنجره ها رو  ...ی مروت با گندی که زده بود حتی اتاقو برام نظافت نکرد ب
  ...باز کردم ، با اینکه از بوی طراوت بهار خبری نبود ولی برای عوض شدن هوای خونه الزم بود 

لت ، بدنم حا ...تابه شکستم و بی اشتها خوردم در اتاقو از داخل قفل کردم و برای رفع ضعفم دو تا تخم مرغ تو  
 عجیبی داشت ، می دونستم از عوارض سقطه و باید مراعات کنم تا بعدها برام مشکل ساز نشه ؛ 

 ؟؟ ...ولیمگه مهمه 
 

 ...تصمیممو گرفتم 
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 !!این بار که فواد بیاد باهاش حرف  میزنم ، دیگه واقعا تحمل برام سخته 
 کنم ؟اصال چرا باید تحمل  
 برای چی ؟؟ 
  !!!هر چی امید واهی بستم بسه  

  ...، کمی ساز خودمو بزنم  ...منم کمی بد بشم ، کمی بداخالق ، کمی ناسازگار 
  ...بذار بفهمن منم آدمم  
 .انگار مهربونی فایده نداره  

 ، ...اینجا سکوتو بد معنا می کنن 
 دیگه نمی خوام سکوت کنم و دیوار کوتاهه باشم ، 
 ،  ...منم حقمو از این زندگی می خوام   
 

  ...همه چی  ...تا ظهر همه ی وسایلو تو حیاط ریختم ، از ظرف و ظروف آشپزخونه گرفته تا رخت و لباسام و کمد و 
 !!!!می خواستم تغییر بدم  
 
  ...خوشبختانه هیچ خبری از افسانه نبود و برای دل خودم کارامو کردم  

دوباره ی وسایل،که با گرمای این منطقه تا فردا شب حتما آماده ی پهن کردن ن فرشها و چیدنمونده بود خشک شد
  ...می شد 

با اینکه نباید با این حالم سنگین جابجا می کردم و اینهمه فعالیت می کردم ولی دلم می خواست به خودم سختی  
 ، ...بدم که سختی کشیدن آزارم نده 

 
 مطمئنا این تغییرات تو اتاق حالمو جا می آورد ؛

 
 همیشه همین کارو می کردم ،  
هر وقت زندگی برام یکنواخت می شد به جون خونه می افتادم و با تغییر دکوراسیون برای خودم تنوع ایجاد می  

 !!!کردم 
 . ...اتاق تقریبا همه چیزو شسته بودم ، با خیال راحت دوش گرفتم و حوله پیچ برگشتم به 

 !!!این چند روز بی خیال گوشی بودم ، زدمش به شارژ و لبه ی تخت نشستم و موهامو ماساژ دادم تا خشک بشه 
 ، ...چه مزخرفاتی تو بعضی رمانا می خوندم 

 
  !!سشوار کشیدن  

 !!افسردگی 
 !!!گوشه ی اتاق کز کردن  
 در با برنامه بود ؟ همه اش مال همون قصه هاست ، مگه تو واقعیت می شه اونق 

 با برنامه افسرده شد ؟ 
 با برنامه همه کارها منظم پیش بره ؟؟ 

 !هیچی نرمال نیست 
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 ....حتی نمیشه راحت افسرده شد....حتی افسردگی  ....تو زندگی واقعی همه چی نسبیه 
 

 با چرخش کلید تو قفل در از بیرون از لبه ی تخت بلند شدم و سمت در رفتم ، 
 ؟؟  می بینین

 !!!حتی نمی شه راحت یه گوشه کز کرد 
 :چند بار درو هل داد و چون باز نشد محکم به در کوبید و گفت 

 ! ...باز کن در طویلتو  _
 :جوابی ندادم ، دوباره درو تکون داد و داد زد 

 ! ...می گم باز کن این وامونده رو  _
 !! ...دیگه باید چهره ی جدید رضوانه رو می دید 

رم همیشه اینطوری ازم بهره کشی کنه ، من حسن نیتمو با سه سال پرستاری کردن ازش ثابت کردم و اگه نمی ذا
 !!!االن برای کشتن بچه ام ازش شاکی باشم حقمه 

 !جای گالیه نیست چون حقم این نبود 
 :دوباره داد زد 

 باز می کنی برات زهرماری بیارم یا بگم جهانگیر درو بشکنه ؟؟_
 :دیگه سکوت نکردم و با آخرین ولوم صدام داد زدم 

 . ...نه غذاتو می خوام نه می خوام ریختتو ببینم  ...برو به جهنم عوضی _
 چی گفتی ؟ با من بودی ؟  :افی 

سه سال من لگن می ذاشتم زیرت ، فراموش کردی ؟ کی  !!!آره با توام ، با تو که نمک نشناس و نمک به حرومی  -
وقت می داد ؟ کی زیر بغلتو می گرفت که آخ نگی برای راه رفتن ؟ کی تر و خشکت میکرد که دلت قرص  قرصاتو سر

 !باشه ؟ این بود جوابم ؟ کلفت خونتم می بودم این حقم نبود که این بال رو سرم بیاری 
 :دیگه داشت بغضم می گرفت که حرفمو برید و از همون پشت در محکم به در کوبید و داد زد 

 !!زبونم داشتی و خبر نداشتم ؟؟ !!!برا من زبونم درآوردی  !!خبه  ...به خ_
 :اینبار محکم تر از خودش به در کوبیدم و بلندتر داد زدم 

اگه می خوای از این به بعد از زبونم در  !!!، هر چی ساکت بودم و هر بالیی سرم آوردید بسه  ...آره زبون دار شدم _
 !آفتابی نشو  امان باشی دیگه دور و برم

 ! ...؟ باز کن این درو نشونت بدم نتیجه زبون درازی رو ...چی برای خودت بلغور می کنی  :افی 
دیگه حرفاشو گوش ندادم ، برگشتم و پلیرم رو روشن کردم و روی آخرین درجه صدا گذاشتم و رو تخت پرت کردم و 

روناک لب بلوار اومده بود ، نگاش که سمتم چرخید با بی توجه کوبیدنش به در ، کنار پنجره نشستم ، غروب بود و 
 ....لبخند براش دست تکون دادم ، متقابال جوابمو داد ، دستامو زیر چونه ام زدم و خیره بهش موندم 

 !!!کاش می تونستم برم پیشش  
 

 . ...ولی فعال افسانه رو ناجور کفری کردم و بهتره مدتی باهاش چشم تو چشم نشم 
  !، کاش اینقدر چشم انتظاری نکشه ...به روناک که عشقشون اونطوری نافرجام بود حسودیم شد  دلم گرفت و

 من به همین انتظارش هم حسودی می کنم ، یعنی واقعا محسن ارزش این انتظار رو داره ؟؟؟
 :کمی ویلچرشو جلو کشید و بلند گفت 
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 ...زیادش کن بشنوم  _
پنجره گذاشتم تا روناکم صدای موزیکو بشنوه و با هم به ورودی روستا خیره  لبخندی تحویلش دادم ، پلیر رو کنار 

 .شدیم ، چه راحت زیر نور چراغ برق نم اشک تو چشماش دیده می شد 
 

 نمی دونم چی شد که اینجوری شد 
 نمی دونم چند روزه نیستی پیشم
 اینارو می گم که فقط بدونی

 دارم یواش یواش دیوونه می شم
 ق دیدن دوباره ات تا کی به عش

 تو کوچه ها خسته بشم ، بمیرم
 تا کی باید دنبال تو بگردم
 از کی باید سراغتو بگیرم

 قرار نبود چشمای من خیس بشه
 قرار نبود هر چی قرار نیست بشه
 قرار نبود دیدنت آرزوم شه

 قرار نبود که اینجوری تموم شه
 یادت میاد ثانیه های آخر

 گفتی می رم اما میام به زودی
 چشمامو بستم نبینی اشکمو
 چشمامو وا کردم و رفته بودی
 قرار نبود منتظرت بمونم
 قرار نبود بری و برنگردم
 از اولش کنار من نبودی

 آخرشم کار خودت رو کردی
 قرار نبود چشمای من خیس بشه
 قرار نبود هر چی قرار نیست بشه

 
 
 

راغم و دیگه س ...اومد و چون سرباال جوابشو دادم حسابی بد و بیراه نثارم کرد و رفت  افسانه چند بار دیگه سراغم
 . ...نمی اومد

نمی دونم چند روز حبس این اتاق بودم ، منتظر بودم سر و کله ی فواد پیدا بشه و شکایت افسانه رو بهش برسونم 
 !!!و تکلیفمو بدونم 

 !!!ه غافل از اینکه افسانه یه قدم از من جلوتر 
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از دیروز مایحتاجم تموم شده بود ، گمونم بیشتر از سی روز می گذره چون دیگه خونریزی ندارم ، این مدت مایحتاج 
رو یادداشت می کردم و از پنجره برای جهانگیر پرت می کردم و از همون جا خریدامو تحویل می گرفتم و به خط و 

  ...نشون های افسانه اهمیتی نمی دادم 
 !!!بود اون خطا کرده بود این بار  هر چی که

 . ...و معلوم شدن تکلیف خودم  ...اینکه خودمو اینجا حبس کردم ، هشداریه برای افسانه 
 

خونه رو مرتب کردم و رو تخت لم دادم و یه پست دیگه از رمانمو که به نوعی سرگذشت خودم بود ، با کمی تغییر 
تشک تخت هل دادم و از بیکاری دوباره چشمامو بستم تا بخوابم ، با نوشته بودم ، ارسال کردم و گوشی رو زیر 

 :صدای تق تق در بیدار شدم و لبه ی تخت نشستم و گفتم 
 چی از جونم می خوای ؟؟ _
 ...باز کن درو  -

 !!!فواد بود 
 ، ...با اینکه این مدت کلی حرف برای گفتن آماده کرده بودم علنا خشکم زد  
 خواستم بهش بگم من عشق می خوام ، زندگی آروم می خوام ، مگه چه گناهی کردم که آدم حسابم نمی کنی ؟ می  

 چرا بعد از اعدام ارسالن آزادم نکردی که برم ؟؟ 
 !!یا وقتی فهمیدی من نسبت احساسی ای با برادرام ندارم چرا موندگارم کردی 

 !!اره برم رد زندگی خودم ، دلم برای خونمون ، شمال ، پر می کشه می خوام بگم یا باهام درست رفتار کنه یا بذ  
 ...، رودخونه ...، غازها ...، ننه گیسو ...برای حسین  
 چرا باز نمی کنی ؟؟ مُردی ؟؟ -

با تشرش از جام پریدم و لرزون سمت در رفتم ، اعتماد به نفسم صفر بود ، قفلی در رو کشیدم و یک قدم عقب 
 ...رفتم 
 !!!همیشه برزخی ولی شیک پوش با کت و شلوار خاکستری رنگش  مثل 

 ،  ...با لگد به در زد و یک قدم داخل اومد و با دیدن افسانه که با اعتماد به نفس پشت سرش بود علنا وا رفتم 
هر چی می خواستم نفس بکشم ، نفسم باال نمیومد ، دستمو رو دستش گذاشتم و چنگ زدم تا آزادم کنه ولی 

 ...کمتر فشار داد مح
 ...چشمام داشت از حدقه بیرون می زد که پرتم کرد ، پهلوم به گاز خورد و از درد تو خودم جمع شدم  

زیر چشمی به افسانه که پوزخند به لب نگام می کرد ، نگاه کردم ، زورم به فواد که نمی رسید ولی همین که غفلتشو 
 گم گرفتم ؛دیدم سمت افسانه حمله کردم و موهاشو تو چن

 پست فطرت چی بهش گفتی باز ؟ چیکارت کردم که باهام اینکارو می کنی ؟ -
 

با اینکه قدرتی نداشتم ولی با همه ی نفرتم مشت و لگد حواله اش کردم و تا تونستم موهاشو کشیدم و صورتشو 
 .چنگ زدم 

فسانه که از دستم خالص شد ، هلم داد با سوزش کتفم ، جیغم دراومد ؛ هر چی به خودم پیچیدم بیشتر فشار داد و ا
 :، نقش زمین شدم و فواد سیگار خاموش شده شو تو صورتم پرت کرد و غرید 

 بچه ی منو نمی خوای ؟ کیو زیر سر داری که بچه ی منو به کشتن دادی ؟ _
 :ضربه هاش به پهلوم که شروع شد مثل مار به خودم پیچیدم و باالخره نطقم باز شد 
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گفت می بره از سالمتش مطمئن بشیم ولی برد که بچه مو نابود  ...افسانه منو برد  !!!، به خدا دروغه  ...دروغه  _
 . ...، من زندگیمو دوست دارم  ...من دوستت دارم  ...من دوستش داشتم  ...کنه 

رد جسمم رو با این حرفم ، زدنش متوقف شد ، با ترس خودمو از زیر پاش خالص کردم و به کنج خونه خزیدم ، د
  :متوجه نمی شدم ، سیگاری آتیش زد و رو به افسانه تشر زد 

 چی می گه این ؟؟_
 

  :همونطور که با غیظ نگام می کرد از دیوار دروغ و حاشا باال رفت و گفت 
آره من بردمش دکتر تا مطمئن بشیم و باهات مطرح کنیم ولی این دختره ی چشم سفید به منشی پول داده دور _

 .م من و گفته براش یه کاری کنه بچه بیفته ؛ اونم شیاف گذاشته از چش
 

 :با جیغ حرفشو قطع کردم و داد زدم 
 ، پولم ...، تو کشتیش  ...، تو نابودم کردی  ...من بچه مو دوست داشتم ، تو حسودی کردی  ... !!!!دروغ می گی _

 کجا بود که خرج این فضاحت کنم ؟؟ 
  :دیگه به من اهمیتی نداد و رو به فواد گفت 

، خودت بهش کارت و پول دادی قبل حبست  ...، اصال برو از خود دکتره بپرس  ...، شاهد دارم  ...دروغ نمی گم _
!!! 

 :می ترسیدم جریان گوشی لو بره و برام شر بشه ولی االن وقت کوتاه اومدن نبود ، دوباره شیر شدم و داد زدم 
، چی از جونم می خواین ؟؟ چرا کمر بستین  ...، بیچاره ام کردین  ...، حیوون صفتین همتون  ...می گی   دروغ _

 نابودم کنین ؟؟
  :دوباره حمله ی عصبی فواد برگشت و به جای هر عملی با لگد ساکتم کرد و داد زد 

 !!ببر صداتو _
 

 :روبروم نشست ، از ترس می لرزیدم ، آروم زمزمه کردم 
 ....من دروغ نمی گم ، من نکشتمش _
 

سیگارشو از بین لباش برداشت و صاف رو بازوم فشارش داد ، از سوز و درد به خودم پیچیدم ، دستشو محکم رو 
 :دهنم گذاشت تا جیغم درنیاد و با نفرت گفت 

 !!!وگرنه بد می بینی  ...امیدوارم دروغ نگی  _
  :عصبی تر گلومو چنگ زد و غرید 

 ...تو یه الف بچه بخوای  ...دروغ گفتم ولی از دروغ شنیدن بیزارم یه عمر _
 . ...باقی حرفاش مثل یه سوت آزار دهنده تو سرم اکو شد و با اینکه چشمام باز بود همه جا سیاه شد 

 !!!انگار تو یه چاله ی تاریک و بی سر و ته افتادم ، یه سبکی خاص 
 ...سرگیجه رو زمین دراز می کشیم ، یه سبکی خاص و دلنشین مثل وقتی که دور خودمون می چرخیم و با 

  !!!آرامش سراغ منم اومد  
 ...آرامش 

برای با سرفه تو خودم پیچیدم و به زحمت نفسم باال اومد و سرگیجه و آرامش پر کشید ، کاش بیشتر فشار میداد و
 ...همیشه بند میومد نفسم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
143 

 
، رفته بودن ، اگه یه کم دیگه تو همون حالت نگهم می داشت این  ...کردم ، با بسته شدن در اتاق اون سمتو نگاه  

 ...، کاش می شد  ...آرامش ابدی می شد 
 ...، دور خودم چرخیدم  ...لرزون بلند شدم و روی آینه دیواری به خودم زل زدم ، رد دستاش رو گردنم بود 

 .....خدا...من آرامش می خوام 
 
 

 برگردوندهزندگی روشو
 از منی که گیج و سر گردونم
 منی که آرزوم بوده دنیا رو 
 حتی یلحظه به عقب برگردونم

 
 

 خدا ،  ...امید می خوام  
 خدا،  ...چند تا بهونه برای خنده می خوام 

 ،  ...، اینی که من وسطش افتادم زندگی نیست خدا ...زندگی می خوام 
 ،  ... روز و شبی که مثل کابوس نباشه ...یه خواب راحت 

 ،  ...دو تا چشم که مهربون نگام کنه 
 

 ، ...یه قلب که دوستم داشته باشه 
 ، ...یه نفر که نگرانم باشه  
 ، خدا می شنوی ؟؟ ...یه ذره محبت   
 !!خداا  ...، نمی تونم  ...، ولی من دیگه خسته شدم ، نمی کِشم  ...نمی گم بدبخت تر از من نیست ، هست     
 
 

 ستم و نتونستماینقده خوا
 که خسته شدم و خواستنیام کم شده
 خودمو کشتم از دنیا بهشت بسازم
 ...ولی نمیدونم چی شد که جهنم شد

 
 
 
 

  ...یخچالو باز کردم و برای آروم شدنم یه لیوان آب سر کشیدم 
  ...کتف و بازوم از سوز سوختگی می سوخت ولی برام مهم نیست  

  ...انه برای آروم شدن دردم داده بود افتاد چشمم به نایلون قرصایی که افس
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  ...برداشتم و نگاشون کردم  
  ...از فکری که به سرم زده بود به خودم نهیب زدم  
 . ...، راهی مونده  ...نه ، حتما بازم امیدی هست _

 ...گذاشتمش سر جاش و سراغ گوشیم رفتم 
 . ...آروم نشدم ، مجازی هم دیگه دلگرمم نمی کنه  
 
 ((پست آخر  ))
 

گفتن ها پای پست آخرم برام دلگرمی نبود ، امید می خواستم که از هر کسی پرسیدم سراغشو « نرو»اینهمه 
 !!!!..نداشت ؛ همه گفتن نیست و انگار واقعا نیست و من ساده دل بیخود در انتظار یه اتفاق خوبم 

  ...دیگه نمی خوام فکر کنم  ... بدون فکر ...امشب آروم می خوابم  ...آخر خطه  ...غروب شد 
 . ...گوشی رو خاموش کردم و لب پنجره ایستادم 

  !!؟؟؟...غروب شده ، چرا روناک نیست 
  ...گوشی و شارژر رو پرت کردم وسط بلوار  

 . ...این اولین قدم برای آخر خط  ...تموم شد 
 ...مهم نبود  هیچی برام ....حواسم به هیچی نبود  ...فکرم دیگه کار نمی کرد 

 
 

 هزار تا درد تو سینه ی منه
 که واسه هرکدوم یه بار مردم
 دردی مگه ازین بدتر هست

 که هرچی بوده از خودی خوردم
 اینقده از گذشته هام خستم
 که میخام آینده هامو ول کنم
 اینقده غریبه دور و برم هست
 حتی میترسم درد دل کنم

 
 
 

  ...دوش گرفتم تا التهابم کم بشه 
 ..قشنگ ترین لباسم رو پوشیدم 

  ...موهام رو شونه زدم 
  ...هیچ اتفاق خاصی نمی افته  ...نه  

  ...بیخودی دارم لفتش می دم 
 چه اهمیتی داره دیگه ؟؟ ...مهم نیست  ...، یخچال خالیه ...شکمم صداش در اومده 

 .......چهار تا  ...سه تا  ...دو تا  ...کی ی ...در یخچالو باز کردم ، بطری آب و نایلون قرصا رو بیرون کشیدم 
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  ...همیشه از قرص بیزار بودم 
 ، ...از طعم و مزه اش بیزار بودم ، ولی این مقدار با هم طعم خوبی دارن ، طعم آرامش 

 
 ...با اینکه تلخ بود ولی با خوردن آب تلخیش از کامم رفت  
 . ...رد کاش  طعم تلخ زندگی هفت ساله مو هم از بین می ب 

 ...حالت تهوع بدی سراغم اومد ولی دلم نمی خواست باال بیارم 
  ...دیگه گریه ام هم نمی اومد  ...برای آخرین بار سری تو اتاق چرخوندم و سمت تخت رفتم  

 ...تو این دنیا چیزی ندارم که بخاطرش گریه کنم و از رفتن پشیمونم کنه 
 ...سبک سبک  ...سبک بودم 

  ...کشیدم و خسته چشمامو بستم ، یه خواب می خواستم که خستگی هفت سالم رو از تنم در بیاره  رو تخت دراز
 ...یه خواب بی فکر و کابوس 

 .....گور بابای دنیا 
 ....فواد و افسانه و کاوه و  برن به درک

 ...هیچی هیچی...نمی خوام به هیچی فکر کنم 
 
 

 غ خاکت کننوقتی همه میخوان که زیر آوار تهمت و درو
 حتی خودی ترین آدما میخوان از صفحه ی روز گار پاکت کنن

 بست و راهی واست بجز مردن نذاشتوقتی که زندگی همه ی راهها رو
 ..وقتی که از پا دراومدی میفهمی که اصال ارزش زندگی کردن نداشت

 
 

 ...مهم نیست  ...فواده  ...هنوز چشمام گرم خواب نشده بود که در باز شد 
حال ندارم و نمی تونم بلند شم و انگار قرصا اثر کرده ، دست و پام دیگه تو این دنیا نیستن ، هنوز این خواب و بی 

  ...خیالی به سر و صورتم نرسیده 
 ...تکون نخوردم ولی یه چیزی از درونم بهم نهیب می زنه 

  ...چشماش برزخی نیست و آرومه _
 

 ، ...مهم نیست 
 
  !مگه همین رو نمی خواستی ؟ ...ومده ببین با لبخند ا_
 

 ، ...دیگه مهم نیست 
 
 !مگه همینو نمی خواستی ؟ ...اشکتو پاک کرد  ...گونه تو بوسید  ...داره نوازشت می کنه _
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 ...دیگه مهم نیست 
 
  ...محکم نوازشت می کنه و ازت بخشش می خواد  ...ببین تو بغلشی _

...... 
 ابشو نمی دی ؟ چرا حرف نمی زنی ؟ چرا جو_

...... 
  ...چرا صدات در نمیاد  ...اشکتو پاک می کنه  ...می بوست  ...ببین داره قربون صدقه ات می ره _
 چرا دیگه جوابشو بدی ؟ مگه همینو نمی خواستی ؟ _
 

 ....دیگه مهم نیست 
 

 ....دیره  ....دیره 
 

  ...ولی حتی به عنوان خواب هم دیره  ...عجب خواب شیرینی 
 

 ...االن فقط می خوام بخوابم ، آروم و راحت ، بدون کابوس و رویا ، سبک و آروم 
 ...چشمامو بستم و از همه ی دنیا فارغ شدم 

 
 

 هزار تا درد تو سینه ی منه
 که واسه هرکدوم یه بار مردم
 دردی مگه ازین بدتر هست

 که هرچی بوده از خودی خوردم
 اینقده از گذشته هام خستم
 که میخام آینده هامو ول کنم
 اینقده غریبه دور و برم هست
 حتی میترسم درد دل کنم

 
 

***************** 
 خب فهمیدیم چی بسر رضوانه اومده

 خونه ی سپهربرگردیم
**************** 
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  :دستمال کاغذی رو سمتش گرفتم و گفتم 
 ...اگه بعد از خوردن قرصا هیچی یادت نمیاد پس _

 ....بریدم ، نمی خواستم احساس کنه که بهش بی اعتمادم و دروغگو فرضش کردم  حرفمو
 

کالفه بودم ، اشکشو پاک کرد ولی هنوز از استرس می لرزید ، سعی کردم فکرمو متمرکز کنم و قضایا رو به هم ربط 
 :بدم و بدبختانه همه به یک جا ختم می شد و همونطور غرق فکر ، فکرمو بلند بیان کردم 

 !!!پزشکی قانونی گفت قرصا و خودکشی بعد از قتل صورت گرفته ولی تو میگی بعد از خوردن قرصا فواد رو دیدی  -
 :زانوهاشو روی مبل باال کشید و تو بغلش گرفت و گفت 

 !!!من دقیق یادم نمیاد  _
 !!!شاید توهم زدم ، شایدم واقعا کشتمش و بعد قرص خوردم ؟

 اصال چه اهمیتی داره ؟؟؟
 !!!تهش که مشخصه 

  :از اینکه راحت تسلیم شد ، بدم اومد و سرش داد زدم 
 .اهمیتش من بدبختم که از این به بعد باید دستم تو جیب خودم باشه  !!!اهمیتش اینه که اعدام می شی بیچاره _

تم تا بوی باز گذاش دیگه حوصله شو نداشتم ، بلند شدم و سمت اتاق رفتم ، با اینکه بیرون سرد بود ولی پنجره رو
 !!!عطر زنانه و مردانه ای که تو اتاق پیچیده بود خارج شه 

 ...لعنت به تو مژگان
 !!!چقدر حالم بد می شه وقتی یاد لحظاتی که باهاش گذروندم می افتم 

 هچهار تا فحش نثارش کردم و با برداشتن لباس و حوله از اتاق خارج شدم ، پشت به در اتاق نشسته بود و شون
 هاش می لرزید ، 

 !!پووووف باز داره گریه می کنه ، اهمیتی ندادم و وارد حموم شدم ، با این پای زخمی چیکار کنم ؟
دردش یه طرف ، اینکه نباید آب بخوره یه طرف ، نایلون بستم روی باندپیچی و دوش آب گرمو باز کردم ، به این 

 ...س پوشیدم و بیرون زدم آرامش نیاز داشتم ، کمی سبک شدم ، داخل حموم لبا
 ...وضع خونه زیادی آشفته بود ، باید یه نفر رو برای نظافت پیدا کنم 

نگاهی به رضوانه انداختم ، همون جا که نشسته بود خواب رفته بود ، کمی نگاش کردم ، موهاش از گوشه ی شال 
 ...سته بخوابه بیرون ریخته بود و دهنش کمی باز بود ، در عجبم چطور تونسته اینطور نش

 !!!اشتباهه  ...یه قدم بهش نزدیک شدم تا بلندش کنم و تو اتاق بخوابونمش ، ولی پشیمون شدم 
 

 !!!به من اعتماد کرده ناسالمتی 
  ...آخه این مدل خوابیده تا صبح درب و داغون می شه 

 ...پوووف ، هیچ چیز این دختر با عقل و منطق جور نیست 
  :تشک و بالش آوردم و جلوی همون مبل براش جا خواب پهن کردم و صداش زدم از اتاق مهمان پتو و 

 ...بچه جون  ...هی دختر _
  :با جیغ کوتاهی از خواب پرید و با ترس به من خیره شد ، اهمیتی ندادم و سمت اتاق رفتم و گفتم 

 .پایین بخواب  ...بد خوابیدی  -
 !!!رفتم و درو بستم  برای اینکه بیشتر آزارش ندم تو اتاق مهمان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
148 

 !!!دیگه عمرا تو اون اتاق بخوابم ، حالم به هم می خوره ، مژگان لجن خونمو به گند کشیده 
 !!!معلوم نیست چند وقته که اینطوری منو می پیچونه و به عشق و حالش با اون مردک می رسه 

 ...نمی شدن مشخص نیست تا کی به این خیانتش ادامه می داد اگه امشبم به خاطر این دختر ، اینطور غافلگیر 
 !!!باید از رضوانه بابت فرارش تشکر کنم که باعث شد این مار دو سر از زندگیم حذف بشه 

 
 ...پووووف با این درد پا مگه می شه خوابید ؟؟ خدا لعنتت کنه مژگان 

و تا مسکن خوردم با یه لیوان آب ، سمت اتاق برگشتم ، که نخیر ، فایده نداره ، بلند شدم و سر وقت یخچال رفتم ، د
 ...صدای زمزمه و ناله شو شنیدم 

مهتابی رو روشن کردم و نگاش کردم ، انگار خواب می دید ولی زمزمه هاش نامفهوم بود و حرف دقیقی نمی شنیدم 
  ...، فقط تنش می لرزید 

 ...گذاشتم پتوی روی تنش رو مرتب کردم و لیوان آبو باال سرش 
خونه زیادی سرد شده بود ، پنجره ی اتاق رو بستم و به اتاق مهمان برگشتم ، هر چی نمی خواستم بهش فکر کنم 

 .فایده ای نداشت 
 ...حاالت امشبش و پازل پرونده اش مدام تو سرم چرخ می خورد ، با حرفهایی که زد شاید بتونم یه کاری بکنم  

  !!!حداقلش اینه که اعدام نمی شه  ...یمونده بتونم نتیجه بگیرم امیدوارم تو این چند روز باق
  !!!البته باید ببینم حرف حساب برادر فواد این وسط چیه 

 ...هنوز همه چیز سر جاشه 
 

************** 
نگار که ابا صدای زنگ گوشیم که از بیرون اتاق می اومد از خواب پریدم ، اینقدر خستگی به تنم مونده اصال انگار نه 

خوابیدم ، بی حواس از اتاق بیرون زدم ، گوشی کنار در اتاق روی میز کنسول بود ، نگاهی به شماره کردم ، از دفتر 
 ...بود ، بیخیال صداشو قطع کردم و نگام سمت رضوانه که وسط پذیرایی سر به زیر ایستاده بود ،افتاد 

 :نگاش کردم و گفتم  یه تشت آبی رنگ با کلی دستمال کثیف داخلش ، چپ چپ
 ...کی گفت دست بزنی ؟؟ یه نفر رو می آوردم تمیز می کرد _

  :همونطور سر به زیر ، من من کنان گفت 
 ..ببخشید_
 

 !!!معذرت خواهیم می کنه  ...پوووووف 
 دو قدم سمتش رفتم ، همزمان سمت آشپزخونه پا تند کرد ،

، همه جا رو برق انداخته بود و دیگه اثری از خون کف خونه نبود  از کارش خندم گرفت ، نگاهی به کف خونه انداختم
... 
 ...تشک و پتو رو هم تا زده روی مبل گذاشته بود ، برداشتمشون و برگردوندم اتاق و تو کمد دیواری پرت کردم  

 یه اینجا بود ،حتما بعد از تمیز کردن اون همه کثیفی دلش حموم می خواد ، کمد رو باز کردم ، کمی از لباسای سا
 !!!لباس از مژگان هم اون اتاق بود ولی دلم نمی خواست از اونا بپوشه 

با اینکه از سایه ظریف تر و ریزه میزه تره ولی فعال همینا خوبه ، یه تونیک و شلوار و شال برداشتم و از اتاق بیرون  
  :م زدم ، هنوز تو آشپزخونه بود ، لباسا رو داخل حموم گذاشتم و صداش زد

 ...آهای دختر _
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 بله -
 :فقط صداش بود و حتی تو زاویه ی دیدم هم نبود ، کالفه سری تکون دادم و گفتم 

 .اگه می خوای دوش بگیری تو حموم لباس هست ، درو از داخل می تونی قفل کنی _
باز کردم ، می خواستم لباسامو ببرم اون اتاق ، عمرا بتونم اینجا راحت برای راحتیش برگشتم اتاق سابقم و در کمد رو 

 !!!بخوابم ، نگام به آینه ی روی کمد افتاد 
  !!پس بگو چرا در رفت از دستم  

خندم گرفت و چند بار به خودم تو آینه نگاه کردم ، حق داشت فرار کنه ؛ آخه با این وضع رفتم سراغش ، معلومه که 
 !!!می ترسه 

فقط یه رکابی سفید و جذب و شلوارک کتون راحتی تا زانو تنم بود ، عادت نداشتم تو خواب پوشیده باشم و دیشبم 
 ...موقع لباس پوشیدن اصال حواسم به حضور این بچه نبود 

 
 

دادم یه مقدار لباس بغل زدم و از اتاق بیرون اومدم ، همزمان در حموم هم از داخل قفل شد ، با خنده سری تکون 
 و اتاق جدید رفتم ،

  ...ناخودآگاه چشمم به ساعت دیواری افتاد  
 !!!ساعت ده باید تحویل زندان بشه  ...دیر شده که  ....واااای ساعت نه و نیمه 

 :با عجله لباس پوشیدم و به خودم رسیدم ، هنوز تو حموم بود ، روی در کوبیدم و عجوالنه گفتم 
 .دیر شده  ...زود باش دختر  _

سمت آشپزخونه رفتم ، اینجا رو هم مرتب کرده بود ، از یخچال نون و پنیر برداشتم و برای خودم لقمه گرفتم ، 
 ...همزمان در حموم باز شد و  بیرون اومد 

 :همون لباسای قبلی رو پوشیده بود ، دوباره پنیر الی لقمه گذاشتم و گفتم  
 .باید بریم تحویلت بدم ، دیر شده  _

 :گفت  دستپاچه
 ...من آماده ام  _

لقمه رو پیچیدم و لی لی کنان از آشپزخونه بیرون زدم ، لقمه رو تو دستش چپوندم و کیفمو برداشتم و سمت در 
 :رفتم ، می خواستم کفشامو بپوشم که گفت 

 !تو کفش زخمتون هوا نمی خوره  !صندل بپوشید بهتره  _
اشاره کردم ، با اینکه با این پرستیژم اُفت داشت صندل بپوشم ولی  چپ چپ نگاش کردم و درو باز کردم و به بیرون

به قول این دختر برای زخمم بهتره ،  صندالی تابستونی رو پام زدم و سریع بیرون پریدم و درو قفل کردم و سمت 
 ...پله ها رفتیم ، تند می رفتم و اونم دنبالم به حالت دو می اومد 

 :غر زدم و گفتم  بابت فرار دیروزش سرشدوباره 
اگه دیروز اونطوری در نمی رفتی کلی بهت خوش می گذشت ، برنامه داشتم ببرمت چند جای جنگلی رو ببینی و  _

 !!حال و هوای شمال بزنه به سرت 
 .آخرین فرصتت بود که با حماقت خودت از دست دادی 

بیرون زدم و سمت زندان حرکت کردم و براش  در ماشین رو باز کردم و اشاره کردم تا بشینه و با عجله از پارکینگ
 :توضیح دادم 
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 !!!به هیچ وجه اعتراف نمی کنی 
 نگران افسانه نباش ، می دونم چه ...منم می رم سراغ برادر فواد ببینم حرف حسابش چیه ، رضایت داد که می گیرم 

حرفای دیشبت کمک زیادی کرد  !!!!باشهمدعی جوری از راه به درش کنم ،با وجود برادر فواد افسانه دیگه نمی تونه
...  
 

 ...نگاش کردم ، همچنان در سکوت بیرونو نگاه می کرد 
 !!!بد جور حرصم می داد با این کم محلیاش 

 می مردی از همون اول مالقاتمون همه چیزو بگی ؟؟؟حتما باید اینقدر دردسر می کشیدم که حرف بزنی ؟ -
تو عمرم اینقدر که دیروز حرص خوردم ، حرص نخورده بودم  ...شانس آوردی دیشب همون جا چپ و راستت نکردم 

... 
 ، ...سرش رو پایین انداخته بود 

با همون سرعتم پیچیدم و محکم زدم روی ترمز ، خودشو به داشبورد نگه داشت که تو شیشه پرت نشه و با ترس 
 :ت تهدیدمو سمتش گرفتم و داد زدم نگاش سمتم چرخید ، عصبی انگش

 !!!خوشم نمیاد ساکت می شینی  ...وقتی باهات حرف می زنم همراهیم کن  -
، خواهشا خودتم یه تالشی بکن برای زنده  ...، خیر سرت آدمی و بدبختانه هنوز زنده ای  ...با بُت که حرف نمی زنم 

 ...موندن 
  :بعید بود داد زد  برق اشک تو چشماش جوشید و در حالی که ازش

 ...یرم بذارید بم ...برای چی زنده بمونم ؟ اصال کی به شما گفته تالش کنی برای زنده موندن من ؟ بذارید بمیرم _
زنده بمونم که چی بشه ؟؟ به امید چی تو این دنیا بمونم ؟؟ کی نگران جون منه ؟؟ برای کی مهمه زنده موندن من 

برای کی مهمم که تالش کنم برای زنده  !!ی خودت هستی که داری تالش می کنی ؟؟ شما فقط نگران اعتبار شغل
 ...موندن 

صداش با هر جمله اش باالتر می رفت و سیل اشک همه ی صورتشو پر کرد ، صورتشو با دستاش پوشوند و اینبار با 
 ...صدای بلند هق هق گریه اش تو ماشین پیچید ، هنگ کردم 

 !!!دهنم بسته شد با حرفاش 
 حق داشت ، واقعا حق داشت و انصافا چقدر تلخه این حقی که هیچ جا جوابی نداره، 

 شاید منم اینقدر احساس بی کسی کنم مردن برام آسون بشه ،  
 .....استارت زدم و دوباره حرکت کردم ، حرفی برای دلداری دادنش نداشتم 

 
ودی رفت ، به پنجره ی دژبانی کوبید تا درو براش باز جلوی زندان نگه داشتم ، زودتر از من پیاده شد و سمت ور

 ...کنند 
یه جورایی دلم نمی خواست بذارم بره ولی راهی نبود ، دنبالش راه افتادم تا روال تحویل دادنش رو طی کنم و اونم 

 . ...همراه یکی از مامورا سمت بندش راهی شد 
ه از جریان آبدار خونه و همایون و فرحناز می گذره و حتما بعد این همه مدت باید برمی گشتم دفتر ، نزدیک یک ما

 .فراموش شده ، با سالم سردی وارد شدم 
 !!!همایون و خود جناب صادقی انگار دادگاه داشتن و نبودن

 !!!فرحناز هم با خجالت پشت میزش نشسته بود و حتی سرشو بلند نکرد جواب سالممو بده  
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روی میزم پهن کردم و برای شروع کارم یادداشت برداری کردم تا از بعدازظهر  اهمیتی ندادم و اوراق پرونده رو
 ...اقدامات عملی رو شروع کنم

 
 

سه روز سخت و طوالنی در پیش داشتم و باید همه چیز برای روز دادگاه آماده میشد ، به نگاههای زیر چشمی 
 .ی حواسمو به نکات پرونده جمع کردم فرحناز اهمیتی ندادم و برای اولین بار کامال جدی و محکم همه 

 
 

**************** 
 میکنهخب سپهر انگار داره تالششو

 یه سر بزنیم ببینیم تو زندان به رضوانه چی میگذره و چخبره 
******************** 

 
 
 

 ...هواخوری رفتن و یا هم سالن کارن بی حوصله وارد سلول  شدم، هیچ کدوم از دخترا نبودن ، یا برای 
 ...حسابی خسته بودم 

 ...لباسامو در آوردم و گوشه ی تخت گذاشتم و رو تختم خزیدم 
 !!!دیشب از ترس اون وکیل دیوونه تا صبح خوابم نبرد 

 ، ...دستمم به خاطر تمیز کردن خونه اش حسابی درد گرفته بود ، کمی ماساژش دادم و سعی کردم بخوابم 
 !!مثل همیشه قبل خواب یاد بدبختیام افتادم و دوباره اشکم راه گرفت  و درد دالم با خودم و خدا شروع شد 

ببین آخر و عاقبتم به کجا رسیده ، گوشه ی زندون ، تک و تنها ، ناامید ، بدون حتی یه روزنه ی امید ، و حتی بدون 
 !!!!دلگرمی به این دنیا 

 
دم شاید بتونم بخوابم ، خوشبختانه این اتاق راحت تر از اتاق قبلی می تونم بخوابم ، چشمامو محکم رو هم فشار دا

اونجا حتی از نشستن تو اتاق هم می ترسیدم ، اون فرخنده نکبت این حرفا حالیش نبود ،وقیح و غیر قابل تصور بود  
اون مدت زجر کشیدم ، خدا رو ، همینکه فهمید جرمم قتل همسره دنبال فرصت بود ازم سوءاستفاده کنه و چقدر 

 شکر که تونستم از شرش خالص بشم ، 
 ....همینطور با فکر و خیال رو تخت به خودم می پیچیدم که یه نفر رو پشت سرم احساس ، چرخیدم سمتش 

دختر بیست ساله ای که به جرم مواد اینجا حبس بود ، مانتویی که وکیل برام گرفته بود دستش بود و  !زهرا بود 
  :گاش می کرد ، با لبخند نگام کرد و گفت ن
 کی برات خریده ؟؟ !چه خوشگله _

رنگش آبی نفتی بود و یه کمربند کشی مشکی رنگ روش می خورد ولی برای من قشنگی ای نداشت،از دیروز تنم 
 !!!ندیدم اصال قشنگیشوبود و

 !!!این روزا هیچی تو دنیا برام قشنگ نیست 
  :ذوق کرده بود پوشید و چرخی زد و پرسید همونطور که از دیدنش  
 قشنگه ؟ به من میاد ؟_
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  :با سر تائید کردم و گفتم 

  ...دیگه به دردم نمی خوره  ...مال تو _
 
 :بی اختیار دوباره اشکم راه گرفت ، کنار تختم نشست و دلسوزانه دستمو گرفت و برای دلداری گفت  
تم به خدا می دونس ...یکیش خود من  ...ه بگم چند نفر منتظرن جای تو باشن چرا گریه می کنی ، باور می کنی اگ _

 ...آخه دنیا کجاش ارزش این گریه ها رو داره  ...عاقبتم اینه کاری می کردم منم حکمم اعدام بشه 
 

این سلول همه هم درد ان و اگه حرف نزنیم دق میکنیم و ، ولی تونمیکنه درد دل سخته درک با کسی که درد آدمو 
  :روز هم خبر دار شدیم ، اشکمو با گوشه ی پتو گرفتم و با حسرت گفتم این مدت که با همیم از حال و

  ...از یه طرف دیگه میلی برای زنده موندن ندارم و خوشحالم داره تموم می شه _
دنیا این همه تلخی برام داشت ، چرا اصال به دنیا اومدم وقتی قرار نیست لذتی از  از یه طرف از خدا گله دارم که

 !!!زندگی ببرم 
  ...یعنی سهم من از قشنگیای این دنیا همون پونزده سال اول عمرم بود ؟ 

 بی انصافی نیست ؟ 
 آخه برا کجای این زندگی خدا رو شکر کنم ؟ ...به خدا بی انصافیه زهرا 

 امتحان بود البد رد شدم که اخر خطم اعدامه؟؟؟؟اگه همه اش 
 :صورتش گرفته شد و با ناراحتی آشکاری،حق به جانب  گفت 

اگرم اون شوهر گرگ صفتت رو واقعا تو مدهوشی  ...همین که پیش خودت و خدا شرمنده نیستی جای شکر داره  _
 قرصا کشته باشی بازم حقشه و به نظرم نباید احساس پشیمونی کنی ،

 
  :خودمو به تاج تخت تکیه دادم و زانوهامو بغل گرفتم و پر حسرت گفتم  
 ....کاش یادم می اومد چه غلطی کردم ،چطوری کشتمش_
  :اون سمت تخت نشست و گفت   
فراموشی چیز خوبیه که نصیب هر کسی  !!!همین بهتر که یادت نمیاد ، اصال کاش همه ی گذشتتو از یاد می بردی _

، کاش منم می تونستم یه چیزایی رو فراموش کنم ، اونوقت به خاطر اشتباهاتم خودمو کمتر سرزنش می  ...نمی شه 
 کردم 

 ....زهرا تا حاال با کسی حرف نزده بود و انگار دلش طاقت نیاورد و فوران کرد
  .. :مثل من بغل زد وشروع به بازگویی قصه اش کرد زانوهاشو 
 !!بچه تر  البته نه از تو ...بچه بودم _
 ...هجده سالم بود ، تازه دانشگاه قبول شده بودم  
بابام از اول گفته بود حق نداری تو انتخاب رشته استان دیگه ای بزنی ،ولی من گوش ندادم و هر جا که دلم خواست  

و  نانتخاب کردم ، با خودم گفتم قبول که بشم یه جوری راضیش می کنم ، رگ خوابشو خوب بلد بودم ، مهربو
سخت گیر بود ، خیلی من رو لوس کرده بود ، پونزده سال یه دونه دخترش بودم تا اینکه زهره به دنیا اومد ولی بازم 

 .من سوگلی بودم 
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رفته بود تو عالم خودش و دلش می خواست حرف بزنه ، با اینکه دلم می خواست بخوابم ولی چونه امو گذاشتم رو »
 «...دم به حرفاش زانوم و بدون حرفی گوشامو سپر 

 
 ...وضع مالیمون بدک نبود و خونه و زندگی خوبی داشتیم  :زهرا 
کرمانو خیلی دوست داشتم ولی زاهدان قبول شدم ، بابام پاشو کرد تو یه کفش که نمی ذارم بری و منم پامو کردم  

 ...ضایت داد تو یه کفش که باید برم ، بابا لج کرد ، منم لج کردم ، آخرشم به خاطر راحتی من ر 
با اینکه دلش رضا نبود خودش همه ی کارها رو برام روبراه کرد و قول گرفت هر هفته بهشون سر بزنم و منم قبول  

 ....کردم 
 .دو سه ماه اول حتی اگه یه روز کالس نداشتم یا اونا می اومدن پیشم یا من می رفتم دیدنشون 

نخم رفته بود دوست شدم ، بچه پر ابهت دانشگاه بود ، از اون پولدارا  تا اینکه با یه پسر تهرانی که از همون اول تو
!! 
بچه تهرونم که بود ، خاطرخواه زیاد داشت ، از اون مودب و باکالسا که همه ی دخترا دوست داشتن باهاش دوست  

 ....باشن ولی اون دست گذاشته بود رو من و کلی ذوق کردم 
کالس داشت دوست پسری مثل اون داشتن ، برای کرمان رفتن و دیدن بابا و مامان بهونه می آوردم و در عوض با 
نیما وقت می گذروندم ، خونه مجردی داشت و شاغل بود ، اون موقع نمی دونستم چه شغلی؛ ولی کلی دک و پز و 

 ...درآمد و برو و بیا داشت 
تب استقالل و خود پر رنگ بینی دیوونه ام کرده بود و زیادی با نیما صمیمی  کمبود محبت از والدینم نداشتم ولی

 .شدم ، اونم کم نمی ذاشت و حسابی بهم پر و بال می داد ، قربون صدقه ام می رفت و دیوونه ام می کرد 
 
  :« اشکش راه گرفت و زانوشو بغل گرفت و سرشو تو پاهاش قایم کرد و با گریه نالید»
می خواست ترکش نکنم ، می خواست همیشه مطیعش  ...بهم تجاوز کرد ، کاری کرد اسیرش بمونم  خامم کرد و_

 ...باشم و هر کاری می خواد بکنم ، می گفت منو برای همیشه می خواد 
 

سرشو بلند کرد و اشکشو گرفت ، انگار گفتن همین قسمت براش سخت بود ، دوباره به موکت کف سلول خیره شد و 
  : ادامه داد

 ،  !!!!گفت پایه ام هست تا اقدامی نکنم_
  !منم دیدم می تونم ازش استفاده کنم و باال برم، مستقل بشم 

باهاش همراه شدم ، گواهینامه داشتم ، ازم می خواست برای کارای شرکتش که خودش امکانشو نداشت شهرستان 
 ...برم 
 !!یه وقتایی بیرجند ، بوشهر ، حتی کرمان و مشهد  
 !!می فرستاد برای قرارداد بستن با یکی از طرفای شرکتش ، ولی همه اش سوءاستفاده و پوشش بود  منو

 ...بابام خیلی به در و دیوار زد که بی خیال کار بشم ولی نمی دونست که من مجبورم نیما رو حفظ کنم 
وشم ی خیال کار بشم و برگردم کرمان گتا اینکه یه پروژه اول تابستون باید می رفتم مشهد ؛ بابام هر چی اصرار کرد ب

 ...بدهکار نبود 
 ...دانشگاه و کالسام تموم شده بود ، می گفت فوق دیپلم خوبه دیگه ، بی خیال بشم ولی کو گوش شنوا  

 ...نیما گفته بود بعد این پروژه عقدم می کنه و میاد خواستگاریم 
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سهل آباد بازدید ماشین تریاک درآوردن ، هر  ...مت مشهد منم برای آخرین پروژه و بستن قرارداد بزرگ اومدم س 
  ...چی گفتم بی اطالعم گوش ندادن 

 !!!ماشین هم سرقتی در اومد و برام قوز باال قوز شد 
 

 !!!فهمیدم کار نیما همینه 
 

ش ی کذایی، براقرار دادادک و پز و ثروتش از این راه بود ، فهمیدم هر بار که شهر به شهر می رفتم برای بستن اون
 !!!!مواد جابجا می کردم

 
 ...من که گیر افتادم ، نیما هم غیبش زده بود و پلیس نتونست برای اثبات حرفم پیداش کنه 

اون حجم مواد ، حکمم بی برو برگرد اعدام بود ولی بابام برام وکیل گرفت و با همکاریهام و دستگیر شدن چند تا از 
 ...واسطه ها به حکمم تخفیف خورد 

هر بار که من یه قرارداد صوری می بستم پشت سرم مواد تو ماشین رو تخلیه می کردن ، طوری که آب از آب تکون  
 !!نخوره 

  ...بد جوری پا خورده بودم ، چون اغفال شده بودم و ثابت کردم بی اطالع بودم ده سال حبس خوردم 
 ...ولی از همین االن بریدم 

 !!!احمقم که دارم دعا می کنم نیما گیر نیفته انقدر  
دلم می خواد آزاد بشم، برم پیداش کنم و زل بزنم به صورتش و بگم ؛ نا مروت جسمم به  ...دوستش دارم هنوز  

 ؟؟ ....درک ، چرا با روحم بازی کردی 
  ...دوباره سرشو تو زانوهاش قایم کرد و صدای هق هقش تو سلول پیچید 

  :پتو رو از پام کنار زدم و رفتم روبروش ، بغلش کردم و آروم زمزمه کردم  ... دیگه بس بود
 . ...االن همه چی تموم شده  ...آروم باش زهرا _

 :سرشو به ضرب تکون داد و با هق هق گفت 
 !!!نه رضوان ، تموم نشده  _

 !!!تو روم نگاه کنه  بابا دیگه دوستم نداره ، اون همه برای تخفیف حکمم زحمت کشید ولی حاضر نشد
من بابامو می خوام  ... !!حاضر نشد بیاد مالقاتم ، داره تنبیهم می کنه ، داره هر چی زجرش دادم تالفی می کنه  

دلم می خواد  !!بره به درک هر چی دانشگاه و درس و استقالل  ...دلم می خواد دوباره برگردم خونمون  !رضوانه 
 ...، ساله ی بابایی که  بشم همون دختر پونزده، شونزده

 ...دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و منم بغضم ترکید 
 پس من چی ؟؟ ...کاش این حرفا رو نمی زد و داغ دل منو تازه نمی کرد 

 !!!بس کن ، داغ منو تازه نکن  ...بس کن زهرا  -
 !!تظارتن یه مادر ، یه خواهر چشم ان ...تو می دونی یه نفر برای زنده بودنت تالش کرد 

 ...باباها مهربونن ، کاش منم بابام بود  !!اگه نمیاد داره تنبیهت می کنه 
اونوقت من اینجا نبودم اصال ،  تو هم اگه االن  اینجای از حماقت خودته ولی بابات می خواد همون حماقت رو هم 

 ...کنار بذاری 
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ن ، م ...خواهرت و مادرت چشم انتظارتن  ... !تظرته حداقل این امید رو داری که وقتی برگردی هنوز آغوش پدرانه من
  ...هیچ کس منتظرم نیست  ...چی بگم که هیچ کس تالشی نمی کنه برام 

  :با هق هق گفت 
 .دلم از این می سوزه که پاسوز عشق دروغی شدم _
 

با حالت رقص اومد تو اتاق ، زیادی خوشحال بود ولی همینکه با جیغ فائزه هر دو خشکمون زد و نگاش کردیم ، 
  ...نگاش به من و زهرا افتاد مبهوت موند 

 :زهرا خودشو از بغلم بیرون کشید و اشکشو پاک کرد و گفت 
 ...ببین ، رضوانه مانتوی خوشگلشو داد به من  -

ف پیش بقیه ضعیمی زد ، نمی خواست خودشوخندید و از تخت پایین پرید ، انگار نه انگار همین االن داشت ضجه 
 :پنهان میکرد ، با خنده چرخی وسط اتاق زد و گفت نشون بده و پشت شوخیا و خنده هاش غمشو

 ...ببین چه خوشگله  -
 :بعد انگار که یه چیزی یادش اومده باشه مکث کرد و با کنجکاوی پرسید 

 ا آوردی ؟؟راستی کجا بودی از دیروز تا حاال ؟؟ اینو از کج -
  :اشاره اش به مانتوم بود ، دوباره پتو رو روی پاهام کشیدم و گفتم 

اونم خریده بود چون کسر شانش بود با لباس زندان  ...وکیلم برام مرخصی گرفته بود برای تحقیق روی پرونده _
 ...بچرخونتم 

 
  :جفتشون خندیدن ، رو به فائزه گفتم 

 تو چرا تو ابرها سیر می کنی ؟؟_
  :چشماش برق زد و دوباره بشکن زد و گفت 

 ...قراره آزاد بشم _
با اینکه باید خوشحال می شدم ولی دلم گرفت ، انگار زهرا هم حس منو داشت که هر دو با سکوت فقط نگاش 

 :کردیم و فائزه هم حال ما رو فهمید که کمی در هم شد و گفت 
 ...ببخشید ، حواسم نبود  _

  :لبم نمی اومد ولی لبامو کش دادم و برای اینکه تو ذوقش نخوره گفتم با اینکه لبخند به 
 ؟؟ ...رضایت دادن  !! ...چقدر خوب _

  :دوباره ذوقش برگشت ، روی تخت خودش نشست و گفت 
  ...پسره به هوش اومده و گفته شکایتی نداره _

 ...ت پسره  نداشتم که ِخر منو گرفتن ، من تجویز پزشک رو زده بودم ، خبر از دیاب ...تقصیر من نبوده آخه 
 
 

 ...شروع به جمع کردن وسایلش داخل کیفش کرد 
فائزه بیست و هشت سالشه و پرستار یکی از درمانگاه های روستایی بود که به خاطر تزریق اشتباهش به پسر 

شید کارش به اینجا ک بیست و پنج ساله که مرض قند داشت ، کما رفته بود و خونواده ی پسر هم ازش شاکی شدن و
، به جز ما سه نفر که سنمون  ...ولی االن حکم آزادی و رضایت پسره رو داشت و بعد دو ماه برمی گشت خونه اش 
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زیر سی ساله ، دو تا خانم چهل و چهل و پنج ساله هم ، هم سلولیمون هستن که همیشه مثل خاله زنکا با زندونیای 
حال گپ زدن هستن و چون ما سه نفر سنمون پایینه باهامون مثل بچه هم سن خودشون گوشه و کنار بند در 

   ...هاشون رفتار میکنن
 !!!ولی حصار تنهایی من با همدردی این غریبه ها نمی شکنه 

 ....، بعالوه زیاد باهاشون صمیمی نمی شم چون می دونم موندنی نیستم 
  !!، این روزا حال و روزم برای خودمم عجیب و غریبه 

 
ال وقتی رو دارم که می خواستم اون مشت قرصا رو بخورم ، هیچی برام مهم نیست و نمی خوام به هیچی فکر کنم ح
... 
 ...احساس خالء می کنم  
 ، ...هیچی برای فکر کردن ندارم  

  ...هیچی برای دلسوزی ندارم 
  ...شاید قسمتم اینه 

  ...من این هست یا نه  فواد حقش بود حتی اگه کشته باشمش ، ولی نمی دونم حق
 !!شاید هست که هیچ راه نجاتی نیست 

 ، جوونه ؟؟ ...عجب وکیل خوش سلیقه ای داری  !وروجک  :زهرا 
  :دوباره به زهرا که هنوز با ذوق به مانتو پیله کرده بود نگاه کردم و با سر تائید کردم و پر حسرت گفتم 

 ...ولی کاری ازش برای من برنمیاد  -
برای اینکه بیشتر از این دلسوزیشون رو نبینم دراز کشیدم و پتو رو روی سرم کشیدم و بی هوا فکرم پی وکیلم رفت 

ی حت!حتی اگه از سر دلسوزی و ترحمه  ...و اینکه یه نفر به خاطر خودشم که شده داره برای من کاری انجام می ده 
 !!اگه بی نتیجه باشه 

 
 

  ...اون حالت و اون مرد غریبه ی برهنه تو خونه اش دلم براش سوخت یه جورایی با دیدن زنش تو 
 ..به عنوان یه مرد حتما براش خیلی سخت بود ولی چقدر راحت برخورد کرد 

یادمه فواد تا حد مرگ من و کاوه رو سر جریان اون سوءتفاهم بعد آزادیش کتک زد ، ولی این وکیل بی خیال ، عین .
 !! ...عجب آدمی  ...هِه  ...خیالشم نبود 

 !!!تازه با اون وضع انتظار داشت من لباسای اون زن خراب رو بپوشم که برام تو حموم گذاشته بود 
 !!!اگه شرایط عادی می بود یه چیزی بهش می گفتم ، ولی اینقدر درد دارم که اونو بذارم همون گوشه ذهنم بمونه 

  ....الش که یه بچه داره ، چقدر خوشبختن و راحت عجب پسر نازنینی داشت ، شبیه خودش بود ، خوشبح 
تلخ میکرد ، اشتهام کور شده بود و دیگه دلم نمی ذهنم می چرخید و کامموتلخی که هرشب توازینهمه ناامیدی و

خواست چیزی بخورم ، هر چی هم بقیه اصرار می کردن نمی تونستم ، انگار یه سد زیر گلوم بسته شده بود که اگه 
 ...تمم چیزی از گلوم پایین نمی رفت میخواس
 
 

  ...با اینکه فکر می کردم برام راحته ولی نزدیک شدن به روز دادگاه برام سخت بود 
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اینکه ممکنه چه حکمی برام بزنن و اینکه حدس می زدم کاری از وکیلم بر نمیاد و حتما اعدام می شم برام غیر قابل 
  ...باور بود 

  ...رده بودم ولی سخت بود با اینکه خودمو آماده ک
  ...دلداری دادنهای بقیه هم برام دلگرمی نبود 
  ...گریه و بی تابی هم تسکینم نمی داد 

دلم میخواست تموم بشه ، همه چی ، سر دردام ، غصه هام ، بی خوابیام ، دل پیچه هام ، هر چی که ازارم میداد 
..... 
 . 

حسرت به دلم نشست که کاش منم رفتنی می شدم ولی من باید خودم رو با رفتن فائزه این عقده هم بیشتر شد و 
 ...برای رفتن دائمی آماده می کردم 

 ، !!!این دادگاه که بگذره ، روزشمار رفتن من هم شروع می شه و می دونم که روزای سختی تو راهه 
 ،!!!کمی تحمل کنم همه چی تموم میشه ، هرچی که ازارم میده تموم میشه 

 سخت تری در پیش دارم ، روزای تلخ وکمی صبوری میخواد ، می دونم بعد شنیدن حکمفقط  
 !! .مطمعنا لحظه شماری برای مردن از انتظار برای حکم هم سخت تره

 
 ،  ...باالخره بعد از تحمل کلی استرس اون روز رسید 

 
 

  ...از گلوم پایین می رفت این چند روز نه خواب راحت نداشتم و نه غذایی 
  ...همراه دو تا از مامورا سمت دادگاه راه افتادیم 

  ...از این سالن دادگاه بیزارم 
  ...قاضی عوض شده بود ، کمی دلم روشن شد 

 ،...افسانه و کاوه ووکیلشون درست اون طرف ، روبروم بودن ، سر و کله ی وکیلم هم پیدا شد 
که کارم ساخته است ، کنار دستم نشست عینک مطالعه  مشکی رنگشو رو چشماش  از حالت گرفته اش فهمیدم 

 .گذاشت و  دفتر و دستکاش رو پهن کرد 
اون سمت عالوه بر  افسانه ،کاوه و وکیلشون، دو تا مرد دیگه هم بودن ، یکیشون کامال شبیه فواد بود، فقط چند 

  !!ه بود روم مشخص بود حسابی ازم  بیزاره  سالی جوون تر  ، از نگاه عجیب و عصبیش  که خیره شد
 !!!عجب زنی ام که حتی خبر نداشتم فواد برادرم داشت 

نگاهش منو یاد نگاههای طوفانی فواد، قبل از کتک خوردنام  می انداخت ، برای اینکه بیشتر از این ترس به دلم 
 . ...این محیط بیشتر نشه نشینه نگاه ازش گرفتم و سرمو پایین انداختم تا استرسم با تماشای 

 :همه با اومدن قاضی قیام کردن و بعد از نشستن وکیل کنار گوشم زمزمه کرد 
 . ...نگران نباش  _
 

 !!!!...البد با خودش فکر کرده همین جمله می تونه آرومم کنه 
 ؟؟!!، چطور نگران  نباشم  ...یک قدمی حکم مرگم  

 ،  ...تنم می لرزید گرسنگی و ضعف سراغم اومده بود و عجیب 
 .باالخره با اذن قاضی دادگاه رسمی شد
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 . ...من متهم بودم و  فرهاد شاکی ردیف اول  

ایت و شک...وکیلش  دادخواست قصاص منو مطرح کرد  و مدعی شد به هیچ عنوان از دادخواستش کوتاه بیا نیست 
 ...افسانه هم ضمیمه بود 

 
شو فراموش کرده بودم انداختم ، اونم از حال و روزش معلوم بود که از روند نیم نگاهی به قیافه ی وکیلم که هویت

 !پرونده راضی نیست 
  !!تنها کاری که تونست انجام بده این بود که شکایت افسانه رو با مجرم بودنش لغو کنه 

 
بات نو برده بود اثبه جرم قتل بچه ام متهم شد و وکیلم تونست با مدرک و آوردن منشی همون دکتری که افسانه م 

کنه و به محض محرز شدن جریان ، افسانه به جلز و ولز افتاد و داد و هوار راه انداخت و کارش به خاطر درگیری 
 ...لفظی با وکیلم به بازداشت کشید 

ا تهمت حواله ام کرد که با وکیلم َسر و ِسر دارم و بهش وعده ی تن دادم که داره برای آزادیم تالش می کنه و ب 
 !!عصبانیت قاضی ، سریع بردنش و برای ادامه دادگاه تنفس داده شد 

 ...تمام مدت یک کلمه هم نتونستم حرف بزنم و کل فضای دادگاه دور سرم می چرخید 
 ...حتی نمی تونستم موقعیتم رو درک کنم و خیلی از حرفا و گفته های شواهد و شاکی ها رو نمی شنیدم  

هر چی وکیلم ِجز می زد؛ من آروم و به ظاهر خونسرد به یه نقطه خیره بودم ، حتی از باز داشت افسانه هم ذوق 
 !!!نکردم 

  ...چه فایده ؟؟ بچم که دیگه بر نمی گرده 
 ...بعد از تنفس هم همین روال بود 

  !!!!...دلم می خواست هر چه زودتر تمام بشه و تکلیفم معلوم  
  ...چه حرفایی زده شد و بحثایی پیش اومد که دستم کشیده شد سمت جایگاه  اصال نفهمیدم

 
چشمام تار می دید و سرم رو بزرگتر از حد معمول احساس می کردم ، صداها برام نا مفهوم بود و هیچی از اطرافم 

 ...نمی فهمیدم 
ت اشاره اش رو لبشو فشار می داد و سعی کردم حواسمو جمع کنم و نگاهی به افراد حاضر انداختم ، وکیلم با انگش

  ...منتظر نگاهم می کرد 
سر چرخوندم سمت فرهاد که با همون نگاه عصبانیش داشت طناب دار رو دور گردنم تصور می کرد ،کاوه هم 

 ....غیبش زدو نبود و البد پی کار خواهرش رفته 
ه نکنم ، سرمو پایین انداختم و با بازی چند بار سرفه کردم تا صدام صاف بشه ، سعی کردم به شخص خاصی نگا 

 ...کردن با گوشه ی چادرم سعی کردم خودمو آروم کنم ، صدام می لرزید ولی دیگه نمی تونستم تحمل کنم 
 . ...بسه هر چی کشیدم  
 .من به قتل فواد عزیزی اعتراف می کنم  -

 با تشر وکیلم همه ی تنم لرزید ؛ 
 !؟ ...چی داری می گی احمق  -
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 !گاش کردم ، از روی میز سمتم خیز برداشته بود و مطمئنا اگه در دسترسش می بودم خفه ام می کرد ن
 ....قاضی بهش هشدار داد 

 
نم اشکی که به خاطر بغضم پشت چشمم خونه کرده بود رو با گوشه ی چادرم گرفتم و دوباره نگاهمو به نرده های 

  :جایگاه دوختم و محکم تر گفتم 
اد دقیقا چیکار کردم ولی یادمه که باز شروع کرد به دعوا و بد و بیراه گفتن و دیگه نتونستم تحمل کنم و یادم نمی -

 ! ...زدمش 
 ...بعدش هیچی یادم نمیاد ، قرص خوردم و خوابیدم  

  :همه ساکت بودن ، وکیلم دوباره تشر زد 
 چی داری می گی ؟؟ !ساکت شو بچه  -
 

، داشتم نقش زمین می شدم که مامور پشت سرم نگهم داشت و سر جام برگشتم با تشر بعدیش پاهام سست شد 
  :و وکیلم باز زیر گوشم زمزمه کرد 

 چیکار کردی ؟؟ مگه نگفتم هر اتفاقی افتاد اعتراف نکن ؟؟ -
 

  ...جوابی بهش ندادم و به خاطر لرز بدنم تو خودم مچاله شدم 
از تقاضای اشد مجازات وکیل فرهاد هیچی نفهمیدم ، از دفاع وکیلم و درخواست مهلت برای جلب رضایتشون هم 

و باز مخالفت وکیل فرهاد و اینکه همچین مهلتی رو نمی ده واینکه موکلش فقط برای این دادگاه  ...هیچی نشنیدم 
 ...به ایران اومده و دفعه ی بعد برای تماشای اعدام من میاد 

  ...سرگیجه ام بیشتر شده بود 
 ؟ ...چرا این بازی تموم نمی شه 

 چرا تمومش نمی کنن ؟ 
 ؟ ...چرا انقدر دارن کشش می دن  

 درگیری لفظی وکیلم با فرهاد و وکیلش رو مخم بود و حکم آخر قاضی با ضربه ای که روی میزش کوبید ؛
 ! تاریخ دقیق قصاص بعد از شور به طرفین ابالغ می شه -

  ...باالخره تموم شد 
  ...سرمو روی میز جلوم گذاشتم و چشمامو بستم 

 ...دوباره همه جا ساکت بود و منشی دادگاه صورت جلسه رو خوند  
 ...سه هفته ی دیگه همه چی تموم می شه  ...فقط سه هفته 

  :تم سرمو باال گرفتم و خیره به قاضی که حواسش به اوراق روی میزش بود ، به وکیلم گف
 چرا سه هفته ؟ نمی شه زودتر ؟ _
 ...ساکت شو و هیچی نگو که تضمین نمی کنم همین جا خفه ات نکنم  -

 ...کاش واقعا این کار رو می کرد 
 اون که نمی فهمه سه هفته ی دیگه اعدام شدن یعنی چی ؟؟ 

زد و منم با مامورا برگشت خوردم به  ختم دادگاه که اعالم شد ، زودتر از بقیه وسایلشو جمع کرد و از دادگاه بیرون
 ...زندان 
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انتظار داشتم سرگیجه ام بهتر بشه ولی ادامه داشت ، هر چی زهرا و بقیه پرسیدن چی شد جوابی ندادم و یکراست 
  ...سمت تختم رفتم 

  ...یه چیزی داشت به گلوم فشار میاورد و  خفه ام می کرد ، هر چی تالش می کردم رهام نمی کرد 
چند تا از دخترای اتاقای دیگه هم اومده بودن ، مگه یه محکوم به .ال های پی در پی شون رو مخم بود سو
  ..دیدن داره؟؟؟؟اعدام

 چرا اینقدر میپرسن چی شده؟؟؟؟
 یعنی با این حال و روزم نفهمیدن چه حکمی گرفتم ؟؟

 
مه ی جنجاالی دادگاه صدای قاضی تو سرم اکو پتو رو روی سرم کشیدم و دیده ها و شنیده هامو مرور کردم ، و ته ه

 :شد 
 !!!!!قصاص

  ...بی امان اشکم راه گرفت و حتی نتونستم خودمو کنترل کنم و با صدای بلند ضجه زدم 
 پتو از روی صورتم کنار رفت ، زهرا بود ،   ملوک خانم کنارش  زد و محکم بغلم کرد ؛

 ...آروم باش  ...آروم باش مادر  -
 مگه می شد آروم باشم ؟ 

 کی تو همچین شرایطی می تونه آروم باشه ؟؟
  :با ضجه گفتم 

 ...ولم کنین  ...داداش حسینمو می خوام  ...ننه گیسو رو می خوام  ...ولم کن ملوک خانم ، دلسوزی نمی خوام  -
 . ...بسه هر چی کشیدم 

،همه  شون دور تختم ایستادن ، بی امان ضجه زدم ،  با دستم هلش دادم و چون روبراه نبودم دیگه اصرار نکردن 
 ...کاری از دستشون بر نمی اومد ، دلم نمی خواست با آب قند و نوازش و دلداری آروم بشم 

 ...یه جوری باید عقده ی این سالها رو خالی می کردم 
  ...یه جوری باید خودمو سبک می کردم 

 .....اونا که جای من نبودن که بفهمن چی میکشم
 

 ...نمی دونم چند روز اعتصاب غذا و گریه هام طول کشید که یه خواب راحت سراغم اومد 
  ...سبک بودم 

  ...همه جا آروم بود و هوای خوبی داشت 
 ...جنگل بود و صدای پرنده ها  

 ...از همون آرامش هایی که دوست داشتم 
تم تا تاب بخورم ولی یکباره نفسم گرفت و گردنم رو درخت کنار رودخونه حسین یه تاب بسته بود ، راحت نشس

  ...فشرده شد ، گردنمو فشردم تا نفسم رو آزاد کنم که دستم به طنابی که دور گردنم بود برخورد کرد 
سرمو باال گرفتم ، طنابی از شاخه ی باالتر به گردنم آویز بود ، جیغ کشیدم ولی فایده ای نداشت و مدام به گردنم  

 .رد ، تا اینکه همه چی محو شد فشار می آو
 

 از جام که پریدم نفس نفس می زدم ، دو تا مرد روبروم بودن که قیافه هاشون برام غریب بود  
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 ...انگار غریبه نیستن ، یکیشون وکیلمه و یکی هم دکتر درمانگاهه   ...نه 
 ...با اشاره ی وکیلم دکتر رفت و او هم سمتم خم شد 

  :یدم ، لبخند زد و مهربون گفت با ترس خودمو عقب کش 
 خوب خوابیدی ؟؟ ...نترس  -

آب دهنمو قورت دادم و دور و بر رو نگاه کردم ، هیچکس نبود ، دوباره نگاش کردم ، لبخندش محفوظ بود ، بیخیال 
 :گوشه ی تخت نشست و گفت 

؟؟ پس کی بود که می گفت  یعنی انقدر ترسیدی !!!خبر به گوش قاضی رسیده  !!!خوب همه رو نگران کردیا  -
 دادگاهو جلو بندازم ، میخام زودتر اعدام بشم؟؟؟؟

با حرفاش دوباره اشکم راه گرفت ، اختیارش دست خودم نبود ، انگشت اشاره شو به لبش چسبوند و خیره نگام کرد 
  :، لبخندش پرید و کامال جدی تشر زد 

 ...بسه ، گریه نکن  -
 .حاالتم دست خودم نبود ، دوباره لرزیدم و جلوی اشکمو نتونستم بگیرم و گریه ام شدت گرفت 

 می گم گریه نکن ، نمی فهمی ؟؟ -
  :سرمو تو زانوهام قایم کردم ، گریه ام که دست خودم نبود که بتونم جلوشو بگیرم ، آروم زمزمه کرد 

 .اگه گریه نکنی یه خبر خوب بهت می دم  -
 :ند کردم و از گوشه ی چشمم نگاش کردم ، کمی سمتم خم شد و با لحن عجیب و شیطونی گفت سرمو بل

 .اگه دختر خوبی باشی می ذارم یه نفر که خیلی دوستت داره رو ببینی  -
 اشکم بند اومد و بی اراده اسم حسین رو زمزمه کردم ؛ حسین ؟؟

 :ابرو باال انداخت و با همون لحنش گفت 
 ..از حسین هم بیشتر دوستت داره یکی  ...نچ  -

از پایین تخت نایلونی رو برداشت و روبروم گذاشت ، همونطور متعجب نگاش می کردم ، دستی به موهاش کشید و 
 :به نایلون اشاره کرد و گفت 

 .باید بریم  ...آزاد شدی  !بپوش  -
  :بی اراده با همون بغضم  جیغ مانند گفتم 

 چییییییییی ؟؟؟ -
 :کم دهنمو چفت کرد و آروم گفت دستش مح

 چه خبرته ؟؟ آزادی تعجب داره ؟؟ ...هیس  -
 :سرمو عقب کشیدم تا از دستش جدا بشه و ناباور و مبهوت گفتم 

 ؟ حکم اعدام ؟؟ ...چطوری آخه  -
 :مغرورانه پا روی پا انداخت و محکم گفت 

 
 .وکیلتو دست کم گرفتی ؟؟ جریانو حل کردم عزیزم  -

حرفش و لحن زیادی صمیمانه اش بهش خیره بودم ، با حالت نمایشی یقه شو مرتب کرد و با ژست  متعجب از
  :خاصی گفت 

می  !!!شده بایدم اونطوری نگاه کنی ، وکیل معجزه گر تو دنیا کم پیدا می شه که از قضا یکیش نصیب تو ...بعله  -
ونهایی که تو زندگیشون کارشون به من می افته یا اونهایی دونی چیه ؟؟ اصوال تو دنیا دو مدل آدم وجود داره ، یا ا
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اونهایی که منو می بینن قطعا جزو معدود آدمهای خوش شانس کره ی زمین هستند ...که تو عمرشون منو نمی بینن 
 ...که از قضا این موهبت نصیبت شده  ...

  !!!حرفاشو جمله به جمله برای خودم مرور می کردم
 چی داره می گه ؟؟ 

 آزادی ؟ من ؟ شانس ؟؟_
 :همونطور حق به جانب و با همون ژست مکش مرگ ما گفت 

 اعتقاد نداری ؟؟ ...شانس  ...آزادی  ...بعله  -
  :بی هدف نگاش کردم ، انگار بلند فکر کردم ، نرم خندید و دوباره به نایلون اشاره کرد و گفت 

 .بپوش شب شده ، باید بریم  -
 دوباره به نایلونی که داخلش مشخص نبود نگاه کردم و اولین چیزی که به ذهنم رسید رو به زبون آوردم ؛ 

 ...چرا آزاد شدم ؟؟ حاال کجا برم ؟؟ جایی رو ندارم  -
  :لبخندش پرید ، کمی نگام کرد و محکم و جدی گفت 

 ...بپوش _
 ...از تخت پایین پرید و پرده ی پاراوان رو کشید 

  ...ز حرفاشو درک نمی کردم هنو 
 چی شده که آزاد شدم ؟؟ چرا ؟؟

 مگه به این راحتی می شه ؟؟ 
 چطوری آزادم کرده ؟؟ 
 ...بپوش دیر شد  -

با هشدار بعدیش به لباسای داخل نایلون نگاه کردم ، یه مانتوی نباتی رنگ با کمربند قهوه ای ، شلوار کتون و شال 
 !!قهوه ای روشن بود 

 ...اق بودن ، انگار واقعا آزادم وگرنه الکی که اینا رو برای پوشیدن نمی آورد نو و بر  
 .از ذوق قشنگی و نو بودنشون و اینکه تو عمرم همچین لباسایی نداشتم ، سریع پوشیدمشون

 واقعا آزادم ؟
 کجا می خواد ببره منو ؟؟  

 کیه که از حسین بیشتر دوستم داره ؟؟ 
  ...فضای زندان نمونم ، آزادی دیگه توحاضر بودم بال در بیارم و

  !!!!نکنه ؟؟؟ نکنه 
 ناخودآگاه غم عجیبی دلمو گرفت ، اگه کسی هست که از حسین بیشتر دوستم داره پس این همه سال کجا بوده؟؟ 

 ....نکنه همه اش دروغه و 
 

لمو مرتب کردم ، سرم پایین بود لباسای زندان رو تو نایلون چپوندم که صدای سرفه اش از پشت پاراوان اومد ، شا
  ...که پاراوان رو کنار زد 

ازش می ترسیدم ، آدم عجیبی بود و بی پروا و راحت رفتار میکرد ، نایلون لباسا تو  دستم بود که از دستم کشید ،  
 :نمی دونم چرا محکم گرفته بودمش و اونم محکم تر کشید و رو تخت پرتش کرد ، حرصی گفت 

 ..اینا دیگه به دردت نمی خوره  ...بنداز  -
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  :با ترس گفتم 
 راستشو بگین ، دارن میبرن اعدامم کنن ؟؟ بازی راه انداختین ؟؟ -

دست به بغل زد و با حالت متفکری دست راستش رو روی لبش مشت کرد ، کمی نگاش کردم و سرمو پایین 
 :انداختم و مظلومانه گفتم 

 !!!من تحملش رو دارم ، الزم به بازی نیست  -
 هنوز همونطور نگام می کرد ، از سکوتش فهمیدم درست حدس زدم و پر بغض نالیدم ؛ 

 ....من با مرگم کنار اومدم  ...درک می کنم که حقمه و شکایتی ندارم  ...بچه نیستم  ...حق ندارید منو بازی بدید  -
 .....میشهتموم درسته سخته ولی میگذره و

 
 :با صدای خنده ی نرم و آرومش ترسیده نگاش کردم ، گوشه ی آستینم رو گرفت و کشید و گفت 

 .دلیل نداره بازیت بدم  ...می گم آزادی یعنی آزادی دیگه ...بیا بریم ، برای من فلسفه بافی نکن  -
 ، اخماش در هم شد ، نتونستم باهاش همراه بشم و حرکت کنم ، ایستاد و به سر تا پام نگاه کرد 

 !!!!یا خدا
 !!!!، دوباره می خواد تشر بزنه  
، صورتمو جمع کردم و شونه هامو باال کشیدم تا این دفعه از تشرش نلرزم ، ولی با پاش کارتنی که پایین تخت بود و  

 :من  ندیده بودمش ، سمتم هل داد و گفت 
 !بپوش بیا جلوی در  -

، یه جفت کفش ورنی نباتی رنگ با یه پاپیون با نگین طالیی گوشه ی چپش که خیلی و رفت ، در کارتنو باز کردم 
 !!، یعنی اینا رو خودش خریده ؟؟ چقدر قشنگن  ...عروسکی و شیکش کرده بود 

دمپایی زندانو کنار انداختم و کفشا رو پوشیدم  و نگاهی به سر تا پای خودم انداختم ، کاش آینه بود تا می دیدم چه 
 شدم، این لباسا زیادی قشنگن  ،  شکلی

  ...هنوز شرایط جدید برام غیر قابل باور بود 
 یعنی کابوس زندان و اعدام تموم شد ؟  

 سمت خروجی درمانگاه رفتم و حواسم به اطراف بود تا ببینمش که از اتاق دکتر صدام کرد ؛ 
 ...هی دختر  -

 یعنی نمی تونه به اسم صدام کنه ؟ 
اینطوری صدام می زنه ، سمتش رفتم ، به غیر از دکتر و پرستار ، یه سرباز هم بود ، پوشه ای رو باز  مگه بچه ام که

 :کرد و وکیلم با اشاره به پوشه گفت 
 ...امضا بزن بریم  -

  :خاطره ی خوبی از امضا زدن نداشتم ، سر خم کردم تا بخوانم چیو قراره امضا کنم که عجوالنه گفت 
 ! ...تائید می کنم ، امضا کن  ...همه شو خوندم  ...من وکیلتم  -

ا برام مناسب نبود و هنوز از شوک ، دست و پام می لرزید ، امضا زدم ، وکیلم پوشه رو تو بغل سرباز چپوند و  جاو
 :محکم گفت 

 ...شما رو به خیر و ما رو به سالمت  -
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نابلد دنبالش راه افتادم ، تقریبا غروب بود که کامل از اشاره کرد سمت در و خودش جلوتر راه افتاد و منم بی اراده و 
محوطه ی زندان خارج شدیم ، ماشینش دقیقا همون جای قبلی پارک بود ، نمی دونم اسم ماشینش چیه ولی خیلی 

 !!شیک و باکالسه، 
  ...معلومه پولداره ولی قیافه اش و کاراش یه آدمای پولدار نمی خوره 

 !!!!معمولی رفتار می کنه 
با اشاره اش رو صندلی جلو نشستم و اونم سوار شد و انگار هزار سال باهام صمیمیت داره خیلی راحت حین حرکت  

 شروع به سخنوری کرد ؛
 
د یک میلیار این ماشینو نزدیک هفت هشت ساله دارم ، واقعا،نصف   !!!مردم جامعه ی ما عقلشون به چشمشونه  -

 ... !پسره ماشین میلیاردی سواره  !!هم نمی ارزه ولی هر وقت کسی می بینه یه سوت می زنه و می گه اوهههههه 
 !!!یکی نیست بگه برادر من تو نرخ بازاری که برا مدل قدیمی قیمت میلیاردی می زنی 
 بار مستقیم منو مخاطب قرار داد ؛ خودش به حرفش خندید و صمیمانه تر و خودمونی تر حرفشو ادامه داد و این

 !باورت می شه از ترس اینکه یه قطعه اش خراب بشه و نتونم پیدا کنم ، خیلی کم ازش استفاده می کنم  -
از خجالت و غریبگی که با این آدم داشتم ، سرم پایین بود و عالوه بر گوش دادن حرفاش با ریشه های شالم خودمو 

 ش خشکم زد ؛سرگرم کرده بودم که با حرف
 . ...مثل االن   ....فقط مواقعی که بخوام یه خانم با کماالت رو جابجا کنم ازش استفاده می کنم -
 

با تعجب و ترس بهش نگاه کردم ، صورتش می خندید ، دست سمت صورتم دراز کرد ، تا آخرین حد ممکن سرمو 
 .مکن گرد شد عقب کشیدم ، بلند خندید و با حرف بعدیش چشمام تا آخرین حد م

 !وااای رضوانه می دونستی خیلی با نمکی ؟ -
  :مشکوک نگاش کردم و آب دهنمو قورت دادم و پر ترس گفتم 

 منو کجا می برین ؟؟_
حالتاش طبیعی نبود ، از این صمیمیت یکباره اش می ترسیدم ولی اون حتی یک سانت هم از موضعش کنار نرفت 

  :و دوباره خندید و گفت 
 ون سوال های دفعه ی قبل و البد پشت بندش یه راهی برای فرار هم جور می کنی ؟؟ آره خانوم کوچولو ؟؟باز هم -

  :حاال که آزاد بودم و دیگه الزمش نداشتم جرات به خرج دادم و داد زدم 
 !!!اگه آزادم بذارید برم  ...منو کجا می برین ؟؟؟ ...به من نگید خانوم کوچولو _

 :داد و بی توجه به ترس و جیغ جیغ من گفت با خنده سری تکون 
لیلی ندارم این دفعه دیگه د ...صبر کن اینبار بزنم کنار که احیانا حادثه ی قبلی تکرار نشه و به فرار شما منجر بشه  -

 .که دنبالت بگردم 
 :با احتیاط کنار زد و کامل سمتم چرخید و گفت 

 آماده ای تا شیر فهمت کنم ؟؟ ...خب  -
به دندون گرفتم و سمتش چرخیدم و منتظر نگاهش کردم ، با انگشت اشاره اش پیشونی شو ماساژ داد و گفت لبمو 

: 
 درسته ؟؟ !!آزاد شدی و جایی رو نداری که بری  !ببین ؛ تو کسی رو نداری  -

  :با سر تائید کردم ، واقعا درست می گفت ، با یادآوری حسین نومیدانه گفتم 
 !!پیدا بشه ؟ اگه داداش حسینم -
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 :سری تکون داد و با اخم گفت 
پیدا شدنی بود این مدت که زندان بودی به دادت می رسید ، گوش بگیر حرف منو  !!اینقدر حسین ، حسین نکن  -
... 

 از حرفش بغضم گرفت ، با انگشت اشک گوشه ی چشمم رو گرفتم و منتظر ادامه ی حرفش شدم ؛
م ولی دلیل نمی شه که پول الز  ...یه بیعانه گرفتم ولی دیگه وجهی واریز نشد  من نزدیک شش ماهه که وکیلتم ، -

 !!!این ماشینم بابام هدیه ازدواج قبلیم نمی داد االن االغم نداشتم !!نباشم 
 

فراریه ، فقط تونستم تو دلم پوزخند بزنم و با حرف بعدیش کل از حرفش خندم گرفت ولی خیلی وقته خنده از لبام 
 دنیا رو سرم خراب شد ؛

 .من یه زن الزم دارم  ...تو که نمی تونی پولی پرداخت کنی ، ولی یه جور دیگه می تونی جبران کنی  -
می رفتم ، دنیای مثل روز دادگاه حجم سرم رو بیشتر از حد معمول تصور می کردم و انگار تو عمق یه چاه فرو 

 .، بدنم از خشکی به گز گز افتاد  ...اطرافم مات شد و صداش تو ذهنم اکو می شد 
 پایه ای ؟؟ -

 :به خیال خودم جیغ کشیدم ولی انگار فقط ناله کردم 
 ...نه  _
 صداش از عمق چاهی که توش فرو می رفتم بیرونم کشید ؛ 
ن آدمی نیستی که دیمیدونم!ویه کنی ؟؟ خیلی بهم بدهکاری چی چیو نه ؟؟ پس چجوری می خوای حساب منو تس -

 !!!داریمنو به گردنت نگه
 :نگام به دستگیره ی در ماشینش بود که باز کنم و فرار کنم ؛ محکم گفت 

نی اگه قبول ک ...قول می دم که پشیمون نمی شی  ...از راه حالل پیش می ریم ، اهل کثیف کاری نیستم  !نترس  -
به فرار هم فکر نکن ، جایی بهتر از بغل من گیرت نمیاد که می خوای ازش در  ...پسرمو از نزدیک ببینی می تونی 
 . ...بری 

 داشتم می لرزیدم که آروم و نجوا گونه کنار گوشم زمزمه کرد ؛
 ....نمی ذارم از بله گفتنت پشیمون بشی  -

ه حالش خوش ب ...سا دیدمش خیلی ناز اومد به نظرم پسرش بانمک و خواستنی بود ، دفعه ی قبل که تو فیلم و عک
 ...اگه افسانه اون بال رو سرش نمی آورد  ...کاش منم بچه داشتم  ...که پسر داره 

 .قبل از اینکه فکرهام به این تن فروشی اجباری تسلیمم کنن ، دستگیره رو کشیدم و مستقیم دویدم 
 !!!!هم دیگه راهت نمی دن  کجا رو داری که بری این وقت شب ؟؟ بهزیستی -

 !!!تن فروشیه دیگه  ...توجهی به حرفش نکردم و به دویدنم ادامه دادم 
  ...در مقابل پول و زحمتش ، تنمو می خواد 

  ...می خواد حساب آزاد کردنم رو با تنم صاف کنه 
شخصیتم رو زیر بار این ذلت  یه عمر خفت و خواری کشیدم و این تازه به دوران رسیده می خواد ته مونده ی غرور و

  ...خرد کنه 
 

نمی دونم چقدر دویدم و به پشت سرم نگاه کردم ، ماشینش هنوز همون جا بود و تکون نخورده بود ، خودشم با 
  ...همون ژستایی که خیال می کنه خیلی بهش میاد به کاپوت جلویی تکیه زده بود و تماشا می کرد 

 .دوباره انرژی گرفتم و دویدم 
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نمی دونم کجای شهر بودم و به کجا فرار می کردم ، فقط می خواستم از تن دادن به خواسته اش فرار کنم ، وارد 
خیابونی که خلوت تر بود ، شدم و زیر سایه ی دیوار و چراغای تیربرق به دویدنم ادامه دادم که صدای مردونه ای 

 :گفت 
 سر شبی کجا خانومی ؟؟ ...به به  -

وی بژ رنگی که کنارم تو خیابون حرکت می کرد انداختم و سعی کردم تندتر بدوم ، یکی دیگه شون گفت نگاهی به پژ
: 
 جایی قرار داری جیگر ؟؟ -

  :بی اراده ایستادم و دق و دلیمو سرشون خالی کردم و با چشمای بسته جیغ زدم ؛
 .دست از سرم بردارین  ...چی از جونم می خواین کثافتا _
 

با کشیده شدن دستم ، چشمام تا آخرین حد باز شد و با دیدن در باز ماشین و دستاشون که بازومو محکم گرفته 
 ...بودن علنا هنگ کردم ، هر چی دست و پا زدم فایده ای نداشت 

یدن غ کشباالخره دو تا مرد بودن و قوی ، و من یه زن ضعیف ، برای فرار از دستشون کاری ازم بر نمی اومد و ته جی 
 ...هام به گریه و التماس ختم شد 

 رو صندلی عقب پرتم کردن و از دو طرف نشستن ، راننده هم حرکت کرد ، با گریه التماس کردم ؛  
به خدا دستتون به من بخوره خودم رو  ...خواهش می کنم  ...من که کاری به شما نداشتم  ...تو رو خدا بذارین برم  -

 . ...می کشم 
ال حرفامو نمی شنیدن ، برای اینکه تنم به تن دو مردی که دو طرفم نشسته بودن نخوره ، خودمو جمع کردم انگار اص

و گریه ام از استیصال باال گرفت و تو دلم خودمو لعنت کردم که به پیشنهاد مصلحانه ی وکیلم دست رد زدم و االن 
  ...اسیر اینا هستم 

 آخه به چه امیدی فرار کردم ؟؟  
 اشتم که از دستش در رفتم ؟؟کیو د
 به کی می خواستم پناه ببرم ؟؟  
 ...وااای چه حالی کنیم امشب  -
 ...عجب با کالسم هستا  -
 ؟؟ ...کلیه ها و دل و قلوه اش چقدر می ارزه بچه ها  -
 ...!!!خوراک امشبه!!فعال اونارو بیخیال جیگری ، خودشو بچسب  -

و التماسای من به هم می گفتن رو مخم بود و دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و حرفاشون که بی توجه به جیغ و داد 
 با چنگ و دندون به جون یکی از مردای کنارم افتادم ؛ 

 ...چی از جونم می خواین  ...نکبت بذار برم  -
 :د همونطور تو صورتش چنگ می زدم و موهاشو با تموم قدرتم می کشیدم که راننده ترمز رو کشید و داد ز 

 ...رسیدیم ، پیاده شو  ...این کارها فایده نداره  ...بس کن وحشی  -
 

  ...سری اطراف چرخوندم و دنبال راه فرار بودم 
نمی دونم این همه انرژی رو از کجا آوردم که باهاشون گالویز شدم ولی االن ، ته این کوچه ی تاریک ، بین این سه 

 تا مرد چه امیدی داشتم ؟؟
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به این راحتی تسلیم بشم ، دست انداختم روی دستگیره تا در رو باز کنم ولی همون پسری که به جون نمی شد که  
  ...موهاش افتاده بودم ، هلم داد و بین دو صندلی جلو پرت شدم 

انگار تقالهای من فقط موجب خنده شون می شد که اهمیت نمی دادن و وقتی پیاده ام کردن ، تاریکی کوچه و 
ه تا غول بیابونی مزاحم ، بد جوری ضعیفم کرد و تن لرزونم توانی برای حرکت نداشت ، هنوز دنبال حضور این س

راهی برای در رفتن بودم ولی هر چی جفتک می پروندم فایده ای نداشت ، دستمو محکم گرفته بودن و سمت در 
 . ...انتهای کوچه می کشیدن 

 
 
 . ...و سالم تحویل شما اینم از خانم ، صحیح  ...بفرما آقا وکیل  -

یکباره حرکات تدافعیم متوقف شد و نگام به کنج تاریک کوچه افتاد که چیزی تکون خورد و با دیدن  وکیلم علنا 
 ...مستاصل شدم و یخ بستم 

 .پوزخندی روی لبش بود و حال خرابم براش اهمیتی نداشت  
  :مچ دستم رو محکم گرفت و گفت 

 . ...فهمیدی بیرون از حصار چه خبره ؟؟ تازه این خوبش بود  -
 :خطاب به سه تا پسر با اخم گفت 

 اذیتش که نکردین ؟؟؟ -
 :سر سمت من خم کرد و زمزمه وار پرسید 

 اذیت شدی عزیزم ؟؟ 
 اسیرشون بودم و نمی تونستم جوابی بدم ، واقعا چی میتونستم بگم؟؟؟ ...اسیر بودم 

 دستم دنبالش راه افتادم ، با کشیده شدن
 ...گریه نکن عزیزم ، اتفاقی که نیفتاد -

 :و با صدای بلندتری گفت 
 .پسرا چند تا شاهد الزم دارم واسه امر خیر ، هر کی پایه هست دنبالم بیاد  -

  :هر سه تاشون یکصدا گفتن 
 ...پایه ایم _

، سمتم چرخید ، انگار نه انگار اتفاقی افتاده ، مهربون در ماشینشو باز کرد و مجبورم کرد بشینم و خودشم سوار شد 
 :گفت 

آخه کجا می خواستی بری ؟؟ به خدا بیرون از خونه و زندگی باشی همین  ...به خاطر خودت بود  ...ببخش دیگه  -
ی ؟؟ فرار کنحاال من مفت و مجانی یه خونه و یه بغل گرم و نرم مهمونت می کنم ، باید از دستم ...چیزا در انتظارته 

 خوبه ؟؟ ...حالل حالل  ...قول می دم اذیتت نکنم 
   !!!رابطه ی اجباری دیگه قرار میگرفتم اشکم شدت گرفته بود ؛ داشتم تو

  :استارت زد و راه افتاد و محکم و جدی تر گفت 
 ...از گریه کردنت خوشم نمیاد  -

 !!!هم داشت  دست خودم نبود ، بخت سیاه و بی تار و پود من گریه کردن
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تا همین امروز قرار بود بخاطر بخت قبلیم مجازات بشم و نمی دونم چی و چرا باعث آزادیم شده و االن درست  
بالفاصله بعد از ختم و خالص شدن از اون رابطه ی جهنمی باید پیوست بخورم به این بخت و رابطه که نمی دونم 

  ...منو به کجا می کشه 
دمو محکم گرفتم ، نگاش کردم ، ابروهاش در هم بود ، بی نگاهی به من پیاده شد و ماشینو با ترمز شدید ماشین خو

 :دور زد ، عصبی به نظر می رسید ، با ترس نگاش کردم ، در سمت منو باز کرد و کنار ایستاد و داد زد 
تا هر  !!!باشی بسم الله می خوای با من  !برات سوخته یه بار پیشنهاد دادم چون دلم !من اهل منت کشی نیستم  -

، اگرم نمی خوای و مدام قراره  !!!جا هم بخوای و پایه باشی باهات راه میام بدون در نظر گرفتن این حس دلسوزی
 ...آبغوره گرفتنتو تماشا کنم ، بفرما به سالمت 

برام  ست نداشتم کسیبا ترس نگاش می کردم ، دوباره حالت عصبیم از داد و بیداد شنیدن نزدیک به فوران بود ،دو
 :دلسوزی هم میطلبید ، بلندتر داد زد و به حالت تهدید گفت روزمدلسوزی کنه ، اگرچه حال و

ولی من ضمانت نمی کنم ماشین بعدی که گیرت آورد و کشون کشون برد از  !!!برو هر جهنم دره ای که می ری  -
 ...ت نمی کنم ، مطمئن باش دفعه بعد همچین لطفی در حق ...طرف من باشه 

 
 ...حق داشت ، درست می گفت 

 .ندیده بودم از این حوادث ولی زیاد خونده بودم و شنیده بودم 
  ...بی حرکت سر جام موندم 

 .کاری از دستم برنمی اومد ، اشکمو پاک کردم که دیگه تشراشو نشنوم 
 پس می مونی ؟؟ -

  ...اینبار لحنش مهربون بود ، صدام در نمی اومد 
   !!!!هرچی باشه گفت حالل اقدام میکنه

 .فقط با سر تائید کردم و همونطور سر به زیر موندم ، چاره ی دیگه ای نداشتم 
 

 :کنار پام رو زمین روی زانوش نشست و مهربون تر گفت 
 .من مثل همسر سابقت نیستم  ...ترسی نداشته باش  ...مطمئن باش  ...پشیمون نمی شی رضوانه  -

 آماده ی ریختن بود رو پس زدم و پر بغض نالیدم ؛اشکی که 
 ...بخت من تا ابد سیاهه  -

دستمو که تو دستاش گرفت یکباره تنم لرزید ، نه از ترس ، یه حس دیگه بود ، عادت نداشتم به این مدل واکنش ها 
 !!!.و حرکات

 لحن مهربونش باعث شد اعتماد کنم و کوتاه بیام ؛
 ...گی نیست ، با سیاهیش بساز باالتر از سیاهی که رن -

سرمو و کج کردم و نگاش کردم ، لبخندش عمق گرفت و چشمک زد ، با خجالت نگاه ازش گرفتم ، با صدای خندونی 
 :گفت 

،  فقط چند دست لباس سیاه دارم که به خاطر تو دیگه نمی ....البته قول می دم تو زندگی با من سیاهی نبینی  -
 !!!.پوشم

 :نجایی که می شد تو یقه ام فرو بردم  بلند تر خندید و گفت سرم رو تا او
 !!!خیلی ازت براش تعریف کردم ،بی صبرانه منتظر دیدنته.اگه قول بدی بخندی ، کیان ، پسرمو نشونت می دم  -
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 خنده ؟؟ مگه من بلدم بخندم ؟؟
 به چی باید بخندم؟؟؟ خنده چیه اصال؟؟؟

 :دستش جدا کنم ولی محکم تر نگه داشت و گفت جوابی ندادم و سعی کردم دستمو از  
 ...پیاده شو دیگه ، حاج آقا منتظره  -

دنبالش کشیده شدم، همون سه تا پسر هم قبل از ما  ...تابلوی محضر شماره سری اطراف چرخوندم و با خوندن
 رسیده بودن ، 

ودم اومدم روبروی میز محضر دار فرصت درک عملی که میخواستم انجام بدم و دلیلش وجود نداشت ، و تا به خ
لخ اون خاطره ی تکنار آقای وکیلم نشسته بودم و  فکرم پرت شد به هفت سال پیش و مراسم عزای بله گفتنم و

   !!!عقدم با فواد 
یشه ، نیست تهش چی ماالن هم یکباره و ناباورانه برای گفتن بله روی صندلی نشستم  ولی این بار دیگه برام مهم

 !!!زدمتنمچیزو پی همه
 ....رضوانه تنکابنیسرکار خانم_

 مهم نبود ، عشقی که نبود مهم نیست ،گرفت ، درست و غلط بودنش برامسرم اکوصدا ها تو
 .........به صداق یک جلد کالم الله مجید و چهارده سکه تمام بهار آزادی _
 

گفتم ،و نگاه سردمو به چشمای متعجب « بله»اجازه ندادم دوباره بخونه و محضر دار را که شنیدم  «وکیلم»اولین 
غ لبخند محوی تحویلم داد و صدای جی....وکیل دوختم ؛ نمی خواستم با انتظار برای سه بار شنیدن خودمو ضایع کنم

 ....هورا و شادی سه پسر تو اتاق پیچیدو
 

ولی هنوز باور اینکه چرا منو ؛ یه زندانی محکوم به اعدام رو به  سرمو پایین انداختم ، با اینکه ازش بدم نمی اومد
 !!عنوان همسر انتخاب کرده ، برام سخته 

****** 
  :ظرف سوپ رو به طرفم هل داد و مهربون گفت 

 ...بخور ، چند روزه چیزی نخوردی ، معده ات اذیت می شه  -
 :ودم که دوباره گفت به سوپ که داخلش لیموی تازه رو چلوند و هم زد ، خیره ب

 ...چطوری این همه گرسنگی رو تحمل کردی ؟؟ سه روز زیر ِسرُم بیهوش بودی از ضعف  -
  :همونطور که سرم پایین بود چشمامو باال گرفتم و متعجب گفتم 

 ؟؟ ...سه روز -
 :قاشقی رو پر سوپ کرد و جلوی دهنم نگه داشت و همونطور مهربون گفت 

  ...روز سه  ...بله خانومم  -
همش نیم ساعته که همسرم شده و چقدر راحت برخورد می کنه ، انگار سالهاست منو می شناسه و چقدر پذیرفتن 

  !!رفتار و حرفاش برام سخته 
 چرا اینطوری رفتار می کنه ؟؟

ور ه و من باهنوز باورم نمی شه ؛ نکنه اعدام شدم و االن تو دنیای دیگه ای به سر می برم که همه چیز اینقدر خوب 
 ؟؟؟ ؟؟!نمیکنم هنوز

 ...بخور دیگه  -
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به قاشق پر از سوپی که به لبم چسبوند نگاه کردم، می خواستم از دستش بگیرم و خودم بخورم که دستشو پس 
 :کشید و محکم ولی مودب و مهربون گفت 

 .انتیک بازیا رو بچشیم خیر سرمون تازه عروس و دومادیم ، بذار طعم این رم ...نداریما  ...عِه  ...عِه  -
با اون ته ریش و چشمای خندون درشت ، بینی قلمی و موهایی که انگار خیلی  ...همونطور به صورتش خیره موندم 

 !!!البته شاید در نظر من  ...وقته اصالح نشدن و روی گوششو پوشوندن واقعا مرد زیبایی بود 
م پیچید و دلمو گرفتم و سرمو پایین انداختم ، حالت تهوع اولین قاشق سوپ رو که تو حلقم ریخت ، دل و روده ا

 ...بدی داشتم و در کنترلش موفق نشدم،  انگار معده ی خالیم چیزی رو قبول نمی کرد 
ت سعی می رفسری تو سالن چرخوندم ، با دیدن تابلوی سرویس بهداشتی سریع بلند شدم و با اینکه سرم گیج  

 ...کردم خودمو زودتر به سرویس برسونم 
دستی که بازوم رو برای کمک در راه رفتن گرفت رو پس زدم و خودمو به روشویی سرویس رسوندم و تمام یه قاشق  

 .سوپ رو به همراه مقدار زیادی اسید معده باال آوردم ، شیر آب رو باز کردم 
 حالت خوبه رضوانه ؟؟ -

 !!!شونه هام کرد شروع به ماساژ 
عصبی پسش زدم ، قبول این همه محبت یکباره قلمبه شده برام سخت بود ، حالم کمی بهتر شد ، چند بار به صورتم 

 .آب زدم تا التهابم کم بشه 
 بهتری ؟؟ بریم دکتر ؟؟ -

 :عصبی گفتم 
 .می شه اینقدر نگران من نباشید ؟؟ اینهمه محبت برای من زیاده و رودل می کنم  _
 

توقع داشتم دیگه تحویلم نگیره ولی همینکه از سرویس بیرون زدم دوباره دستش حمایت بدنم برای راه رفتن شد ، 
  :آروم کنار گوشم زمزمه کرد 

 خرج تو نکنم برای کی نگه دارم آخه ؟؟ ...همه ی محبتم برای همسرمه  -
باور حرفاش برام سخت بود ، ولی به قولی اگه از دل بیاد به مثل یه غذای سنگین هضم حرفاش برام سخت بود ، 

  !!!دل می شینه 
 . ...حس عجیبی از حرفاش بهم دست می داد 

 :منو پشت میز نشوند و اینبار روی صندلی کناریم نشست و جدی و محکم گفت 
 !!!اصال انرژی نداری!شب طوالنی ای در پیش داریم  ...باید همه ی سوپت رو بخوری  -

 ...زیر چشمی نگاهم می کرد ، تو دلم برای خودم پوزخند زدم 
  !!محبتش برای شب طوالنیه  ...دیدی رضوانه خانوم  

 !!، هِه چقدر دلم خوشه  ...نه خودت 
سعی کردم دیگه نگاش نکنم و برای اینکه جوابگوی لطف و محبتش باشم خودمو برای شب طوالنیش آماده کنم ،  

با سر قاشق ، کم کم سوپم رو خوردم ، به برده بودن عادت دارم ، پس جای گله ای نمی مونه بی هیچ حس و رغبتی 
!!! 

 !!!همه ی مردا مثل هم هستن ، این آقای وکیل که االن همسرمه ، از چشم و ابروم خوشش نیومده 
کی  ، ...ش نیاز داره مگه خودم ندیدم وسیله ی هوس شبانه اش رو از خونه بیرون کرد ، خب معلومه که به جایگزین

 !بی کس و کارتر از من ؟
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دل پیچه داشتم ولی اهمیتی ندادم و نصف لیمویی که گوشه ی بشقاب بود رو برداشتم و زبون زدم تا این حسم رو 
 برطرف کنم ، 

 ...زیاد نخور ، همینطوریش فشارت پایین هست  -
ته بود ، دلم نمی خواست پاخور جماعت هوسران باشم بدون نگاهی لیمو رو تو بشقاب برگردوندم ، بدجور بغضم گرف

 .ولی بودم 
 . ...بریم ، دیر شد  -

همونطور سر به زیر ایستادم ، نفهمیدم گارسون کی اومد و هزینه ی میز حساب شد ، خودشم هیچی نخورده بود ، 
 ...دنبالش حرکت کردم 

نم اشک کنج چشمم رو پاک کردم و از شیشه ی کناری جلوتر از من سوار ماشین شد و از داخل درو برام باز کرد ،  
 ...به بیرون زل زدم ؛ هوا زیادی سرد بود و بوی بارون می اومد 

  ...ولی بوی بارون این منطقه کجا و بوی بارون شمال کجا  
 !! حاال که ازاد بودم دلم میخواست بی قید برگردم به اونروزا ولی زهی خیال باطل، اسیر دست این آقا شدم 

نگاش کردم ، اونم تو عالم خودش بود و شاید برنامه های این شب طوالنی رو مرور می کرد ، کمی که تو دل شهر 
 ..فرو رفتیم ، گوشیش رو برداشت و شماره گرفت 

سعی کردم زیاد زیر نظر نگیرمش و حواسم رو به خیابون پرت کردم ، با اینکه کلی سوال بی جواب داشتم ولی  
 . ...عصبانیش کنمنمیخواستم 

 .سالم سایه جان ، کیانو حاضر کن ، دارم میام دنبالش  -

- . . . .    ........ 

 
 :بی حوصله گفت 

 .باشه ، یه پتو بپیچ دورش بیار پایین ، ما منتظریم  -
 :منتظر جوابی از خانوم سایه نام نموند و قطع کرد و با لبخند منو مخاطب قرار داد و گفت 

 !!هنوز سر شبه ، بچه رو خوابوندن که خودشون برن وای وای  -
منظورشو نفهمیدم و خیره نگاش کردم ، متوجه نگاهم بود ، بلند خندید و سری تکون داد و منم مثل یه خطاکار 

 ...احساس کردم نگاهم اشتباه بود ، سرمو پایین انداختم 
 :یچ گفت جلوی ساختمان چند طبقه ای ترمز کرد و با بستن سوئ

 .پیاده شو با خواهرم آشنا بشی  -
 :نگاش کردم ، به در اشاره کرد و گفت 

 ! ...پیاده شو دیگه  -
دستگیره رو کشیدم و پایین رفتم ، اونم  شونه به  شونه ی من ایستاد و دستش روی کمرم نشست و حمایت بدنم 

 .شد 
کردم که همه ی تنم به عرق نشست و متعاقبا به  هوا سرد بود ولی گرمای عجیبی از نزدیکی با این مرد احساس

 خاطر سردی هوا به لرز افتاد ، 
در ساختمون باز شد و زن و مرد جوونی که بچه ی پتوپیچی شده بغلشون بود ، بیرون اومدن و با دیدن ما همون 

 ...جلوی در ایستادن 
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روشون قرار گرفتیم ، نگاه متعجبشون با فشار دستش روی کمرم فاصله ی باقی مونده رو طی کردیم و درست روب
 ...اذیتم می کرد 

سرمو پایین انداختم و با صدایی که خودم هم به زور می شنیدم سالم دادم ولی آقای وکیل پرانرژی همه ی سردی  
 رفتار منو جبران کرد ؛

 !! ...خوب پسرمو پیچوندین ، خودتون برید وای وای  ...خوبین ؟  !!به به ، کفترچاهیا  -
 صدای خنده ی نرم شوهرخواهرش اومد و صدای جیغ جیغ خواهرش ؛

 !معرفی نمی کنی  ؟!!!!بترکی سپهر که اینقد تیکه میندازی -
 :دزدگیر ماشینو زد و رو به شوهرخواهرش گفت 

 ...هومن جان کیانو بذار تو ماشین ، هوا سرده  -
 :و رو به سایه گفت 

 !!رضوانه جان ، خانومم هستن  -
 باال دادم تا حالت چهره ی خواهرشو ببینم ، ریز نگام می کرد و با تردید پرسید ؛  چشمامو

 موقت دیگه ؟؟ -
 :دستش دور بازوم حلقه شد و محکم  به خودش چسبوند و پر ذوق گفت 

 ...دائمی  ...نخیر  -
به ی این همه محبت و از اینکه اینقدر با ذوق و افتخار به عنوان همسرش معرفی شدم دلم آشوب شد ، می دونم جن
 .....توجه رو ندارم که با این حرکاتش که میدونم از روی دلسوزیه بازم دلم قیلی ویلی میره

 
 ...چهره ی مبهوت سایه که سر تا پامو از نظر می گذروند برام دیدنی بود 

 همیدم که خصومتیدختر مهربونی به نظر می رسید ، صورت شاد و سرزنده ای داشت و طبق تجربه ام از نگاهش ف 
 نداره و آدم صاف و ساده ایه ، به دستش که سمتم دراز شد نگاه کردم ،

 .خوشبختم عزیزم  ...من سایه ام ، آبجی کوچیک سپهر جان -
نگاهی به وکیلم که عادت به اسمش نداشتم انداختم ، با لبخند سر تائید تکون داد و انگار منتظر تائیدش بودم ، به 

  ...دادم و با سرفه ، خوشبختمی ، گفتم و کمی لبامو کش دادم تا با لبخند حسن نیتم رو ثابت کنم سایه دست 
 :هومن هم برگشت و هم شونه ی سایه ایستاد و پر ذوق گفت  
 . ...امیدوارم خوشبخت بشید و مادر خوبی برای کیان باشید  -

 ، من ؟؟  ...صورتش خیره موندم از اینکه لفظ مادر رو برام به کار برد ، تعجب کردم و به 
 مادر ؟؟ مادر کیان ؟؟

هنوز حرفاش رو هضم نکرده بودم که ابروهاش در هم گره خورد و اخم کرد ، البد فکر کرده خیره ام که اینطوری 
 :نگاش می کنم ، سپهر به حرفش خندید و گفت 

 ...حتما هم خوشبخت می شیم ، حسود می شمریم  -
 :خواهرش شادمانه گفت 

 . ...بشمر دو  ...بشمر یک  -
 :هومن وسط حرف سایه پرید و به سپهر گفت 

 ایشون احیانا مورد پرونده ی اخیرتون که بیمارستان بستری بودن ، نیستن ؟؟ -
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آب دهنمو قورت دادم و سرمو پایین انداختم ، همزمان دستم توسط جناب وکیل کشیده شد سمت ماشین ، کامال 
 :جدی گفت 

 . ...ممنون ، زحمت کشیدین  ...ن شده ما دیرمو -
 هنوز به ماشین نرسیده بودیم که سایه داد زد ؛

 سپهر جریان چیه ؟؟ این خانم کیه که وارد زندگیت کردی ؟؟ -
 

 :دو گام بعدی رو محکم تر برداشت و جدی تر گفت 
 ! ...زندگی من به کسی ربطی نداره  -

 :من خودشو بین ما و ماشین انداخت و کامال جدی گفت دستش که روی دستگیره ی در ماشین رفت ، هو
 !!ولی کیانو دست یه قاتل نمی شه سپرد  ...زندگی تو آره  -

 :و رو به من گفت 
 درست می گم ؟؟ جرمتون قتل بود ؟؟ -
 

 :تنم به لرز افتاد ، سپهر بازوی منو ول کرد و هومن رو کنار زد و گفت 
 .!!!فضولیش به تو نیومده  -

شینو باز کرد و  روی صندلی هلم داد ، اونقدر بدنم ِسر بود که راحت ولو شدم و با بسته شدن در ، اشکم در ما
 .سرازیر شد و با هر جمله شون گریه ام شدت می گرفت 

 سپهر مگه بچه شدی ؟؟ این چه حماقتیه ؟؟ واقعا دائمیش کردی ؟؟ :سایه 
 چیکار داری ؟؟زندگیتو بکن ، به من  ...تو رو سننه  :سپهر 
 می خوای بچتو بذاری زیر دست یه قاتل ؟؟ چی می خواد به بچت یاد بده ؟؟ :هومن 
 .هومن خفه شو وگرنه خودم خفه ات می کنم  :سپهر 

 هومن در عقب ماشین باز کرد  و بالفاصله توسط وکیلم  کوبیده شد و صدای دادش اومد ؛
 ...دست به بچه ی من نزن هومن  -

 .ی ذارم بچه رو ببری من نم :هومن 
 ، حرف حساب شما چیه این وسط ؟؟ ...اون خانم همسر منه و پسرم هم دوستش داره  :سپهر 
حتی صالحیت زندگی با تو رو هم نداره که عقدش  !!اینکه اون زن صالحیت نگهداری از بچه ی تو رو نداره  :سایه 
دخترا آرزوی تو رو دارن ، اونوقت تو رفتی و با یه چرا خودت رو دست پایین می گیری سپهر ؟؟ بهترین  !!کردی 

 مجرم ازدواج کردی ؟؟
 . ...، روزی با ده نفر الس می زنن کثافتا  ...جمع کنین بابا  ...دخترای با کالستونم دیدیم  :سپهر 

 :در ماشین باز شد و خودشو روی صندلی پرت کرد و استارت زد ، هومن در کنارشو باز کرد و با داد گفت 
 ! ...کیانو بذار و خودت هر جا می خوای برو  -

 هومن رو هل داد و درو محکم بست و غر زد ؛
 !؟ ...چی می گی برای خودت  ...ولم کن هومن  -

پاشو روی گاز گذاشت و با تیک آف پر صدایی ازشون دور شد ، لبامو محکم روی هم فشردم تا صدای گریه ام بلند 
 ....م که اشکامو نبینه ، حوصله ی تشر شنیدن نداشتم نشه ، شالمو هم کمی جلو کشید
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گریه ام که دست خودم نیست که هر بار تهدید می کنه که گریه نکنم ، گوشیش زنگ خورد ، بی حوصله  نگاهی به 
 :شماره انداخت و کالفه رد تماس زد و گوشیو خاموش کرد و داخل کنسول بین دو تا صندلی گذاشت و داد زد 

 . ...، شما کاله خودتون رو بچسبید باد نبره  ...، به شما چه  ...، دوست دارم  ...بچه شدم  -
 :بی اختیار نالیدم 

 ...، من به درد زندگی نمی خورم  ...، کار شما اشتباه بود  ...حق دارن _
و هومن انتظار داشتم سرم داد بزنه ولی حتی نگام هم نکرد ، باور بعضی حقایق سخته اما خب حرفای خواهرش 

 . ...کامال درست بود 
سر چرخوندم رو به جاده و به گریه ام ادامه دادم ، بیشتر از پنج دقیقه نگذشت که ترمز کرد ، منتظر بودم پیاده 
بشه و به کارش که به خاطرش توقف کرده برسه ولی پیاده نشد ، رفتارهاش عجیب و غیر قابل پیش بینی بود ، 

 !!!بیشترش هم به خاطر حرفای سایه و هومن بود و اینکه عجب سرنوشتی دارم من  سردرد بدی سراغم اومده بود و
تن یخ زده ام لرزید و نگام به دستم که تو دستای مردونه اش گم شده بود ، ثابت موند ، کامل سمت من چرخیده 

 بود ، آروم کنار گوشم زمزمه کرد ؛
 چرا اینقدر سردی عزیزم ؟ -

کرد و کنار گونه ام گذاشت و سمت خودش چرخوند ، هر چی سعی کردم سرمو پایین دست راستشو از دستام جدا 
 !!!بندازم ، اجازه نداد و مجبورم کرد مستقیم به صورتش نگاه کنم 

نمی تونستم به چشماش نگاه کنم ، هنوز باور اینکه همسرمه برام سخت بود ، همونطور که چشمام روی چهره اش  
 کرد ؛بی هدف می غلطید ، زمزمه 

اونا اصال  ، حرفای ...الیق ترینی اگه االن آزادی یعنی بی گناهی، پس دلیل نداره خودتو الیق ندونی ،تو ...گریه نکن  -
 ...مهم منم که همین طوری انتخابت کردم ، ببین  ...مهم نیست 

 اره زمزمه کرد ؛به صندلی عقب اشاره کرد ، سرمو چرخوندم و به پسرش که هنوز خواب بود نگاه کردم ،دوب
 می فهمی منظورمو ؟؟ ...اونم دوستت داره و محبتت براش مهمه نه سابقه ات  -

 :با سر تائید کردم ، با دستمالی که نفهمیدم کی دستش گرفته بود ، اشکمو پاک کرد و مهربونتر گفت 
 . ...بی روحتو دید زدم ، یه لبخند بزن روحمون شاد بشه ؟ دلم پوسید انقدر صورت  ...نمی خوای بخندی  -

 :فقط تونستم نگاش کنم ، لبخندی تحویلم داد و سر جاش روی صندلی ثابت نشست و گفت 
 .اگه کاری نکردم که صدای خنده ات گوشمو کر کنه که سپهر نیستم  ...من بلدم چطوری خوشحالت کنم  -

نه انگار که حالم داغونه ، ترانه ی شادی که تو پخشش بود رو پلی کرد و با  سرمو پایین انداختم ، سپهر هم انگار
 ...لبخند محفوظ خودش حواسش رو جمع رانندگیش کرد 

  ...یه نگام به خیابون بود و یه نگام صندلی عقب که کیان خوابیده بود 
 .ی رسید شیرین و مظلوم بود و طبق چند تا فیلمی که ازش دیده بودم به نظر شیطون هم م

 . ...تا وقتی که تو ماشین باشه ، می خوابه  -
 :چرخیدم و نگاش کردم ، لبخندی تحویلم داد ، نگاهی به جاده انداختم ، دیگه داخل شهر نبودیم ، با تعجب گفتم 

 مگه خونه نمی ریم ؟؟ _
 :نگاش شیطون شد و با چشمکی گفت 

 دوست داری بریم خونه دور بزنم ؟؟ -
 م و دوباره تو خودم مچاله شدم ، بلند خندید و بازم مجبور شدم نگاش کنم ؛منظورشو فهمید

 . ...حاال حاالها تو جاده ایم  ...بگیر بخواب ، می ریم یه جایی دور از اینجا  ...خیلی بانمکی رضوانه  -
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 ود که هر دهبا این حرفش دیگه نتونستم صبوری کنم و راحت بخوابم ، همه ی حواسم به تابلوهای کنار جاده ب
 . ...کیلومتر از طول راه کم می کرد و بی صبرانه آرزو می کردم مقصد همونی باشه که آرزوشو داشتم 

 
******* 

با حس بی نظیر آرامش و سبکی بعد از یک خواب راحت ، چشمامو باز کردم و با دو تا چشم قهوه ای شیطون روبرو 
 .....اش زده بود و خیره به صورتم نگاهم می کرد  شدم ،به شکم دراز کشیده بود و   دست زیر چونه

بدون تکون دادن سرم ،چشم چرخوندم و باقی مکانو دید زدم  ؛ دیگه تو ماشین نبودیم و روبروم، درست  پشت  
سرش دو تا پنجره با پرده های حریر و پرچین بود ، دوباره نگاش کردم ، لبخند زد و با صدای دورگه ولی بانمکی 

 :گفت 
 . ...الم ، صبح به خیر رضوانه جون س -

ته دلم با حرف زدنش و اینکه اینطوری مخاطبش قرار گرفتم ، قنج رفت ، از جام نیم خیز شدم و با مهربونترین 
  :لحنی که می تونستم گفتم 

 اسم منو از کجا می دونی ؟؟ ...سالم آقا کیان گل _
ی شیک بودم و پتو هم رواندازم بود ، گوشه ی اتاق آینه ، همزمان سری تو اتاق چرخوندم ، روی یک تخت دو نفره 

 کمد ، میز و یخچال بود ،
گفت می تونم مامان هم صدات کنم ولی من رضوانه جون رو بیشتر دوست  .بابا سپهر گفت اینطوری صدات کنم  -

 .شیرین جون رو هم اینطوری صدا می کردم  ...دارم 
  :ارتباط برقرار کرد ، خوشم اومد و با همون لحن بچه گانه ام گفتم  از شیرین زبونیش و اینکه راحت باهام

 شیرین جون کیه؟؟؟ ...هر طور دوست داری صدام کن _
 .....مامانِ بابا سپهره دیگه_
 

  ....تایید کردمبا سر حرفشو
شالمو که از سرم افتاده بود مرتب کردم و نگاهی به سر و هنوز تو بهت مکانی بودم که نمی دونستم کجاست ، 

وضعم انداختم ، لباسای دیروز تنم بود ، اتاق کمی سرد بود ، بازوهامو ماساژ دادم و چون آقای  وکیل نبود از کیان 
 :پرسیدم 

 اینجا کجاست ؟؟ _
 :دست از زیر چونه اش برداشت و کامل رو تخت نشست و گفت 

 .فت بیدارت نکنم تا خودت بیدار شی بابا گ ...هتله  -
 ...از فکر اینکه تو ماشین خواب رفتم و االن از این اتاق سر در آوردم ، متحیر بودم که از پشت سرم صدای در اومد 
سر چرخوندم و به در کوچیک گوشه ی اتاق نگاه کردم و با دیدنش بالفاصله صورتمو پوشوندم ، فقط یه حوله دور 

 .اش برهنه بود کمرش و باالتنه 
 

 بدنمو سمت کیان متمایل کردم که تو زاویه دیدم نباشه اما انگار پرروتر از این حرفا بود ؛
 . ...سالم خانوم ، بیدار شدی باالخره  -

با افتادنش رو تخت و سرش که دقیق رو پام قرار گرفت ، جیغ خفیفی کشیدم و خودمو عقب کشیدم ولی بیخیال 
 :نداخت و با خنده گفت نشد و دست دور کمرم ا

 . ...نکن اینطوری ، بچه می ترسه  -
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  :نگاهی به کیان که با خنده نگاهمون می کرد انداختم و شتابزده گفتم 
 !!زشته جلوی بچه  ...می شه لباس بپوشید _

اضر ح سعی کردم به صورتش نگاه نکنم و سرمو باال گرفتم و مستقیم به روبرو نگاه کردم ، با همون خنده اش به
 جوابیاش ادامه داد ؛

 .یه خانواده ی خوشبخت نشستیم داریم گپ می زنیم  ...کاری نمی کنیم که  !کجاش زشته ؟ -
  :دستشو دراز کرد و دست کیان رو گرفت و تو بغل خودش کشوند و گفت 

 مگه نه بابا ؟؟ -
خوشی و تفاوت برای من قابل درک و هضم پام به لرز افتاده بود ، با اینکه سرش وزنی نداشت ولی اینهمه نزدیکی و 
 :نبود ، کیان هم به تبعیت از پدرش خندید و با لحن بچگانه اش گفت 

 . ...نمی دونم بابایی ، ما که تا حاال خونواده نبودیم که بدونم چه جوریه  -
  :بی اراده حرف کیانو تائید کردم و صادقانه گفتم 

 !!حق با پسرتونه _
موندم ، نمی دونم چشماش چه حسی داشت که مجبور به سکوتم کرد و دوباره به نقطه ی  و خیره ی صورتش ...

نامعلومی روی دیوار خیره شدم ، چونه مو که لمس کرد ، تحملم تموم شد و چشمامو بستم ، بغض سمجم ترکید و 
 .اشکام ُسر خورد ، سرمو کامل جهت مخالف چرخوندم که گریه مو نبینه 

 . ...، یه نگاه به خونواده ات بنداز بانو  ...اونوقت االن که باید باشه باال رو نگاه می کنی  !!ه ته همیشه سرت تو یق -
دیگه تحملم تموم شد و خودمو کامل کنار کشیدم و از تخت پایین جستم و صدای هق هقم در اومد ، دلیل گریه مو 

آور حسرتای زندگیم بود که هیچ وقت نداشتم و نمی دونستم ، من فقط حسرتام زیاد بود و هر صحنه و حرکاتش یاد
 االن یکباره برام جلوه گر شدن ،

هنوز یک قدم از تخت فاصله نگرفته بودم که دستم کشیده شد و قبل از اینکه بفهمم چی شد تو بغلش چفت شدم 
 شده بود ، ، تالشم برای فرار بی اثر بود ، با خجالت و استرس تو خودم جمع شدم ولی علنا دست و پام قفل

دوستت داریم و برای هر دوی ما عزیزی  ...تا آخر عمرت  ...نبودیم اما از عقد دیروز هستیم  ...ما خانواده تیم  -
 .فهمیدی؟؟؟؟...
 
 

، با اینکه باور حرفاش برام سخت بود ولی اونقدر صداش قلبم تپش گرفت و از یه ذوق بی نهایت سرشار شدم 
از ته دل ، دوست داشتم حرفاش حقیقت باشه و باور  !!دلنشین بود که هر احمقی باور می کرد و من احمقانه که نه 

 ...کنم 
مدل حرفا  ننه به عالقه ای که بهش نداشتم فکر کردم و نه به اینکه یکباره چرا اینجام ، فقط می دونستم شنیدن ای

  !!رو دوست دارم ، برام دلنشینه که یه نفر تو گوشم اینطور حرفای شیرین زمزمه کنه 
 !!حسرتمه 

 ..سالهاست دلم یه آغوش این مدلی می خواد ، حتی نه اینقدر محکم   
 ! ...یعنی االن وسط خوشبختی ام ؟ یا مُردم و حواسم نیست  .
 .دوستت دارم رضوانه  -

 روی شال هم سرمو داغ کرد و کل بدنم گر گرفت ؛ حرارت نفساش از
 تو هم دوستم داشته باش ، باشه ؟؟ -
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 ...بی حسی و بی حرکت شدن قلبمو خودمم فهمیدم 

به خودم که اومدم دیدم دیگه برای خالص شدن از  آغوشش تالش نمی کنم و اشکم هم بند اومده ، حتی تو بهت 
که صورتمو هدف گرفته بود ، انگار زمان و مکان ایستاد وقتی حرارت  هم نبودم ، فقط زل زده بودم به چشماش

لباش به پیشونیم رسید ، با تصور این رویا چشمامو بستم و با صدای کیان انگار مرکز یه واقعیت شیرین ایستادم ،و 
 ....لباش روی پیشونیم ثابت موند

 
 !!!بابا من هنوز بیدارم ، شما رفتین سراغ وای وای  -

نده ی بلند آقای وکیل ، خجالت کشیدم و با دو دستم صورتمو پوشوندم و چون حصار دستاش شل شده بود ، با  خ
 خودمو کنار کشیدم ، با همون خنده جواب کیان رو داد ؛

 .وروجک وای وای کجا بود ؟؟ داشتیم حرف می زدیم  -
 :د قلدرانه گفت کیان رو بغل زد و اونم که از حاضر جوابی پدرش بی نصیب نبوچرخید و 
  ...لخت که هستی یعنی وای وای دیگه  -

 ...با شلیک دوباره ی خنده اش خودمو داخل حموم کشوندم و درو محکم بستم تا بیشتر از این از خجالت سرخ نشم 
حس بی نظیری سراغم اومده بود ، ولی مقابل مردی که تازه همسرم شده بود و هنوز عادت به حضورش نداشتم ،  

 !!!خجالتم می کرد و نمی دونستم چه واکنشی نشون بدم غرق 
 چند تقه به در خورد و صداش که در نظرم آروم و مهربون بود و با اون لحن خاصی که خطابم می کرد ؛

 می خوای دوش بگیری ؟؟ ...خانومی ؟  -
 جوابی ندادم ، چی می گفتم آخه ؟ با چه لحنی جوابش رو بدم ؟

 :روم دیگه به در زد و گفت دوباره چند تا ضربه ی آ
 ...باز کن لباساتو بگیر خانوم  -

 !!!نگاهی به حموم انداختم ، خیلی کوچیک بود ولی حتما از حمام زندان بهتره 
اگه سه روز بیهوش بودم ، پس االن چهار پنج روزی می شه که تنم آب نخورده ، حتما از التهاب و تپش بدنم هم کم 

 . ...می کنه 
 . ...باز کن این درو نگرانم می کنی  ...ان خوبی ؟ رضوانه ج -

 درست شنیدم ؟؟ یه نفر نگرانم شده ؟؟ 
 !!سریع دستم روی دستگیره رفت ، دیدن کسی که نگرانمه ذوق داره 

که دستش بود سمتم گرفت ، تحویل گرفتم و همونطور مات لبخندش عمق گرفت و چند تکه لباسای رنگ و وارنگ 
 :سر جام موندم ، قدمی عقب رفت و گفت 

 . ...صبر کن  حوله هم بیارم  -
 مگه قدرتی داشتم که کاری جز صبر انجام بدم ؟؟ 

لم بده یچرخید و از چمدونی که روی تخت بود ، حوله ی صورتی رنگی بیرون کشید و به طرفم اومد ، بدون اینکه تحو
خودش روی جالباسی گذاشت و دوباره نگام کرد و چشمکی زد که دوباره کل بدنم نبض گرفت ، می خواستم درو 

ببندم که با دستش مانع شد ، نگاش کردم تا دلیل کارشو بفهمم ، فقط با انگشتش به لبش اشاره کرد و طرح لبخند 
 ،  !!روی لبای خودش کشید 

 ؟؟ اینطوری ازم می خواست بخندم
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 .هنوز مات بودم ،  درو هل دادم ،اینبار مانع نشد و با قفل کردن در ، روی زمین سر خوردم  
 .زود بیا صبحونه بخوریم و بریم حرم زیارت  -

 این حرفش یعنی االن مشهدیم ؟؟
 زیارت ؟؟ یعنی ممکنه ؟؟ 
 عه ی قبل باشه ؟؟ فکرشو که می کنم ورق زندگیم برگشته یعنی ممکنه این بار همه چیز برعکس دف 

 همینطور که مسیر برعکسه ؛ می شه که روال زندگی هم برعکس باشه ؟؟
تنمو به آب زدم ، دیگه از بغض خبری نبود ، برعکس خیلی وقتا که بغضمو زیر دوش تخلیه می کردم ، این بار اصال 

 ....عجیب کرخت و سست بودم گریه ام نمی اومد و آروم بودم ، به خاطر سرمای هوا تنم بوی عرق نمی داد ولی 
 
بیشتر زیر دوش موندم تا از این سستی هم خالص بشم ، حتی نمی تونستم به تجربه ی آغوش کوتاهی که  

  !!!گذروندم فکر کنم ، فقط می ترسیدم ، می ترسیدم از این در بیرون برم و هر چی گذروندم خواب و رویا باشه 
 !!!بر باد رفته  ...و 

ریع لباسایی که تنم بود رو شستم و کنار گذاشتم و لباسای جدید رو پوشیدم ، یه شلوار راحتی با این ترس ، س
  !!دخترونه ی سفید با تاپ همون رنگی و لباس زیر 

فقط می خواستم بیرون برم و مطمئن بشم که  !حتی به این هم فکر نکردم که اون مرد این لباسا رو برام سوا کرده 
 !!مگه می شه ؟ ... !!چطوری یه روزه هم چی صد و هشتاد درجه عوض شده ؟ ، آخه ...خواب ندیدم 

 
قفلو چرخوندم و آروم درو باز کردم و حوله رو روی سر و شونه ام کشیدم و کمی تو چارچوب در  ایستادم تا بدونم تو 

 چه موقعیتی هستن ، صدای کیان در اومد ؛
 .عافیت باشه رضوانه جون  -

م ، پشت میز عسلی کوچیک کنج اتاق نشسته بود و روی میز هم انواع و اقسام صبحانه سمت صداش سر چرخوند
و  ...چیده شده بود و چیزی که بیشتر از همه به من چشمک می زد میوه های حلقه شده داخل بشقاب بود 

 !!!!محسوس تر نبودن آقای وکیل بود
 :م قبل از اینکه برای صبحانه ی چشمک زن ، ذوق کنم دودل پرسید

 ت کجاست ؟بابا_
 :تیکه ی کیوی رو دهنش گذاشت و ملچ ملوچ کنان گفت 

 .گفت زود میاد ، لباس بپوشیم برای حرم  -
با خیال راحت از حموم بیرون اومدم و روبروی کیان نشستم ، برخالف سن و جثه اش ، خوب و کامل حرف می زد و 

کردم ، آهم دراومد ، مانتو و شلوارمو شسته بودم و تو حموم  با  درک و فهم رفتار می کرد ، حرفشو که باال و پایین
  !!آویز بود تا خشک بشه 

 ؟؟ ...آخه مگه به این زودی خشک می شه 
  :کمی موهامو ماساژ دادم و مردد گفتم  
  ...کاش دیرتر بیاد ، من لباسامو شستم و خیسن ، لباس ندارم _

 :و چهره ام به خاطر اینکه حرم رفتنو از دست می دادم در هم رفت ، ولی کیان بی خیال گفت 
 تو چمدونت لباس نداری مگه ؟؟ -
 ! ...چمدونم ؟؟ چمدون نیاوردم که  -
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 :به چمدون آبی فیروزه ای روی تخت اشاره کرد و گفت 
 .پس اون مال کیه ؟؟ لباسای توئه دیگه  -

  !از کجا آورده ؟ !کردم ، مال خودم نبودن  نگاهی به لباسای تنم
 از فکر اینکه لباسای اون زنیکه قبلی شو برام آورده از لباسای تنم چندشم شد ، 

سریع سمت چمدون رفتم ولی گمون نکنم لباسای کسی باشن ، همه شون نو به نظر می رسن ، کمی جابجاشون 
 !!!سیکردم ، حتی یه بسته پد هم بود با کلی لباسای نامو

 !!!یعنی همه نو هستن و مال کسی نبودن  !و اکثرشون اتیکت داشتن 
 !!! ...یعنی همه مال منن ؟؟؟ این همه لباس نو یکجا مال من 

  !!منی که این همه سال کهنه پوش افسانه بودم ؟؟
 آورد ؛همون جا کنار چمدون نشستم و یاد افسانه و بالیی که سرم آورد افتادم و بالیی که وکیلم سرش 

فکر کردن به اون خاطرات تلخ تو موقعیت فعلی ، حالتی داشت انگار دارم به سالیان دور فکر می کنم ، نمی دونم  
ه دیگ...چرا تا دیروز برام مثل یه زخم تازه پر درد بودن ولی االن انگار اصال خاطرات من نیستن و کدر شدن برام 

  !!!آزادم ازون زندگی کابوس وار
 ....آرومه ، فقط باید قبول کنم که همه چیز عوض شدهی متفاوت واالن همه چ

 !بابا سپهر گفت صبحانه تو بخوریا  -
نگاش کردم ، یه جلیقه و شلوار خاکستری تنش بود با بلوز سفید و پاپیون زیر گلوش ، موهاش هم بلند بود و چتری 

 .از روی پیشونیش رد شده بود ، بانمک بود 
 .لباس بپوشم میام  -

 :لبخندی زد و از روی صندلی پایین پرید و سمتم اومد و گفت 
 این مانتو سورمه ایه خیلی قشنگه ، می پوشیش ببینم ؟ -

 :چشمام با این حرفش گرد شد و لبام به لبخند کش اومد ، موهاشو خاروند و شرمنده گفت 
 . ...خب ببخشید ، فضولی کردم کمی  -

  :خاطر این شیرین زبونی و بانمکیش بغلش کردم و گفتم به تخت رسیده بود ، بی اراده به 
 ، اشکال نداره ، حاال بگو کدومو بپوشم ؟؟ ...چقدر نازنینی تو آخه _

 :ژستی گرفت و حق به جانب به دستم تکیه داد و گفت 
 .، نازنین برای دخمالس  ...من خیلی آقام  -

ا ، مانتو سورمه ای رنگی بیرون کشید ، دیگه نتونستم می خواستم تو بغلم بچلونمش که دست برد و از بین لباس
 :طاقت بیارم و تو بغلم فشردمش و پر ذوق گفتم 

 .، همینو می پوشم  ...چشم آقا  _
 

با ذوق روی همون تاپم مانتو رو تن زدم ، حالت کتی داشت و فقط یه قفلی طالیی باالتر از کمر دو طرف مانتو رو به 
موهام هنوز خیس بود ، تو حوله پیچیدم و بعد از فیکس کردن مانتو روی تنم سمت کیان هم وصل می کرد ، 
 :چرخیدم و گفتم 

 .سلیقه ات خوبه کیان جونم  _
 

 ...ولی با دیدن سپهر که کنار کیان پشت سرم ایستاده بود ذوقم ته کشید و با تردید بهش خیره موندم 
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رار کردن باهاش مردد بودم ، اون پررو بود و بی محابا برخورد می کرد هر چی من خجالت می کشیدم و در ارتباط برق 
و این بار هم پدر و پسر  ژست متفکرانه گرفتن و به من خیره موندن ، بالفاصله از شوک حضورش خارج شدم و 

 .گفتم  'سالم '
 :لبخند پر صدایی زد و حق به جانب گفت 

 تشکر می کنی ؟؟ ، از کیان جون ...سلیقه ی منه ها  ...هِه  -
  :دست پاچه گفتم 

 .ببخشید _
لبخندش جمع شد و با حالت دلخوری نگام کرد ، سرمو پایین انداختم ، متوجه شدم که سمتم اومد ، یه قدم عقب 

 ، بازومو دست گرفت و کمی عصبی کشید سمت میز و با همون حرص غرید ؛ ...رفتم ولی کوتاه بیا نبود 
 !دیگه معذرت خواهی نکن  -

روی صندلی نشوندم و خودشم اون سمت میز نشست و کیان رو روی پاش گذاشت و سریع یه لقمه کره و مربا 
 :دستش داد و گفت 

 . ...چرا صبحانتونو نخوردین ؟؟ شلوغ می شه به زیارت نمی رسیما  -
 . ...رضوانه جون حموم بود آخه  -
 ، ...ببخشی -
 
 !!گفت، دیگه عذرخواهی نکنم  ادامه ی حرفمو قورت دادم ، همین االن 

سرمو پایین انداختم که لقمه ی بعدی رو روبروی صورتم نگه داشت ، مسیر دستشو تا صورتش دنبال کردم ، لبخند 
 :داشت ، بی اختیار یاد اخمای فواد افتادم و در جواب لبخندش ، اخمی تحویلش دادم و محکم و جدی گفتم 

 .اینقدر مهربون باهام رفتار نکنین من به دلسوزی نیاز ندارم ، لطفا  _
 لبخندشو جمع کرد و اخماش رفت تو هم و با حالت دلخوری لقمه رو به دهن خودش برد ، کیان کنجکاوانه پرسید ؛

 دلسوزی یعنی چی ؟؟ -
 :آقای وکیل حق به جانب گفت 

 !!یعنی توهمات رضوانه جون که هنوز باور نکرده عضو خونواده مونه  - 
 

 ...همون اخمش نگام کرد  دوباره با
 !!خودش گفت دلش برام سوخته  !چرا می گه توهم ؟

بشقاب میوه رو جلو کشیدم و بی اهمیت به نگاهش ، شروع به خوردن کردم ، هنوزم معده ام اذیتم می کرد ، با هر 
 . ...لقمه ای که قورت می دادم کمی قلقلکم می داد 

 :با تموم شدن صبحانه نگاهی به ساعت مچیش کرد و گفت 
 .، زود باشین  ...دیر شد  -

 :شروع کردم به جمع کردن میز ، دستمو گرفت و محکم گفت 
 .برو حاضر شو ، میان جمع می کنن  -

بیشتر از حرفش حواسم به دستش بود که دور مچم حلقه بود ، سریع دستمو پس کشیدم و سمت چمدون رفتم و 
اولین روسری ای که دستم اومد رو برداشتم و همزمان با کنار زدن حوله روی سرم کشیدمش ، از توی جیب توری 
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چمدون گل سر کشی رو برداشتم و همونطور که پشتم بهشون بود ، دست بردم زیر روسری و موهامو دسته کردم تا 
 کش ببندم ،

 با رضوانه جون قهر کردی بابایی ؟؟ -
 

 نتظره اش دستم متوقف شد و به حالت شوک خشکم زد ، نفس گرمش تو موهای سردم پیچید ؛با حرکت غیر م
آخه کجای کارام به دلسوزی شباهت داره که اینطوری می گی ؟؟ به خدا اونجوری گفتم که حاضر بشی باهام  -

ال کردن همسرمه و ، االنم هر کاری دارم می کنم برای خوشح ...بمونی ، وگرنه من از همون اول دوستت داشتم 
 !!!مطمئن باش تا هر وقت که بخندی به تالشم ادامه می دم 

 :بدنم لَخت شد ، داشتم تو بغلش ولو می شدم که از حصار دستاش آزادم کرد و کمی جدی تر گفت 
 !چیز زیادی نمی خوام که  ...حداقل جلوی بچه حفظ آبرو کن  -

 :د و گفت با گرفتن بازوم ، بدنم رو به سمت خودش چرخون
 با این موهای خیس می خوای بیای بیرون ؟؟ -

 :کمی روسریمو کنار زد و دستی به موهام کشید و لباشو به هم فشرد و عصبی گفت 
 . ...بیرون یخبندونه ، قندیل می بندی  -

رو  هحواسم به حرفاش و نگام به کیان که بی حرفی روی صندلی نشسته بود و نگامون می کرد بود ؛ دوباره حول
 :برداشتم و سمت حموم حرکت کردم و گفتم 

 .االن خشک می کنم  _
 :دستمو کشید و مانع حرکتم شد و گفت 

 . ...الزم نکرده ، بشین  -
 بازوهامو گرفت و محکم روی تخت نشوند و تختو دور زد ؛

 . ...کیان بیا بابا  -
من نشست ، دست دراز کردم سمت شونه سر چرخوندم ، سشوار رو دست کیان داد و خودشم شونه به دست پشت 

  :و گفتم 
 .خودم می تونم _

 :اخم کرد و حرصی شونه رو تو دستم کوبید و گفت 
 !سریع  -

از روی تخت پایین رفت ، دیگه نگاش نکردم و روسری رو برداشتم و شروع به شونه زدن کردم و کیان هم ناشیانه 
و دست می کشید ؛ این توجهات برام زیادی بود و هضمشون هر جای موهامو که در دسترسش بود سشوار می زد 

 !!!سخت 
 !انگار جنبه ندارم که پذیرشش برام سخته  

هنوز همون سمت تخت بود و تو زاویه ی دید من نبود ، همونطور که آروم موهامو شونه می زدم و گره هاشو باز می 
 :کردم ، گفتم 

 ...سخته  ...بهم فرصت بدید لطفا  _
گمون کنم با صدای سشوار حرفمو نشنید و منم دیگه تکرار نکردم و چون کیان خسته شده بود سریع موهامو بستم و 

  :گفتم 
 .خوبه عزیزم _
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سشوار رو ازش گرفتم و نگاهی به آقای وکیل انداختم ، انگار تو این فاصله تعویض لباس کرده بود ، یه کت و شلوار 
 :یلی شیک بود و بهش می اومد ، دوباره روسریمو سر کردم و گفتم مشکی و بلوز سفید تنش بود ، خ

 .من حاضرم  _
 :ژست گرفت و مثل مانکنها روبروم ایستاد و گفت 

 خوبه ؟؟ بهم میاد ؟؟ مورد تائیده ؟؟ -
از حرف و نگاهش متعجب بودم ، اولین بار بود که کسی ازم نظر می خواست ، اونم در مورد لباس پوشیدن و 

 پوشش،
این نگاههای بی هدف و بی حرفم خودمو هم کالفه کرده بود ، این بار سمت مخالف ژست گرفت و نیم رخ ایستاد و 

 :گفت 
 !، اگه بده عوض کنم ؟ ...بگو دیگه  -

  :سری تکون دادم و گفتم 
 .عالیه _

 :لبخند پهنی زد و سمت من و کیان اومد و گفت 
 .، چادر بردار خانومی  ...بریم  به ما می گن خونواده ی خوشتیپ ، بزنین -

 :کیانو بغل زد و همونطور که بغلش بود کاپشنشو تنش کرد و در حال بیرون رفتن از اتاق گفت 
 ! ...منم گرمکن نیاوردم ، باید بخریم ، زیادی یخه اینجا  -

راه افتادم ، درو کمی نگاش کردم و چادر سفید که گلهای براقی داشت رو از داخل چمدون برداشتم و دنبالشون 
بست و سمت آسانسور رفتیم ، هتل شیک و باکالسی بود ، تو عمرم همچین مکان لوکس و تمیزی ندیده بودم ، تو 
پارکینگ سوار ماشین شدیم و راه افتادیم ، به محض قرار گرفتن تو جاده ی اصلی ، حرم روبرومون بود و بی اختیار 

 ...و با انگشتش رو شیشه طرح های فرضی می کشید دلم آروم شد ، کیان روی پام نشسته بود 
دست آزادم گرفته شد و محکم فشرده شد ، نگاش کردم ، لبخند رو لبش بود و حواسش به رانندگی بود ، به دستم  

که قالب دستش بود نگاه کردم ، به سمت خودش کشید و به پاش چسبوند و آروم شروع به نوازش انگشتام کرد ، 
تالشی برای پس کشیدن دستم نمی کردم ، سر چرخوندم و حواسمو به کیان دادم ، حرفی برای  دلم می لرزید و

 گفتن با این بچه هم پیدا نمی کردم و فقط حرکاتشو دید می زدم
 

ولی همه ی حواسم به دست چپم بود که مورد لطف و نوازش قرار گرفته بود ، با فشار مالیمی که به دستم وارد کرد 
 کردم ؛ چشمک و لبخندی حواله ام کرد و با زمزمه پرسید ؛ دوباره نگاهش

 خوبی ؟؟ -
 ممنون -

 .کمی درهم شد ، احتماال دیگه دارم کالفه اش می کنم ، کاش خجالت نمی کشیدم و کمی روان تر جوابشو می دادم 
ردم ی روسریم رو محکم ک تو پارکینگ بیرون حرم پارک کرد ، قسمتی از راه تا حرم رو باید پیاده گز می کردیم ، گره

و چادرو سرم کردم ، همه ی حواسم به کیان بود که گم نشه ، دستشو گرفتم و منتظر بودم سپهر کار قفل کردن 
 :ماشین رو تموم کنه ، لباسشو مرتب کرد و سمتمون اومد ، با یه حرکت کیانو بغل زد و با خنده گفت 

 . ...بریم بابا سواری  -
به هم کوبید و دستاشو حالت هواپیما باز کرد و روی هوا معلق موند و ادای هواپیما در می کیان هم پر ذوق دست 

  ...آورد 
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نمی دونم چرا احساس می کنم باهام غریبه ان و از دیدنشون حسرت می خوردم ، چرا باور اینکه منم عضوی از  
 !!زندگیشون هستم برام سخته و اینکه نباید حسرت بخورم 

شب قبل بارون شدیدی اومده بود و به خاطر سرمای هوا ، آب مونده ی گوشه و کنار ، یخ زده بود و زمین ُسر بود و 
هوا سوز داشت ، می دونستم نوک بینیم قرمز شده ، همونطوری که نگاشون می کردم دستامو جلوی دهنم گرفتم و 

 .ها کردم تا گرم بشم 
 !چرا ایستادی ؟؟ بیا بریم عزیزم  -

نگاه از لبخند کیان گرفتم و به وکیل نگاه کردم ، قبل از اینکه حرکت کنم خودشو بهم رسوند و دستمو تو دستش 
گرفت ، کیان هم تو بغلش آروم گرفت و گوشه و کنار رو دید می زد ، ولی من علی رغم نگاهم که اطراف می چرخید 

سمت بازرسی از هم جدا شدیم ، داخل حرم منتظرم ، شش دانگ حواسم به دستم بود که تو دستش تاب می داد ، ق
بود ، مشغول گپ زدن با کیان بود و چیزی تو گوشش پچ پچ می کرد و کیان هم تائید می کرد و با هم ریز می 

خندیدن ؛ جلو رفتم ، با دیدنم حرفشون رو قطع کردن و سمت صحن های داخلی حرکت کردیم ، کیانو زمین گذاشت 
 .داشت ، جلوتر از ما می دوید و بازیگوشی می کرد و من غرق لذت بودم از خنده و بازیگوشیاش ، بچه اینقدر ذوق 

نگام که به گنبد و گلدسته افتاد دلم هوس گالیه و خالی کردن عقده ، کرد ، سمت یکی از صحن های خانوادگی 
 رفتیم و گوشه ای نشستیم ، حال قشنگی بود ، آرامش داشت

 
 

، زانومو بغل کردم و چونه مو  ...حن پیچیده بود ، حالت روحانی و معنوی ای ایجاد کرده بود زمزمه ای که داخل ص
روی زانوم گذاشتم ، هر چی ته دلم می گشتم از بین اون همه سختی و بدبختی چیزی برای گریه پیدا نمی کردم ، 

 !!انگار اصال نبودن 
دوید تا مبادا گم بشه ، هر چی تالش کردم ته دلم خالی  آقای وکیل همچنان دنبال کیان ، این طرف و اون طرف می

بود و چیزی برای تخلیه عقده و گریه کردن پیدا نکردم ، مُهری برداشتم و دو رکعت نماز زیارت خوندم و دو رکعت 
 هم برای شکرگذاری شرایط جدیدم ، 

 .قبول باشه خانومی  -
 :فقط تونستم نگاش کنم ، لبخند محوی زد و دلخور گفت 

 نمی خوای روزه ی سکوتت رو بشکنی ؟؟ -
 .نگاهمو ازش گرفتم ، کالفه پووفی کشید و کیان رو از روی پاش گذاشت تو بغلم 

 .مهر رو برداشت و ایستاد و برای نماز قامت بست 
 !!!نمی دونم چرا با این کارش دلم یه جورایی مطمئن شد ازش ؛ نماز می خونه 

 ؟؟رضوانه جون برام قصه می گی  -
با هر کی حرفی برای گفتن نداشته باشم ، با این بچه اگرچه ندارم ولی می تونم خیلی حرفها داشته باشم ، سرشو 

 :سمتم چرخوند و منتظر موند ؛ دو تا تک سرفه زدم تا صدام صاف بشه و با لحن مهربونی گفتم 
 .ه قصه ی قشنگ بگم ، قول می دم شب قبل خواب برات ی ...االن که وقت قصه نیست کیان جان  _

 دستاشو مشت شده باال گرفت و خوشحالیش رو با جیغ و داد ابراز کرد ؛ 
 !آخ جون قصه  ...آخ جون قصه  !!!از وقتی مامان شیرین رفته هیچ کسی برام قصه نگفته  !!!آخ جووونمی  -

  :از این حالتش خنده ام گرفت و دستمو جلوی دهنش گرفتم و با خنده گفتم 
 . ...، هر وقت بخوای برات قصه می گم  ...آرومتر عزیزم _



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
184 

 :حق به جانب نگام کرد و گفت 
 .منم قصه بلدما ، هر وقت خوابت نبرد بگو منم برات قصه بگم  -

 :ابروهام باال پرید و برای اینکه باهاش صمیمی تر بشم ، پرسیدم 
 چه قصه هایی بلدی ؟؟ _

 م قصه ها رو گفت ؛شروع به شمردن با انگشتاش کرد و تک تک اس
دخترونه ست ولی مامان شیرین برام تعریف کرده ، قصه ی گرگ و بره  !!!سیندرال و سفید برفی !!!پسر فضانورد  -

 ...حسنی ناقال  !!!
 تو که همه ی قصه ها رو بلدی ، پس من چی برات بگم ؟؟ -

 :دلگیر شد و با دلخوری گفت 
 یعنی قصه ی دیگه ای بلد نیستی ؟؟ -

  :چشمامو براش ریز کردم و با حالتی که فقط خودمون دو تا بشنویم گفتم 
 . ...، یه قصه بلدم ، هیشکی بلد نیست ، امشب برات می گم  ...چرا _
 

 .ذوق زده رو پاهام باال و پایین پرید و هیجانشو این جوری تخلیه کرد ، منم به حالتش می خندیدم 
 شه بپرسم چرا ؟؟می  !!انگار اخمات فقط برای منه  -

بی اراده لبخندم جمع شد و نگاش کردم ، مثل بچه ها قیافه شو عمدا دلگیر کرده بود ، همونطور بی روح نگاش 
 :کردم ، کیان رو از بغلم بیرون کشید و با حالت قهر گفت 

 !یا با منم حرف می زنی یا نمی ذارم با این پسر خوشگل خوش زبون هم حرف بزنی  -
بچگانه اش متحیر بودم و فکر کردم شوخیش گرفته ولی جدی جدی ازم فاصله گرفت و روی کیان رو از این حالت 

  ...هم ازم چرخوند و شروع کردن با هم پچ پچ کردن 
 آخه چه حرفی می تونم باهاش داشته باشم ؟؟
 !!سرمو پایین انداختم ، دلم گرفت از این گروکشی 

  !؟ چرا نمی فهمه که حرفی برای گفتن ندارم
 !!یه عمره با کسی حرف نزدم ، االن چطور انتظار داره حرفی برای گفتن پیدا کنم ، اصال چی بگم ؟؟

 رضوانه ؟؟ ...رضوانه ؟؟  -
 اشکمو با گوشه ی چادرم پاک کردم ، نگاش نکردم ، کیان غر زد ؛

 از چی دلخور شدی رضوانه جون ؟؟ -
 :دستاش گرفت و نگران گفت  بی جواب سرمو پایین انداختم ، جفت دستامو بین

 از حرف من ناراحت شدی ؟؟ -
سرمو تا آخرین حد پایین بردم تا اشکامو نبینه ولی  راحت دست زیر چونه ام برد و مجبورم کرد نگاش کنم ، لبام از 

 :گریه می لرزید ، اونم مظلومانه و نگران فقط نگام می کرد ، برای رفع دلخوریش با همون هق هق گفتم 
 ، چی بگم ؟؟ ...آخه حرفی برای گفتن ندارم باهاتون  ...ای وکیل آق _

تو جیباش دنبال چیزی گشت و با در آوردن دستمال کاغذی ، اونو زیر چشمام کشید و با لحنی که خنده توش موج 
 :می زد گفت 

 ،...شم ، تمرین کن سپهرت با ...تا وقتی برات آقای وکیل باشم معلومه که حرفی برای گفتن نداری  -
 و با لحن پرسشگری ادامه داد ؛
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 چی باشم برات ؟؟؟ -
  :اشکم با دلداری مختصرش بند اومده بود ، آروم گفتم 

 ....سپهر _
 گوششو تقریبا چسبوند به لبام ؛

 ؟؟؟ ...نشنیدم ، چی  -
  :بدون اینکه تن صدامو باال ببرم گفتم 

 ...سپهر _
 .آخ قربون خانوم چیز فهمم  -

 :با چرخوندن سرش ، لباش یه لحظه گونمو لمس کرد و بالفاصله ایستاد و گفت 
 ...بریم  -

دستی روی گونه ام کشیدم تا حرارت برخورد لباشو کم کنم ، خجالتزده ایستادم و دست کیان رو گرفتم و دنبالش 
 .ردیم حرکت کردیم ، از حرم تا پارکینگ دستم اسیر دستاش بود و بدون حرفی مسیر رو طی ک

 داخل ماشین که نشستیم کامل سمت من و کیان چرخید و پر ذوق پرسید ؛
 کی با شهربازی موافقه ، کی با باغ وحش؟؟ -

 :کیان کالهشو در آورد و چند بار تو بغلم باال و پایین پرید و گفت 
 باغ وحش  ...باغ وحش  -

 :اوتی از گفتارش با کیان ، گفت لپ کیان رو کشید و سرشو برای دیدن صورتم کج کرد و با لحن متف
 موافقی خانومی ؟؟ -

 با سر تائید کردم ، ولی کوتاه بیا نبود ، گوششو سمت من متمایل کرد و دوباره پرسید؛
 ...نشنیدم  -

  :از کاراش خنده ام گرفت و به زحمت زبون چرخوندم و گفتم 
 .موافقم _

 :دوباره با اصرار گفت 
 ...نشنیدم  -

 :د و محکم گفت کیان وساطت کر 
 .موافقه دیگه بابایی  -

 :کیانو از بغلم کشید بیرون و روی صندلی عقب نشوند و بهش گفت 
 !!کمربندتم ببند  !!جای شما اونجاست بابایی  -
 .بابا دوست دارم بغل رضوانه جون باشم  -

 با اخمی ظاهری به کیان تشر زد ؛
 . ...ا بغل رضوانه جون جای خودمه نه شم !!!چه حرفا  -

 از خجالت لبمو به دندون گرفتم و سرمو پایین انداختم ، کیانم کوتاه بیا نبود ،
 .خودش قول داده برام قصه بگه  -
  ...قصه رو می گه برات ولی تو بغل خودم -

 از خجالت بدنم گر گرفت ، دوباره نفساش تو صورتم خورد ؛
 موافقی بانو ؟؟ -
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 :بدون اینکه سرمو بلند کنم ، موافقتمو اعالم کردم ، رو به کیان گفت 
 !!!دیدی موافقت کرد ، فقط تو بغل خودم برات قصه می گه  -

  :با چشمای گرد نگاش کردم و با هول گفتم 
 !!من با باغ وحش موافقت کردم _

 د ؛چشماش از شیطنت می خندید ، نگاهشو رو صورتم زوم کرد و با زیرکی پرسی
 یعنی با بغل من مخالفی ؟؟ -

 نمی تونستم چیزی بگم ، سرمو پایین انداختم ، این بار کیان هم کوتاه نیومد و غر زد ؛
 ...اصال با هر دو تاتون قهرم  -

 :سپهر هم که از کل کل با ما دو تا سر ذوق بود اخماشو با حالت خنده داری تو هم کشید و گفت 
 پس باغ وحش نمی ری ؟؟ -
 :ن طفلک که تو منگنه گیر کرده بود با اینکه دلخور بود ، کوتاه اومد و ملتمس گفت کیا
 .بریم باغ وحش  ...آشتی ام  ...نه  ...نه  ...نه  -
 
 

 :سپهر هم باالخره رضایت داد و سوئیچو چرخوند و حین حرکت گفت 
 !!!.بریم باغ وحش  -

جه نگاهم به صورتش که شد ، همزمان با پخش موزیک روی چند تا آهنگ جابجا کرد و موزیکی رو پلی کرد ، متو
 .لباش طرح لبخند کشید و منم هماهنگ با صورتش ، لبخندی نقش صورتم شد 

 . ...برات یه جمله ی مخصوص دارم  -
 کامل به سمتم خم شد و با ریتم موزیک جمله رو تکرار کرد و پرسید ؛

 جمله ی مخصوصم چی باشه خوبه ؟؟ -
وی خجالت تحویلش دادم و قبل از اینکه بیت بعدی خونده بشه با ریتمی جدا از موزیک و بااحساس لبخندی از ر
 :گفت 

 ...تو رو از همه دنیا بیشتر دوستت دارم  -
 :سرشو به صورتم نزدیک تر کرد و محکم و جدی گفت 

 !باور کن  -
با هر قطعه ی احساسی موزیک ، واکنش  تمام مسیر سرم پایین بود از خجالت حرفاش ولی کوتاه نمی اومد و مدام

 ...تر میکردخجالت زدهو منو!!نشون می داد 
 
 
 
 

 برات یه جمله مخصوص دارم 
 تو رو من قد قلبم دوست دارم 

 می خوام ثابت کنم هر جور باشی 
 نمی ذارم که از من دور باشی
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 به رویا می کشونم با تو ، خوابو 
 نگیر از خوابم این تصویر نابو
 مثل آینه که دل می ده به دیوار
 منو تو قلب معصومت نگه دار 

 
 
 

برای باغ وحش بلیط گرفت و سه نفری وارد شدیم ، کیان مدام اطراف می دوید و پر ذوق حیوانات مختلف رو دید 
 ...می زد و ذوقش ما رو هم مجبور می کرد توجه بیشتری به حیوانات داشته باشیم 

پهر فاصله بگیرم مقدور نبود و مدام یا دستمو تو دستاش داشت ، یا هم دستش دور هر چی تالش می کردم از س
شونه هام بود و بازومو نوازش می داد ، هوا سرد بود اما من گرمای عجیبی حس می کردم و جز قرمزی نوک بینیم اثر 

 !!!دیگه ای از هوای سرد تو وجودم نبود 
 

عنوان همسرم نمی تونستم چیزی بهش بگم ، هیچ وقت عادت به  با اینکه هنوز ازش خجالت می کشیدم ولی به
 !!!اعتراض نداشتم ، همیشه مطیع بودم ، حرکات سپهر هم به عنوان همسر جای اعتراضی نداشت 

فقط این وسط من از لذت سرشار می شدم و زبونم قادر به ابراز نبود و به جای جوابیه به احساساتش سکوت و  
ود که حسابی دلگیرش می کرد ، ولی به دقیقه نکشیده دوباره محبت بی دریغشو از سر می خجالت تنها واکنشم ب

 ....گرفت 
 !!!کلی عکس سلفی گرفت و مجبورم می کرد به لبخندهای زورکی  

کیان هم حسابی از گردش سر ذوق اومده بود ، نمی دونم اینقدر این دو تا ذوق کردن ، ذوق دونیشون پر نشده هنوز 
 ؟؟ 
 مموری گوشیش از این همه عکس ؟؟یا 

کاش منم می تونستم مثل اونا ذوق کنم و بچگی کنم و بی توجه به حرف و خجالتی خوش بگذرونم ولی چه کنم که 
روابط اجتماعیم ضعیف بود و ارتباط برقرار کردن با آدما برام سخت بود و از همه بدتر جنبه و ظرفیت اینهمه خوبی 

 ....کم بیاره نداشتم ، میترسم قلبمرو
 
 

 نشون دادی چه خوب بلدی منو بهم بریزی
 دست خودت نیست به خدا ، بخوای نخوای عزیزی

 برای من کنج دلت یه جایی دست و پا کن
 تو رو خدا منو با اسم کوچیکم صدا کن
 نشون دادی لیاقت دوستت دارم رو داری

 چه لحظه ای جون می ده واسه عکس یادگاری
 تکون نخور ، پلک نزن ، به هم نریزه ترکیب
 یه خرده عاشقونه تر ، آهان ، حاال بگو سیب
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ناهار هم از بوفه ی باغ وحش گرفت و همونجا خوردیم و خسته به سمت هتل حرکت کردیم ، کیان پرذوق گوشی 
نشون می داد ، در مورد سپهر رو زیر و رو می کرد و به عکسای مختلف می خندید و از بین دو تا صندلی به ما 

عکسای خودم و سپهر که به زور در حد حل شدن به هم چسبیده بودیم نظری نداشتم ، در عوض سپهر با حرفاش و 
بیان حسش در اون صحنه حسابی خجالت زده ام می کرد ،  ولی برای عکسای حیوونها و خصوصیات هر حیوون 

 ...،دونه به دونه براش توضیح می دادم 
یک روز تمام بیشتر این خونواده رو تجربه نکردم ولی طوری رفتار می کردن انگار عمری با من زندگی کردن  با اینکه

  !!، حسی دارم شبیه آدمایی که فراموشی گرفتن 
 !!شاید من قبال باهاشون زندگی می کردم و یادم نمیاد 

همه خوشی یهویی برام غیر قابل باور بشه  ولی با یادآوری گذشته ام تو غم افکارم غرق می شم و باعث می شه این 
!!! 

با ترمز ماشین از فکر خارج شدم و نگاهی به محیط انداختم ، هتل نبود ، مردد نگاهی به سپهر انداختم ، با چشم و 
 :ابرو اشاره کرد پیاده بشم و رو به کیان گفت 

 .شما همینجا باش بابا جان  -
 :ره رو کشیدم اما درو باز نکردم ، جدی تر گفت از اخم و جدیت چهره اش ترسیدم و دستگی

 !!!پیاده شو دیگه  -
پیاده شدم ، احتماال رفتار سردم مقابل شوق و حرارتش کالفه اش کرده ، با شرمندگی سرمو پایین انداختم ، دو تا 

 :تراول جلوی صورتم گرفت و محکم گفت 
 . ...برو  -

 لبام برای گریه تکون خورد و نالیدم ؛ با ترس نگاش کردم ، صورتش کامال جدی بود ،
 !!!!جایی رو ندارم برم ؛ اونم تو این شهر  -

 :حالت چهره اش درهم تر شد و با چشمای ریز روی صورتم دقیق شد ، اشکم ُسر خورد و گفتم 
 فرصتباور کنین رفتارم دست خودم نیست ، چطور انتظار دارین یه روزه تغییر همه چیز رو باور کنم ؟؟ بهم  -

 .بدین ، قول می دم رفتارم بهتر می شه 
اشکام دیدمو تار کرده بود و لرز بدی از ترس سراغم اومد که با قرار گرفتنم تو آغوشش متوقف شد ، رسما هنگ کرده 

 بودم ،
 !!آخه کجا رو می خوای داشته باشی جز قلب و آغوش من ؟؟ !!، از کنارم دور نمی شی  ...عزیزم  -

 بودیم سریع از بغلش جدام کرد و به تابلوی اون طرف خیابون اشاره کرد ؛ خوندمش ؛ سالن زیبایی چون تو خیابون
 ...فقط نه موهاتو کوتاه می کنی و نه رنگ  ....گمون نکنم این ساعت مشتری داشته باشه ..برو اونجا  -

 :با تعجب نگاش کردم ، چشمکی زد و به ساعتش اشاره کرد و با شیطنت گفت 
 .زود باش ، شب شد  -
 

 :یک قدم با فشار دستش جلو رفتم ، محکم تر گفت 
 . ...، می برم کیانو بپیچونم  ...نیم ساعت دیگه میام ، خودم با آرایشگره حرف می زنم  -

 :با چشمای گرد نگاش کردم ، چشمکی زد و سمت در ماشین رفت و گفت 
 .میام من  ...برو دیگه  -
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 شتنش می ترسیدم و با دلهره پرسیدم ؛نمی دونم چرا از برنگ
 حتما میاین ؟؟ -

 :لبخند عمیقی زد و قبل از سوار شدن گفت 
 ...میام  ...آره عزیزم  -

دوباره برای حرکت بهم اشاره کرد و خودش سوار ماشین شد ، سمت در سالن رفتم و سپهر هم با بوقی حرکت کرد ، 
 ..با استرس داخل رفتم 

 
همراه افسانه دیگه پا تو آرایشگاهی نذاشته بودم و حتی همون دو بار هم افسانه مهلتی نداد که  ، به جز یکی دو بار

 !!!من زیر دست آرایشگر برم ، برای همین بعد از هفت سال زندگی هنوز صورتم دخترونه بود 
 :سالن خلوت بود ، خانمی از پشت میز جلو اومد و گفت 

 .بفرما عزیزم  -
 نگاهی به صورتم انداخت و  حین بستن نخ پرسید ؛روی صندلی نشستم و 

 اصالح اولته یا گیر داشتی ؟؟ -
 :روسریمو باز کردم و آروم گفتم 

 . ...اصالح اولمه  _
شروع به ، به به و چه چه و مبارک باد و این حرفا کرد ، منم از سوز صورتم مدام چشمامو به هم فشار می دادم و 

 تالش می کردم ،  برای جیغ جیغ نکردن زیر دستش
 

هنوز کارش کامل تموم نشده بود که آیفون زده شد و چون دست شاگردش به رنگ موی مشتری دیگه ای بند بود ، 
 ...خودش جلوی در رفت 

فرصت کردم کمی خودمو تو آینه برانداز کنم ، چون صورتم پر مو نبود زیاد تغییر نکرده بودم ولی براق تر شده بود و 
 !!به قرمزی می زد بعضی جاها هم 

نگاهی هم به محیط آرایشگاه انداختم ، کوچیک و ساده بود ولی شیک و تر و تمیز ؛ نمی دونم سپهر از قبل اینجا رو  
 !!!می شناخت یا همینطوری اینجا رو انتخاب کرده بود 

نگ ح اصول و قواعد ر خانومی که برای رنگ مو نشسته بود مدام غر می زد و شاگرد بخت برگشته هم هر بار با توضی
 !کاری مو ساکتش می کرد 

 
 :باالخره خانمه از جلوی در اومد ، یه جعبه بزرگ سفید دستش بود ، گذاشتش روی میز و سمت من اومد و گفت 

 !!!نگفتی تازه عروسی  -
 :متعجب نگاش کردم و پرسیدم 

 چطور ؟؟؟_
 :به کارتن اشاره کرد و گفت 

 .همسرت لباس آورد تا برای امشب آماده ات کنم  -
 

  :با چشمای از تعجب گرد شده گفتم 
 شوهر من ؟؟_
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 :با تردید نگام کرد و سری تو آرایشگاه چرخوند و گفت 
 ...رضوانه خانوم شمایی دیگه ؟  -

  :با سر تائید کردم و برای ماست مالی کردن جریان گفتم 
 . ...خه قرار نبود لباس و آرایشگاه آ_

 شونه ایی باال انداخت و شروع به کار کردن روی صورتم کرد و همزمان غر زدنش هم شروع شد ؛
دیر اومدی ، وقت قبلی نداشتی ، طول می کشه ، سرعت عملم هزینه داره براتون و هزار و یک بهونه برای حرف  -

 . ...زدن 
خواست کوتاه کنه ولی به خاطر خواسته ی سپهر اجازه برای درست کردن موهام بهونه آورد و برای راحتی کارش می 

 .کوتاه کردن و رنگ ندادم و اونم حسابی کفری شد 
حسابی ذوق داشتم  با اتمام کارش خودمو ببینم و برای اینکه غر زدنش کمتر بشه خواستم ساده ترین مدل رو پیاده 

 . ...کنه و زیاد روی مدل و آرایش چهره ام حساسیت به خرج ندادم 
 

  ...از غروب گذشته بود و ساعت حدود هفت بود که کارش تموم شد 
لباسو پوشیدم ، اجازه داد خودمو تو آینه دید بزنم ، اصال خودمو نشناختم ، موهام با تاج قشنگی روی سرم شینیون  

  ...شده بود و آرایش کمرنگی هم روی صورتم بود 
 !!!!ولی زمین تا آسمون چهره مو تغییر داده بود 
 

لباس هم یقه دار بود ولی قسمت یقه اش کامل گیپور بود و باالتنه ام تو دید بود و مدل دکلته دیده می شد ، 
قسمت سینه تا بخشی از کمر و دامن هم با کریستال منجوق دوزی شده بود و فوق العاده برق می زد و قشنگ جلوه 

 :می کرد ، شنل رو دستم داد و گفت 
 !!!می تونی بری  !!!بیرون منتظرته  -

مانتو و لباسام رو تو نایلون گذاشته بود ، برداشت و چادرشو سرش کشید و همراهم اومد بیرون ، ماشین سپهر 
جلوی در بود و با خروج ما پیاده شد و استقبالم اومد ، دست به جیبش برد و حق الزحمه ی خانم رو داد و بعد از 

 ....تشکر لباسامو ازش گرفت
 :ست گرفت و گفت بازومو تو د

 . ...بریم خانومی  -
 :در ماشینو باز کرد و کمکم کرد دامنم رو جمع کنم و سوار شم ، خودشم با عجله سوار شد و با ذوق گفت 

 .بزن باال اون شنلو ببینمت  -
 ...از خجالت حرکتی نکردم که خودش دست به کار شد و شنلو باال نگه داشت 

می کردم زیاد به چهره اش خیره نشم ولی انقدر بهم خیره موند که چشمم بی هدف تو صورتش چرخید ، سعی  
 :چشمکی زد و لبخندی تحویلم داد و گفت 

 !!!ایول سلیقه ام  -
خودش هنوز همون کت و شلوار صبحی تنش بود ولی انصافا کم از تریپ دامادی نبود ، قبل از اینکه دلیل این کارا و 

 و بپرسم حرکت کرد و خودش توضیح داد ؛لباس ر
سم که مرا !!!دوست دارم زنمو تو لباس عروس ببینم ، کار ندارم که ازدواج اولت نیست ولی برای من اولینی دیگه  -

 .، می ریم آتلیه و برمی گردیم هتل  ...نمی شه بگیریم ولی عکس یادگاری می تونیم داشته باشیم 
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 ، کیان نبود ،  نگاهی به صندلی عقب انداختم
 کیان کجاست ؟؟ -

 :نگاهی به جای خالی کیان انداخت و گفت 
 !!!پیچوندمش برای امشب  -

 می دونستم منظورش از امشب چیه ولی اینکه با کیان چیکار کرده برام سوال بود ؛
 کجا گذاشتیش بچه رو ؟؟ -

 :آینه روبروشو تنظیم کرد و حواسشو به تاریکی خیابون داد و گفت 
 خدایا یکی ام نگران ما باشه چی میشه؟؟؟ -
 

  :پایین انداختم  با لحن مالیم تری گفتخجالتزده سرمو
 .تحویل یکی از خدمه ی هتل دادم ، برگردیم تحویلش می گیرم ، نگران نباش _

بی می ادیگه تا آتلیه حرفی نزدیم ، هزار مدل عکس گرفتیم که خیلی هاش واقعا از خجالت آبم می کرد و سپهرم حس
  !خندید و با بوسه هایی که به ظاهر ژست عکس بود از خجالت خودش در اومد و دل منو قلقلک میداد 

این مرد اصال خجالت تو کارش نبود و بی محابا برخورد می کرد ، هر چی من بیشتر وسواس به خرج می دادم اون 
 .برای صمیمی کردن رابطه مصمم تر می شد 

رگشتیم هتل ، اول سفارش غذا داد بعد رفتیم اتاقمون ، با اونهمه جسارتش موفق شده نزدیک نیمه شب بود که ب
زود یخمو آب کنه و دیگه باهاش غریبگی نمی کردم ، مثل باقی مردایی که تو زندگیم دیده بودم نبود و فرق داشت و 

 ...این برام جالب و خوشحال کننده بود ، 
  :پلی کرد و دست دور شونه هام حلقه کرد موزیک شاد ولی آرومی دراورد وگوشیشو

 برقصیم خانومی؟؟؟؟_
با هول چرخیدم سمتش تا اعتراض کنم و بگم حتی یه حرکت رقص هم یاد ندارم ولی سر انگشتامو نرم گرفت و 
مجبورم کرد چند دور زیر چتر دستش  بچرخم و بالفاصله با اتمام چرخش انگشتاشو قالب انگشتام کرد و بدنمو 

 ...گ با بدن خودش به هر طرف میکشیدهماهن
 

محلیم ناراحتش میکنه سعی کردم هماهنگ باهاش هرکاری میخواد انجام بدم ولی انگار زیادی کمچون میدونستم
  :کارم ناشیانه بود که خودش فهمید هیچی بلد نیستم و پرسید

 تاحاال نرقصیدی؟؟؟؟ بلد نیسی؟؟؟_
  :ار گفتمزمزمه وپایین انداختم وشرمنده سرمو

 ....وقت نه تا حاال نرقصیدم هیچ_
محکم کشید وبه هم چسبیدیم سرم روی سینه اش قرار گرفت و برای  اولین بار حواسم به عطر تنش پرت شد دستمو
  !!مالیم بود مکان جدا شدم ، یجورایی خواب اور و شاید آرام بخش واز زمان وو

 .راحت تر باهاش ریتم گرفتم رها شدم و
  :آروم کنار گوشم زمزمه کرد

 .....یاد نداشتن این چیزا که خجالت نداره _
 اثر چرخشای حین رقص بود ،میخواست بخوابم ، نمیدونمدلم
 صدای آرومش؟؟؟ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
192 

  !!!یا بوی عطرش؟؟
 ....همون لحظه بخوابم شایدم خستگی که دلم میخواست چشمامو ببندم و

 حالت خوبه رضوانه جان؟؟؟؟_
  :برانداز کردم و گفتمکردم و چرخشی کل صورت نگرانشو چشمامو باز

 ...بزنم خوب میشم یه آب به صورتم_
  :گفتمتوقف کرد و انگار کمی دلخور شده بود رهام کرد وحرکاتشو

 ...خراب میکنههم کامل تمیز کن پوستتوارایشو ...آب بزن برو_
موهاش بود ، دستش تود ناراحتش کردم و کالفه دودرست بوقدم سمت حموم رفتم و سمتش چرخیدم ، حدسمدو

اد گفتممتوجه نگام   :که شد پرسشگر نگام کرد ، مُرد
 !!!!!بازم ناراحتتون کردم _

  :گفتبازم ازون لبخندای دلبرانه و قشنگش تحویلم داد و
 ....رقصغصه نخور سر فرصت حسابی یادت میدم که هیچکی حریفت نشه تو_

  :گفتمحکمسمتم گرفت وتهدیدشولبخند زدم ،انگشت 
 ...البته باید فقط برای خودم برقصیا_
 

به جون آرایش صورتم افتادم ، بعدازینکه تمیز شستم با دستمال خشک برای فرار از خجالت داخل حموم رفتم و
 ...بیرون اومدمکردم و

 :تا، تا باال زد و گفت  کتشو درآورده بود  و دکمه های آستینش رو باز میکرد ، آستیناش رو با چند
 .من میرم دنبال کیان ، می تونی لباستو عوض کنی  -
 .باشه  -

با رفتنش جلوی آینه ایستادم و چند بار چرخیدم و خودمو برانداز کردم ، کاش ازدواج اولم اصال وجود نداشت و هیچ 
 !!!سنگین و غیر قابل هضم نبود وقت وارد اون زندگی جهنمی نمی شدم ، اونوقت االن این همه محبت سپهر برام 

 !!حتی می ترسم جواب محبتشو بدم و مواخذه ام کنه  
  ...بس که فواد سرکوبم می کرد و در مقابل مهربونی من خشن رفتار می کرد ، می ترسم که تکرار بشه  
فر دیگه م و  توسط ینترجیح می دم حرف و خواسته های قلبیم همونطور سرکوب تو دلم باقی بمونن تا اینکه ابراز کن 

 !!!سرکوب بشه و غرورمو هم پایمال کنه  
از فکر و حسرت گذشته خارج شدم و شروع به باز کردن سنجاقهای سرم کردم ، در اتاق باز شد و سپهر بچه بغل 

 :اومد داخل و به شخص پشت سرش گفت 
 .همینجا منتظر باشید  -

 :کیانو روی تختش گذاشت و پتو روش کشید و گفت 
 . ...خوابیده  -

سمت در رفت و با میز روان شام داخل اومد و درو بست ، تو موهام دست می کشیدم و دونه دونه سنجاقها رو جدا 
 می کردم که پشت سرم ایستاد ؛

 هنوز تموم نشده ؟؟ -
 .نه ، حسابی سنجاق کوبم کرده  -

 :نرم خندید و گفت 
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 .بشین من دربیارم  -
 نشستم و شروع کرد باز کردن سنجاقها، صندلی رو جلو کشید ، روش

 !!!از موهای بلندت خوشم میاد ، هم رنگش طبیعیه هم نرم و قشنگن  -
 سرمو پایین انداختم تا مجبور نباشم حین تعریفاش بهش نگاه کنم ، حرفشو ادامه داد ؛

 . ...مادر  کیان راستش زنای زیادی تو زندگیم بودن ، از اون مژگان نکبت بگیر تا فرانک به اصطالح  -
احساس کردم با نفرت ازشون اسم برد ، سر بلند کردم و نگاش کردم ، یه جورایی ناراحتی و حسرت تو نگاه و صداش 

 .هویدا بود که منم ناراحت کرد 
 مامان کیان االن کجاست ؟؟ -

 :رشته های مو رو پشت سرم آزاد کرد و دوباره روی موهام دست کشید و گفت 
 !و زندگیم گم کرده گورشو از ت -

 لبخندی زد و از تو آینه به چشمام خیره شد و ادامه داد ؛
، یه درصد فکر کن براشون یه روز مثل  ...به هیچ زنی اندازه ی تو کشش نداشتم تو عمرم  !حسودی نکن خانومی  -

 !!!عمرا   !!!امروز ساخته باشم 
 مم ؛ سر چرخوندم و به چشماش زل زدم تا حقیقت حرفاش رو بفه

 از سر دلسوزی امروزو ساختید برام ؟؟ -
 :کنار صندلی رو زانو نشست و گفت 

همه اش برای خودم بود ، دلم می خواد همیشه شاد ببینمت ، می  !!!یه درصدم فکر نکن به دلسوز بودن من  -
 خندی برام ؟؟؟

 یدی می کرد که برام غریبه بود ، طورینبض بدنم غیرقابل کنترل بود ؛ این مرد با کالم و نگاهش منو وارد دنیای جد
 ...رفتار می کرد که حتی با نگاهش هم آرامش می گرفتم 

 .تو یه روز چطور ممکنه آخه؟؟؟؟ 
همونطور که محوش مونده بودم ، سرش جلو اومد و دستش دور شونه هام چفت شد و با حرکت لباش روی لبام 

ستاش شل شد و مات نگام کرد ، ایستاد و زیپ پشت کل تنم رعشه گرفت ، سرمو به زحمت عقب کشیدم ، د
 :لباسمو باز کرد و گفت 

، همه  ...، زندگی جدیدت فرق می کنه ، هیچ اجبار و زوری نیست  ...، تا تو نخوای کاریت ندارم  ...راحت باش  -
 . ...چیز اون طوری که تو بخوای پیش می ره 

و بعد باز کردن نگاش روی بازوم ثابت موند واخماش درهم شد  برای دادن اطمینان به من ، چشماشو رو هم فشرد
  ...،بالفاصله ازم فاصله گرفت و کنار چمدونش شروع به تعویض لباس کرد 

مسیر نگاشو روی شونم دنبال کردم و نگام به رد سوختگی سیگار فواد افتاد و فکرم دوباره درگیر اون شب نفرین 
 ...شده افتاد

 . ...هامو شونه زدم ، منتظر بودم که بخوابه تا لباسمو عوض کنم ولی انگار نه انگار موبرای فرار از فکر 
 :با یه رکابی سفید جذب و شلوار اسپرت سفید سمتم اومد و لباسی رو سمتم گرفت و گفت 

 .اینا رو بپوش  ! ...البته  اینم ضمیمه کنم که یه چیزایی هم به خواسته ی منه ها  -
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نرم خندید و سمت تخت برگشت و کنار کیان دراز کشید ، با خیال راحت لباسمو درآوردم و تاپ و شلوار طرح دار 
صورتی رنگی که داده بود رو پوشیدم ، لباس عروس رو صاف کردم و روی صندلی گذاشتم تا چروک نشه ، چرخیدم 

 !!م می زده ؟؟، رو تخت نشسته بود ، هنگ کردم ؛ یعنی موقع تعویض لباس هم دید
 :گوشه ی لبمو دندون گرفتم ، به میز اشاره کرد و گفت 

 .شام بخوریم ؟؟؟ ضعف کردم  -
 :سمت میز شام رفتم ، اونم پایین پرید و روبروم نشست و گفت 

 !!!حسابی بخور ، خیلی ضعیفی  -
 .همیشه همینطوری بودم ، هیکلم همینه ، از ضعف نیست  -

 :کرد و گفت ابرو باال انداخت و نگام 
 .منظورم بنیه اته نه هیکلت  -

 ...دوباره خجالت زده سرمو پایین انداختم و بی حرفی تا آخر بشقابمو خوردم 
تقصیر من نبود که ، همیشه کم خوراک بودم و از یه حدی بیشتر نمی تونستم غذا بخورم ، بشقاب خالی رو جلو هل 

 :دادم ، لیوان دوغ رو سمتم گرفت و گفت 
 .بخواب ، صبح زود حرکت می کنیم  برو -

 نصف لیوان رو سر کشیدم و با تشکری بلند شدم و خودشم میز رو بیرون اتاق گذاشت و سمتم اومد ،
 ،  ...مردد بودم که باید کجا بخوابم ، یه تخت بیشتر تو اتاق نبود که کیان روش خوابیده بود 

سر بغلم کرد ، دوباره بدنم لرزید ، کنار گوشم بوسه ی ریزی کنار تخت ایستادم و کیانو نگاه می کردم که از پشت 
 :کاشت و گفت 

 !!!نوبت خواسته ی منه  -
 مستاصل نالیدم ؛ 

 ....خواهش می کنم من  -
 !!!منظورم تو بغلم موندنته  ...، تو چرا انقدر بدبینی دختر ؟  ...هیس  -

خت فرود اومدم ، خودشم پشت سرم دراز کشید و منم شرمزده سرمو پایین انداختم ، رو دستاش بلند شدم و روی ت
محکم تو بغلش فشرد ، احساسات چندگانه ای سراغم اومده بود ، هم لذت می بردم و هم می ترسیدم ، نگاهم به 

 کیان بود ، یعنی ممکنه بتونم این خونواده رو حفظ کنم و این خوشبختی دائمی باشه ؟؟
  !!بچه ای که دوستم داره  

  !!برای هوسش بازیچه نیستم  مردی که
 !!تحقیرم نمی کنه 

  !!!دوستم داره  
 !!بی دریغ محبت خرجم می کنه بی اینکه انتظاری ازم داشته باشه 

 ....رو موهای کیان دست کشیدم و ب وس ه ی ریزی رو گونه اش کاشتم
 .....منم میخوام_سپهر
 
 

رو کمرم بود منو سمت خودش چرخوند ، فکر می کردم خوابیده چشمام تا آخرین حد ممکن باز شد ؛ با دستش که 
 :ولی بیدار بود ، یکی از دستاشو زیر سرم گذاشت و گفت 
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 چرا نخوابیدی ؟؟ -
 :سر و کمرم رو سمت خودش کشید و چند تا نفس عمیق کشید و گفت 

 !خب منم ب ب وس  !!!نمی گی به پسرم حسودیم می شه  -
صورتمو کامل به صورتش چسبوند و منتظر بوسه موند ؛ آروم لبامو به گونه اش قدرت تقال کردن نداشتم ، 

چسبوندم و چشمامو بستم ، بی صدا و آروم ب وس ی دم ش و سرمو عقب کشیدم ، ولی دیگه جرات نکردم 
 چشمامو باز کنم و حرف دلمو زدم ؛

، نکنه اعدام شدم و االن همه اش یه  ...ترسم می  ...، می ترسم  ...غیرقابل باوره  !!همه اش برام مثل یه خوابه  -
 !!اصال چطور ممکنه اینهمه تغییر؟؟؟ ...رویا باشه 

 شروع به نوازش کمرم کرد ،
 . ...چشماتو باز کن  -

 نگاش کردم ، صورتش کامال جدی بود و صداش اطمینان بخش و آروم ؛
سختی که گذروندی رو به چشم یه آزمایش خدایی ببین اون روزای  !!!، االن زندگیت واقعیه  ...اون روزا تموم شد  -

 همه ی گذشته اتو حذف !!تبرئه شدی که االن اینجایی  ...دیگه به اعدام فکر نکن  ...و فراموش کن برای همیشه ، 
 .کن و از امروز شروع کن ، من و تو و کیان ، هر سه تامون به فراموش کردن گذشته نیاز داریم 

 .شش چشمامو بستم و به شیرین ترین خواب عمرم فرو رفتم با زمزمه ها و نواز 
********** 

 
نگام روی تابلوهای کیلومتر شمار جاده بود و با گذشتن هر کدوم که نوید نزدیک شدن به مقصد رو می داد ، چیزی 

 !!!تو دلم آب می شد ؛ یه جور حس تازگی و زندگی 
 ! ...ه باز انقدر اون تابلوها رو بشمر که خوابت ببر  -

 :به مسیر چشم دوختم و گفتم  !!حواسش به رانندگی بود یا من ؟؟
 .نه ، دیشب خوب خوابیدم و خوابم نمی بره  -

 ...خودم از حرفی که زدم خجالت کشیدم ، نکته ی حرفمو که گرفتم هینی کشیدم و دستمو جلوی دهنم چفت کردم 
ندید و دست آزادشو دور گردنم انداخت و گونه امو به سپهر هم از خدا خواسته برای کسب سوژه ی جدید بلند خ

 :نوازش سر انگشتاش مهمون کرد و گفت 
 .تا اون سر دنیا هم بریم انرژی دارم  ...منم خوب خوابیدم عزیزم  -

 :کمی دلخور نگاش کردم و آروم گفتم 
 نمی شه اینقدر به روم نیارید ؟؟ -
 ! ...طرات شیرینه اتفاقا تکرار اون مدل خا ...نچ ، نمی شه  -

 :دلخورتر نگاش کردم ، برای توضیح حرفش گفت 
من تا صبح تماشات کردم و حرص زدم که چرا یه لقمه  !!آخه تو که خودت رو ندیدی چه باحال خوابیده بودی  -

 . ...!!!چپت نکردم
فرو بردم ، کاش کیان بیدار بود ، که البته براش فرقی نداشت و در با این حرفش حرصی ترم کرد و سرمو تو یقه ام 

  !هر حالی حرفشو می زد 
 

دفعه ی قبل که دیدمش اینقدر بهم بی احترامی کرد که ازش بیزار شدم ولی اینبار انگار با آدم دیگه ای طرفم که 
 ...کشور از ذوق لبریز شدم  زمین تا آسمون با اون شخص فرق می کرد ، با رسیدن به مسیر جنگلی و شمال
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کیان هم بیدار شده بود و روی صندلی ورجه وورجه می کرد ، اینطور که فهمیدم اسباب بازی دوست نداشت و بیشتر 
عالقه اش به حرف زدن و سوال پرسیدن بود و مدام برامون حرف می زد ، اینقدر موضوع حرفاش درهم بود که گاهی 

  ...دم و نظری نمی دادم اوقات فقط حرفاشو تائید می کر 
حرفش که به جنگل رسید ، نطق منم باز شد و با ذوق براش از جنگل و خاطرات بچگیم تعریف کردم و چقدر خوش  

 .ذوق بود که باعالقه گوش می کرد ، حتی سپهر هم همه ی حواسش به تعریفای من بود 
تاب می خوردیم ؛ دو سه سال که گذشت ، طنابش با حسین یه تاب بسته بودیم زیر درخت کنار رودخونه و نوبتی  -

 ، با اون لباسای خیس ...پوسیده بود و بعد چند بار تاب خوردن حسین صاف افتاد تو رودخونه و حسابی خیس شد 
تا خونه دنبالم دوید و چون مسیر خاکی بود ، همه ی لباساش پرِ گِل و خار شده بود ؛ این وسط منم شیطنتم گل 

شاخه گزنه تو یقه اش انداختم ، طفلک تا یه هفته کل بدنش کهیر زد و از حرص فقط منو نفرین می  کرده بود و یه
ینکه کال از تا ا ...کرد و به هر بهونه ای می خواست انتقام بگیره ولی بابا قیصر و ننه گیسو هوامو داشتن و موفق نشد 

 ،  ...یادش رفت 
 . ...دم اینقدر انتقام گرفتن کش می اومد که به کل یادش می رفت قانون همین بود ، هر وقت بالیی سرش می آور 

 
با یادآوری اون روزا پرحسرت قیافه ی اون موقع های حسین رو مرور کردم ، چقدر زود از حافظه ام محو شد اون 

 .ذهنم بازبینی می شه روزا ، و االن که دوباره برگشتم شمال داره تو
 .ای دوران بچگیت خب دیگه بگو از شاهکاره -سپهر 
 

 به چهره ی خندونش نگاه کردم و چون خودمم دلم می خواست حرف بزنم ، از پستوی ذهنم خاطراتو بیرون کشیدم ؛
هم سن کیان بودیم ، کال منطقه ی پشت خونه تا رودخونه منطقه ی اختصاصی ما برای بازیگوشی و شیطنت بود  -

یه بطری رو پر از بچه قورباغه کردیم و آوردیم تو حوضچه ی وسط ، رفته بودیم به حساب خودمون ماهیگیری ولی 
 !!!حیاط انداختیم ، توهام پرورش ماهی زده بودیم 

 
 !!چند روز بعد که فهمیدیم بچه قورباغه به جای بچه ماهی صید کردیم حسابی خورد تو پَرمون 

  ... !!بیرون بندازیمشون بزرگتر شده بودن و دست و پا درآورده بودن و دیگه نمی شد از حوضچه  
تا اینکه پسرای بابا قیصر اومدن و سرِ بازی کردنم با نوه ی صفار از صفار سیلی خوردم ، حسینم دید اونطوری در 
حقم نامردی شد ، چند تا از همون قورباغه های پرورشی خودمونو گرفت و تو ماشیناشون انداخت ، اگرچه بعدش 

ی از کارش پشیمون نبود ، دیدن قیافه های زنداداشا و بچه هاشون از ترس حسابی از ننه گیسو کتک خورد ول
 .قورباغه ها واقعا دیدنی بود 

 
  ...دوباره تو خودم فرو رفتم و ذهنم پر کشید به اون روزا 

 این هفت سال به من چی گذشته بود که همه ی دنیای بچگی مو فراموش کرده بودم ؟؟ 
م و نگاش کردم ، از داشبورد دستمال کاغذی برداشت و زیر چشمم کشید ، خودمم با ترمز ماشین حواسمو جمع کرد
 دست کشیدم ، خیس اشک بود ،

  !تموم شدن  ...گفتم روزای بد رو فراموش کن ،  -سپهر
 حرف بدی زدم رضوانه جون که گریه می کنی ؟؟ -کیان

 ، !!!!از محبت این پدر و پسر لبریز شدم با این همه توجهشون 
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 :سپهر که نمی تونستم ابراز کنم ولی کیان رو از بین دو تا صندلی بغل زدم و محکم بوسیدم و گفتم به 
 . ...، فقط آدم یه وقتایی یاد بعضی چیزا که می افته دوست داره گریه کنه  ...نه عزیزم  -

 :به پهلو چرخید تا بتونه از تو بغلم صورتمو دید بزنه و گفت 
 !!!شما که بزرگی هم نباید گریه کنی  ...، ببین من کوچولوام گریه نمی کنم  ...خب نباید گریه کنی  -

 :محکم تو بغلم فشردمش و گفتم 
 .چشم عزیزم دیگه گریه نمی کنم  -

 ...اهم  ...اهم _سپهر
 :با سرفه ی نمایشی توجهمون رو به خودش جلب کرد و با لحن بچگانه ای گفت  
 ! ...نمی ذارم توهم دیگه گریه کنی  ...ببین من بزرگم گریه نمی کنم  -

 :و با لحن مردونه و جدی به گونه اش اشاره کرد و گفت 
 !!!خب ، حرف شیرین زدم حاال منم ببوس  -

 :با چشمای گرد نگاش می کردم ولی کامال جدی به گونه اش ضربه می زد و منتظر بوسه بود ، متحیر گفتم 
 تون خوبه ؟؟حال -
 ...یاال...، بهترم می شم  ...خیلی  -
 

 :واکنشی که نشون ندادم ، چشماشو ریز کرد و تهدید وار گفت 
 . ...اول می خواستم ببرمت خونه ی قدیمیتونو ببینی ، حاال که اینطوریه میریم هتل  -

م و سریع گونه اشو بوسیدم و استارت زد و آماده ی حرکت بود ، از ذوق اینکه خونه ی قدیمی رو ببینم خم شد
 :ملتمس گفتم 

 . ...، قول  ...فقط می خوام ببینم ، زود برمی گردم  -
 دنده رو آزاد کرد و گاز داد ،

 .این مدلی جونمم بخوای می گم چشم  ...چشم بانو  -
رم باهاش سرگبا اینکه خجالت می کشیدم اما حضور کیان بهونه ی خوبی برای ماست مالی کردن بود و منم خودمو 

 .کردم ، از تنکابن تا روستا دیگه دل تو دلم نبود و هر لحظه برام یه عمر می گذشت 
 .بذار ببینم امکانش هست نزدیک روستا ساکن بشیم  -سپهر

 گوشیشو برداشت و چون خاموش بود ، روشنش کرد و شماره گرفت ؛
 ...سالم  -
-...... 

 کمی خشن و عصبی جواب داد ؛
 .دوباره تکرار کنم؟؟؟مگه خرم یه اشتباهو ...خفه بابا  -

صدای جیغ جیغ زنانه نامفهومی از اون طرف خط می شنیدم ولی دقیق متوجه نمی شدم چی می گه ، سپهر با 
 :پوزخند گوش می داد و محکم گفت 

 پس چرا داری می سوزی اگه برات مهم نبودم ؟؟؟ ...هِه  -
-.......... 

 .بشم گرفتم ، تو و امثال تو بسوزین آره زن گرفتم ، خو -سپهر 
-...... 

 کارت داشتم زنگ زدم ، این ویالی جنگلی پسرعموت خالیه یا مسافر داره ؟؟ ...خفه شو ببینم  -سپهر 
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-........... 
 .بهش بگو در جریان باشه  ...شاید برم  -سپهر 
 

 گوشی چند تا فحش زیرلبی نثارش کرد ، با تعجب پرسیدم ؛با اخمای درهم تماسو قطع کرد و با خاموش کردن 
 کی بود ؟؟ -

 :همونطور عصبی نگام کرد و لبخند محوی زد و بی حوصله گفت 
 .زن سابقم  -

با اینکه بهم برخورده بود ولی نمی دونستم چه واکنشی نشون بدم ، دلیلی نداشت با اون تماس بگیره ، فقط ساکت 
 ...و سر به زیر شدم ، 

 !!!کمی حسودی ، کمی حرص ، کمی دلخوری  
 فقط همین ولی نمی دونم حق اعتراض دارم یا نه ؛ چرا خودمو مالک هیچی تو دنیا نمی بینم ؟   

جدای از همه چی اون االن همسر من محسوب می شه ، کاش جرات کنم و اعتراض کنم ، نمیدونم اعتراضم اهمیتی 
 داره یا نه، 

 :غرق می شدم که دستمو گرفت و از عمق بیرونم کشید ، به لباش چسبوند و بی خیال گفت  باز داشتم تو افکارم  
 .می ریم خونه ی پدریت ساکن می شیم و حالشو می بریم  ...برن به جهنم اصال  -

 :دستم مور مور شد ، از دستش جدا کردم و با حسرت گفتم 
 . ...اگه تا حاال پسرای قیصر خان ویرانش نکرده باشن  -
 !!خیالت راحت ، دست نخورده سر جاشه  -

 :متعجب نگاش کردم ، لبخندی زد و گفت 
 .چند ماه پیش به خاطر پرونده ات اومدم  -

 :دستی به صورتم کشیدم و برای تشکر گفتم 
 .ولی نگفتین چطوری آزاد شدم  ...خیلی زحمت افتادین به خاطر من  -
 
 
 
 .، همین که کنارمی جبران میشه  ...، الزم نیست تشکر کنی منم کاری نکردم برات  ...تبرئه شدی  -
 

  !!!جمع و جور کنمازینهمه محبتش تو دلم آشوب بود و نمیدونستم چطوری خودمو
 ...از یطرف خجالت میکشیدم و از یطرف هم لذت میبردم و بدتر اینکه جوابی جز سکوت نداشتم 

 
اول سراغ بابا قیصر رفتم ، بازم اشکی برای ریختن نداشتم ، شاید کنار قبرستون روستا نگه داشت و پیاده شدیم ، 

  !اگه قبل از برخوردم با سپهر می اومدم کلی گالیه داشتم ولی این دو روز کال تغییرم داده 
 !!!انگار هیچ وقت غمی تو زندگیم نداشتم 

ش و ه سپهر از ماشین آورد شستمسنگ قبر انقدر کثیف بود ، انگار مدتهاست کسی بهش سر نزده ، با بطری آبی ک
 تمیز کردم ، روشو بوسیدم و فاتحه خوندم ، سپهر هم کیان به بغل کنارم نشست و دست دور شونه ام انداخت ،

 با این حالت مگه می شد گریه کنم ؟؟ 
 !!!پر از گالیه و خالی از هر تنشی بودم ، یه آرامش عجیب که هیچ وقت نداشتم 
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دم و بعد از خوندن فاتحه ، سوار ماشین شدیم و سمت خونه حرکت کردیم ، همه ی نگاهم به مامان گالب هم سر ز 
به مردم روستا و خونه هاشون بود ، اکثرا برام غریبه بودن ولی متعجب به ماشین نگاه می کردن ، شاید به خاطر 

 !!!مدل خاصش
 !!!و شاید ما که براشون غریبه بودیم 

 
 کی خیره نگاه می کرد چیزی زیر لب نثارش می کرد ،  اخمای سپهر هم درهم بود و هر

 جلوی پرچین حیاط نگه داشت ، از ذوقم سریع  پیاده شدم و سپهر و کیان هم پایین اومدن ، 
مانندی  که سیمان شده بود ، باقی حیاط رو علف هرز پوشونده بود و به خاطر بارون اخیر همه جا به جز مسیر راهرو

 گِلی بود ، 
 !!کر می کردم برادرام اینجا رو خراب می کنن یا هم یکیشون ساکن می شه و یا می فروشن همیشه ف

 !!ولی االن انگار سالهاست که کسی حتی پا تو حیاط نذاشته 
به خودم که اومدم جلوی ساختمون خونه ایستاده بودم ، یکی از ستونای طبقه باال شکسته بود و نیمی از سقف کج  

طویله کامال ریخته بود ، بیشتر شبیه مخروبه بود ، میوه های خشک روی درختا نشون می داد  شده بود ، دیوارهای
 ...که برای چیدن میوه ها هم اینجا نیومدن 

می خواستم درو باز کنم ولی قفل بود ، کمی سعی کردم تا شاید هرز باشه و باز بشه اما فایده نداشت ، سپهر کنارم 
 :ایستاد و گفت 

 شکنیش ؟؟می خوای ب -
 .با سر تائید کردم و از شیشه ی شکسته داخل رو نگاه کردم 

 .کیان رو نگه دار تا ماشینو بیارم داخل ، می شکنمش  -سپهر 
 :از بهت وضعیت خونه خارج شدم و کیانو از بغلش گرفتم و گونه اشو بوسیدم و گفتم 

 .داشتم ببین کیان جون ، این همون خونه ایه که کلی خاطره از بچگیام  -
سپهر لبخند زنان برای آوردن ماشین رفت و کیان هم وضعیت ساختمون رو از نظر گذروند و با لحن مخصوص 

 خودش پرسید ؛
 اینجا چرا اینقد کثیفه ؟؟ -کیان 

 !!کثیف نیست کیان جان فقط خیلی وقته کسی اینجا زندگی نمی کنه ، باد و بارون خرابش کرده  -
 :انجیر بردمش و گفتم نزدیک حوضچه ی زیر درخت 

 .ببین ، بچه قورباغه ها رو اینجا بزرگ کردیم  -
 ! ...نیستن که  ...کوشن ؟  -کیان

 :به حرفش خندیدم و با حسرت گفتم 
 . ...اونجا اتاق منه  ...، ببین  ...اونام خیلی وقته دیگه اینجا زندگی نمی کنن  -

خاطراتم از اون پنجره افتادم ، آخرین التماسای حسین پشت این پنجره بود به پنجره اتاقم اشاره کردم و یاد آخرین 
  ...که محل ندادم و پرده رو کشیدم 

 ..آخرین نگاهم با فواد بود که برای شروع زندگی همونجا تهدیدم کرد  
دم از فکر دراوم از یادآوری نگاه های ترسناکش تنم لرزید و همزمان با صدای ضربه ای که سپهر به قفل در وارد کرد

 ...، میله ای که تو دستش بود کناری پرت کرد و درو کامل باز کرد 
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کیانو تو بغلم جابجا کردم و سمتش رفتم ، کنارش ایستادم و داخل خونه رو نگاه کردم ، همه جا رو خاک و غبار 
خته و خاشاک تو خونه ریگرفته بود ، حتی بعضی جاها هم علف سبز شده بود و از شیشه ی شکسته پنجره ها برگ 

 .بود 
 .کیانو بده به من سنگینه  -

قبل از اینکه مخالفت کنم از بغلم گرفتش و جلوتر از من داخل رفت و منم که با هر گوشه ی این خونه خاطره داشتم 
 ...با تردید وارد شدم 

 ؛ دورتادور آدم نشسته ...لرزید  دو تا صندلی عقدِ شوم من و فواد همچنان کنج خونه بود ، با یادآوریش تنم دوباره
 . ...بود و به بدبخت شدنم نگاه می کردن 

سپهر جلوی پنجره ایستاد و باغ و درختای جنگلی پشتی رو به کیان نشون می داد ، منم سمت اتاقم رفتم ، همه ی 
 !!وسایل سر جاش بود 

چیده داشتم و همیشه از داشتنشون ذوق می در کمدا رو باز کردم ، یاد لباسای محلیام افتادم که چند دست داخلش 
 !!!کردم 

پوسترای منظره که همیشه حسین برام می گرفت هنوز روی دیوار بودن ولی به خاطر رطوبت تا به تا شده بودن ، 
کامپیوترم هم سر جاش بود ، روش دست کشیدم ، بیشتر از یک سانت خاک روش نشسته بود ، رخت خوابام و 

جاشون بودن ، برای روشن شدن ، پرده رو کشیدم و چون پر خاک بود به سرفه افتادم ،  صندوق هم همچنان سر
 سپهر که انگار بیرون رفته بود و صداش از دور می اومد بلند پرسید ؛

 خوبی رضوانه؟؟ -
  :چند تا سرفه ی دیگه کردم تا صدام صاف بشه و بلند گفتم 

 .خوبم _
 چقدر دلم ضعف می رفت برای این توجهات ، هر چند کوچیک ولی مهم و باارزش ؛ 

 !!!باارزش
 !!!برای منی که اگه می مردم هم کسی نگرانم نمی شد ، حتی یک نگاه این مرد هم ارزشمنده  

اه برای پنرخت خوابای پر خاک رو کنار زدم و در صندوقو باز کردم ولی با چیزی که دیدم وحشتزده جیغ کشیدم و 
 .بردن به سپهر از خونه بیرون دویدم

 
 :، اونم انگار با جیغم سمت خونه اومده بود که درست جلوی در، خودمو تو بغلش انداختم و با جیغ جیغ گفتم  
 ...تو صندوقچه مار بود  ...مار بود  -

سن محکم تو بغلش نگه داشت از ترس می لرزیدم ، محکم کمرمو گرفت و از زمین جدا شدم ، مثل بچه ها که می تر 
  ...تا آروم بشم 

 .تازه فهمیدم چه موقعیتی دارم و ترس به کل از یادم رفت 
 ، خوبی تو ؟؟ آسیب ندیدی ؟؟ ...آروم باش عزیزم  -

 :پام که به زمین رسید دستمو از دور گردنش آزاد کردم و دستپاچه گوشه ی روسریمو به بازی گرفتم و گفتم 
 .، خیلی هول کردم  معذرت می خوام -
 ؟؟ ...چرا  -

 :از سوالش تعجب کردم و با همون شرمندگی به داخل خونه اشاره کردم و گفتم 
 !!!ترسیدم  ...تو صندوقچه  ...آخه یه مار بود  -
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 :روبروم خم شده بود و صورتش درست جلوی صورتم بود ، محکم گفت 
 معذرت خواهی کردی ؟؟می گم چرا  ...می دونم مار دیدی و ترسیدی  -

 :شرمنده تر ازش یه قدم فاصله گرفتم ، جدی تر گفت 
 خوب شد ؟؟ !اصال الهی همیشه بترسی  ...بغل شوهرت پریدن ، معذرت خواهی داره ؟؟  -

  !!!گوشه ی لبمو به دندون گرفتم ، دوباره شدم سوژه ی خندش 
چسبوند و همزمان کیان با قیافه ی سر تا پا گِلی از  نرم خندید و دست دور شونه ام انداخت و محکم منو به خودش

 دیوار پشتی ظاهر شد ، کفشاش تا مچ تو گِل بود ،
 

 شما اینجا چی می خواید ؟؟ -غریبه 
قبل از اینکه به داد کیان برسیم با صدای غریبه هر دو به زن و مرد غریبه ای که کنار ماشین وسط حیاط ایستاده 

 ..هاشون رو برای شناسایی آنالیز  کردم،   بودن نگاه کردیم ، قیافه
 :سپهر قبل از من با خصومت گفت  
 !!!گمون نمی کنم برای استفاده از منزل پدریمون به مجوز شما نیاز داشته باشیم  -

 :مرد که هم سن و سال سپهر نشون می داد ولی الغرتر و شلخته بود جلو اومد و با لحنی شبیه به دعوا گفت 
 .اینجا صاحاب داره  ...هم اومده بودین آمار این خونه رو در بیارین پس ؟؟ اشتباه اومدی آقا  اون دفعه -

 :سپهر هم قدمی جلو رفت و گفت 
 !!به شما که هفت پشت غریبه ای چه مربوطه که ما کی هستیم و اینجا چی می خوایم ؟؟ -

 :اینکه دعوا بشه بازوی سپهر رو گرفتم و گفتم بی توجه به اینکه سر تا پای کیان پر گله ، بغلش زدم و از ترس 
 . ...خواهش می کنم دعوا نکنین ، بیاید بریم از اینجا  -

 برگشت و نگام کرد ولی با صدای خانم همراه مرد غریبه هر سه مون بهش خیره موندیم ؛
 رضوانه ؟؟؟ -

 :و بالفاصله خطاب به مرد همراهش گفت 
 ضوانه خودتی ؟؟آره ر  ...باربد این رضوانه ست  -

 ... :کمی رو صورتش دقیق شدم و مردد گفتم 
 کژال ؟؟ _

 ...با سر تائید کرد و قبل از هر تجزیه و تحلیلی ، خودشو تو بغلم انداخت
هیچ حسی بهش نداشتم ، هیچ وقت باهاش صمیمی نبودم که حتی یادش بیفتم، برای همین نتونستم احساساتی  

 !!!ازم جدا کرد و مثل عادت قدیماش شروع به ور زدن کرد ابراز کنم و اونم سریع خودشو 
 این آقا کی ان ؟؟ ...یادمه شوهرت یه شکل دیگه بود  -

 :مستقیم به سپهر که نگاش روی من بود نگاه کردم و محکم گفتم 
 !!همسرم ایشونن  -

 :لپ کیان رو کشید و با ذوق گفت 
 .ای جانم ، عجب بچه ی نازنینی داری  -

 کیان دستشو پس زد و منم روی لپش دست کشیدم تا دردش نیومده باشه و محکم تر به خودم فشردمش ، 
نگاه باربد به ماشین سپهر بود ، حالت سپهر عصبی بود و انگار مثل من از حضور اینا خوشحال نبود ، روی شونه ی 

 :باربد کوبید و حواسشو از ماشین گرفت و محکم گفت 
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پس چرا اون روز گفتین با یه نفر فرار کرده ؟؟ هااااان  !!!یعنی دیدتش  !ش یه شکل دیگه بوده زنت می گه شوهر  -
 ؟؟؟

 :از حرفش تو بهت بودم که با هم دست به یقه شدن ، مشت سپهر آماده ی کوبیدن بود که باربد با تهدید گفت 
 .شه برات مهمه که نفهمه ، با کسی می السی اگه زنت با !!!نذار بهش بگم که تو هم اون روز با یه زن اومده بودی  -

 مشت سپهر وسط صورتش پیاده شد و داد زد ؛
 بگو چرا دروغ گفتین اون روز ؟؟ ...خفه شو  -

 :کژال از کنارم جست و بازوی باربد رو چسبید و گفت 
 و بچه دار شده ؟؟ همه می دونن شوهرشو کشته و تو زندان معطل اعدام بوده ، چه جوریه که االن آزاده و شوهر -

 بدنم لرزید و برای تسلط به خودم کیانو محکم تر چسبیدم ، سپهر هم باربد رو هل داد و داد زد ؛
 . ...بفرمائید بیرون از اینجا ، به شما هم ربطی نداره کی چیکار کرده  -

 زد ؛ باربد کوتاه بیا نبود و چون حریف سپهر نمی شد ، حین بیرون رفتن با زخم زبون نیشش رو
، از اولم معلوم بود دختره سر و گوشش می جنبه  ...چه جوری فراریش دادی ؟ بد جایی برای قایم شدن آوردیش  -

!!! 
 سپهر سمتش حمله ور شد که با ترس صداش زدم ؛

 ...سپهر  -
 :قلبم محکم به سینه ام می کوبید ، ایستاد و خونسرد نگام کرد و گفت 

 !!!ش دلم خنک شه ، حرف گنده تر از دهنش می زنه بذار بزنم ...جان سپهر ؟؟  -
 صادقانه نالیدم ؛

 .از دعوا می ترسم  -
 :لبخندی زد و گفت 

 !!!به جای اون مار باید از اینا می ترسیدی  -
 :در ماشینو باز کرد و با برداشتن چادر مسافرتی گفت 

 .یه محوطه ی سیمانی صاف داشت  ...شبو گمون نکنم اونقدرام سرد باشه ، می خوام اون پشت چادر بزنیم ام -
 :سمت مسیر رودخونه رفت ، منم کیان رو کنار ماشین زمین گذاشتم و گفتم 

 !!!بریم امشب پیک نیک تو جنگل  ...صبر کن لباساتو عوض کنم  -
 

ترام تو ولی با دیدن دف ...برانداز کردم تا برای کیان لباس پیدا کنم با ذوق استقبال کرد و منم چمدونای تو جعبه رو 
ن ولی اینجا چیکار می کن !کارتن گوشه ی جعبه متعجب موندم ، برداشتم و دید زدم ، همه شون دفترای خودم بودن 

 !؟
 ...اینجا چرا  ...بیاین دیگه  -

 ...با دیدن دفتر تو دستم ادامه ی حرفشو خورد
 :تم گرفت و داخل کارتن پرت کرد و جدی گفت دفترو از دس

 .گذشته رو فراموش کن  -
 اینا دست شما چیکار می کنه ؟؟ -

 :صورتمو با دستاش قاب گرفت و اطمینان بخش گفت 
 باشه ؟؟ ...برای بررسی پرونده ات دستم بودن ، گفتم همه چیز رو فراموش کن و گذشته رو خاک کن همین جا  -

 ،  ...حرارت دستاش فقط تائید من الزم بود برای خالص شدن از 
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 :چمدون کیان رو جلو کشید و گفت 
 .زحمت لباسای کیان رو بکش  -

 غرق فکر و استرس همونجا پشت ماشین لباسای کیان رو تعویض کردم ، حسابی خسته به نظر می رسید ،
 خوابت میاد کیان جان ؟؟ -

 :بی حوصله با سر تائید کرد و دلخور گفت 
 .ماها اصال با من بازی نمی کنین ، حتی قصه هم نگفتی برام ، خیلی بد قولی ش -

 :برای رفع دلخوریش ب وس ی دم ش و مهربون گفتم 
 !!!می ریم تو چادر ، اگه بابایی مهلت بده یه قصه ی قشنگ می گم تا راحت بخوابی  -

 :چشماشو ریز کرد و گفت 
 قول می دی ؟ -
 ...قول قول  -

 ...لم پرت کرد و آخ جووون بلندی گفت ، محکم تو بغلم نگهش داشتم و سمت جنگل پشت خونه رفتم خودشو تو بغ
، 

 :چادر علم شده بود و سپهر سمت ماشین می رفت که با دیدن ما گفت 
 ...این طرف راه ماشین رو داره ، می رم ماشینو میارم همین جا  -

ستا ناهارو عصرانه اش رو تو ماشین خورده بود ، کیسه خوابو کیانو تو چادر گذاشتم و چون قبل از رسیدن به رو
براش آماده کردم و تا سپهر برای خرید شام به مغازه های روستا رفت ، چند تا قصه رو به هم وصل کردم و گفتم و 

 گفتم تا خوابش برد ، 
یلون هله هوله تو دستاش از خوب پوشوندمش تا سرما نخوره و از چادر بیرون زدم ، همزمان سپهر هم با چند تا نا

 :راه رسید و با دیدنم گفت 
 خوابید باالخره ؟؟ -

 .با سر تایید کردم 
 :زیر یکی از درختا منقل آماده برای آتیش بود ، نایلونا رو کنارش گذاشت و گفت 

 .تن ماهی گرفتم ، االن آتیش می کنم ، گرم بشه بخوریم  -
با لبخندی جوابشو دادم و سمت ماشین رفتم ، در صندوقو زدم و دوباره به کارتن دفترام خیره موندم ، همه رو 

 :برداشتم و رو به سپهر که هیزم جمع می کرد ، گفتم 
 .می رم لب رودخونه ، زود میام  - 

 !!!.کید کرد مواظب خودم باشم با نگاه گنگ و نامفهومی به دفترای توی دستم نگاه کرد و اجازه ی رفتن داد و تا
د تو یه بار با انار کوبی ...با هر قدمی که سمت رودخونه برمی داشتم ، قدیمی ترین خاطراتم با حسین زنده می شد ؛ 

بعد هم ترسید نکنه سرم خونی شده ، خیلی زود به غلط کردن  !سرم و همه ی آب انار مغنعه ی سفیدمو قرمز کرد 
 ، ...افتاد 
 

 ، ...می شد تو همون روزا می موندم  آخخخ چی
این  دفترا که دردای هفت ساله ام رو تو خودشون جا دادن ، به اندازه ی داغ و غصه ی همون هفت سال تو دست و 

 ! .و قدم زدن رو برام سخت می کردن و خاطرات هم حسرت وار به ذهنم چنگ میزدن ...دلم سنگینی می کردن 
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، با هزار مکافات من و حسین زیر بغالشو گرفتیم و تمام مسیر  ...اومده بودیم اینجا  یادمه یه بار با بابا قیصر
  !مواظبش بودیم زمین نخوره 

 !!!وقتی اینجا رسیدیم تمام وقتو خوابید و انقد سرحال شد که مسیر برگشتو تنهایی طی کرد 
الن محل بازی کیه که تاب جدیدی بسته با دیدن تابی که روی رودخونه بسته شده بود تعجب کردم ، یعنی اینجا ا

 شده ؟؟ 
  ...با زحمت که تو آب نیفتم روی تاب نشستم و ورق ورق گذشته ی تلخمو به دست آب دادم تا با خودش ببره 

یه عقده ی بزرگ راه گلومو بسته بود ولی انگیزه ای برای شکستن نداشت ، اصال دلیلی برای گریه کردن پیدا نمی 
 !!رگه ای که آب می برد ، انگار غم و غصه ی منو هم می برد کردم ، با هر ب

غروب بود و هوا نیمه روشن بود ،با صدای خش خشی از تو مسیر ، اون طرفو نگاه کردم ، سپهر بود ، داشت می 
  !!رفت 

  !اصال کی اومد ،چرا بی حرف و نشون دادن خودش رفت ؟
 ،  ...البد بازم حرصی شده از کارام 

قدر اذیتش کنم ، رفتارام زیادی بی احترامیه؛  تک دفتر باقیمونده رو هم داخل آب  پرت کردم و با زحمت از نباید این
 ، !!!تاب پایین اومدم ، آخه وسط رودخونه کی تاب میبنده روی آب 

 
  !مطمئنا شب هوا خنک می شه  

 !!!نمی دونم با این سرما تو چادر دووم میاریم یا نه 
صدای همهمه می اومد ، از دور دیدم سپهر با عجله کیفشو از داخل ماشین برداشت و سمت سمت چادر رفتم ، 

خونه دوید ، سعی کردم عجله کنم و به سرعت خودمو به حیاط رسوندم ، جلوی در همهمه بود ، ماشین پلیس و 
 ، ...جمعیت زیاد 

 
 ...سپهر اوراقی رو از داخل کیفش درآورد و به مامورا نشون داد 

 :ل با دیدنم بهم اشاره کرد و با صدای بلندی گفت کژا
 ...اوناهاش جناب سروان اونجاست  -
 

 سپهر حواسش به حرف زدن با مامورا بود ، ولی با حرف کژال سرش داد زد ؛
 !!!، به تو چه  ...، سر پیازی یا ته پیاز  ...خفه شو زنیکه  -

 هم اون وسط می اومد ؛ با غیظ نگاهشو به من دوخت ، صدای چند تا مرد 
  ...چه جوری برگشته 

 ..با چه رویی برگشته ؟؟ 
 .اعدامش نکردن؟؟؟

 :سپهر اوراقو توی کیف برگردوند و مامور پلیس برای متفرق کردن جمعیت گفت 
 . ...بفرمایید برید ، مشکلی نیست ، خانم آزادن  -

 :ه بهش برسم خودش به سمتم اومد و گفت سپهر با پوزخند نگاهشون می کرد ، سمتش رفتم ، قبل از اینک
 .اینجا نیا ، بریم  -

 کنجکاوانه پرسیدم ؛
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 جریان چی بود ؟ پلیس چی می خواست ؟؟ -
جلوی چشمای متعجب همسایه ها دست دور شونه ام انداخت و مجبورم کرد همراهش سمت چادر حرکت کنم و 

 :گفت 
 ....فکر کردن فراری هستی ، زنگ زدن پلیس  -
 غر غر اضافه کرد ؛ و با
  ...نوبرشو آوردن  !!!اینا کی ان دیگه  -
 
 !!!دختر قیصر خان  -

هر دو با هم سمت صدا چرخیدیم ، کدخدا رو می شناختم ، تنها کسی بود که بابا قیصر رو هیچ وقت تنها نمی 
 ...ذاشت 
تسبیحشو تاب داد و به سپهر  سمتمون حرکت کرد ، همونجا منتظرش موندم ، روبرومون که قرار گرفت چند بار 

 :دست داد ، سپهر که اونم مثل بقیه فضول تصور می کرد با اخم گفت 
 فرمایش ؟؟ -

 :نگاه کدخدا روی من ثابت موند و گفت 
 .دخترم وقت کردی بیا خونمون ، سند و بنچاق خونه و زمینو بگیر  -

 :متعجب گفتم 
 سند چی ؟؟ -

 :به خونه اشاره کرد و محکم گفت 
قیصر خان تو وصیتنامه اش این خونه و زمینو برای تو گذاشته ، بقیه ارثیه شونو تو زنده بودنش گرفتن و اینا برای  -

 !!!تو بوده 
 ...تازه فهمیدم دلیل دست نخورده بودن خونه چیه ؟؟ 

 :ولی چطور پسرای قیصر خان اینقدر راحت ازش گذشتن ، می خواستم چیزی بپرسم که خود کدخدا گفت  
 ، ولی سند که آماده شد ...شوهر سابقت موقع قرائت وصیتنامه بود و برادرات جرات نکردن رو حرفش حرف بیارن  -

 .دیگه نیومد و پیش من موند 
 

 :نمی دونستم چی بگم ، چیزی در مورد این مسائل نمی دونستم و قبل از اینکه چیزی بگم سپهر گفت 
 .مزاحمتون می شیم  -

کدخدا هم رفت ، ما هم سمت چادر برگشتیم ، آتیش در حال خاموش شدن بود ، جلوتر رفت و باهاش دست داد و 
 کمی هیزم تو آتیش انداخت و غر زد ؛

 .اَه ...رفت به جهنم دیگه  ...شوهر سابق  ...شوهر سابق  -
 

ا عصبیه و چر اینقدر عصبی بود که با پا محکم روی چوبی کوبید و شکستش و وسط آتیش پرت کرد ، نمی دونستم 
  ...اینکه باید چیکار کنم ، 

همه ی عمرم سعی کردم از آدمای عصبانی فاصله بگیرم ، خصوصا فواد که هر وقت عصبی می شد واکنشاش برام 
 !بد تموم می شد ، زیراندازو کنار آتیش کشوند و زانوهاشو بغل زد و به آتیش خیره موند 

 !!!که از کجا آورده وسط این همه تنش فکرم به هیزمای خشک بود 
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 . ...بیا بشین  -
 با اشاره اش کنارش نشستم و به شعله های آتیش خیره شدم ، با کاری که کرد هنگ کردم ولی اعتراضی نکردم ، 

سرشو رو پام ثابت کرد و به پهلو نگاشو به آتیش داد و دست به سینه پاهاشو تو شکمش جمع کرد ، زمزمه وار گفتم 
: 
 .، تو چادر بخوابید سردتون می شه  -

  :سرشو دوباره جابجا کرد و آروم گفت 
 ...تو انباریتون هیزم زیاده ...،اگه   خاموش شد هیزم بنداز  ...نه ، کنار آتیش گرمه  -
 

  !!اینهمه هیزم تو انباری ما چیکار می کنه ؟ ...ابروهام باال پرید 
  !!!انگار این خونه پاتوق الوات شده 

  ...دراومدم و به صورتش خیره شدم ، انگار خوابیده ، از فکر و خیال 
چشماشو بسته بود و نور آتیش تو صورتش منعکس می شد ، نمی دونم چقدر وقت الزم دارم که این خوشبختی رو 

  ...باور کنم ؟؟ 
 ودستمو جلوی صورتش گرفتم تا حرارت آتیش اذیتش نکنه ، کارای این مرد عجیب به دلم نشسته بود و قلب 

  !!روحمو دگرگون می کرد ؛ یکی دو روزه همه ی حسرتای عمرمو جبران کرد 
  !!چقدر باورش سخته 

 !!!!حتی االن که فاصله ای باهاش ندارم 
موهاشو از پیشونیش کنار زدم ، لطافتشون قلقلکم داد ، آروم دست کشیدم ولی از ترس اینکه بیدار بشه دستمو 

 .لش آزاد شد و با همون چشمای بسته دستمو گرفت و رو موهاش گذاشت پس کشیدم ، بالفاصله دستش از بغ
 .نوازشم کن  -

  ...مبهوت موندم ، حتی چشماشم باز نکرد ، دوباره دست به بغل شد ، منتظر نوازش بود 
نمی دونم اون چه حسی داشت ولی حس من وصف کردنی حس عجیبی داشتم ، آروم رو موهاش دست کشیدم ، 

 !!!نبود ، یه آرامش درونی خاص 
 بهش عادت کرده بودی ؟؟ از نبودن و مردنش ناراحتی ؟؟ -

منظورشو نفهمیدم و به چشمای قرمزش خیره موندم ، سرشو از روی پام بلند کرد و روبروم نشست و دستی به 
 :موهاش کشید و گفت 

 هنوزم بهش فکر می کنی ؟؟ ناراحتی که دیگه نیست ؟؟ !!!ی گم همسر قبلیتو م -
 :برای جواب منفی فقط سر تکون دادم ، آروم ولی با لحن حسرت داری گفت 

، من با انتخاب تو یه  ...چرا نمی تونی فراموشش کنی و دل به دل من بدی ؟؟؟ دلم نمی خواد مقایسه بشم  -
م ، اگه کارام فایده نداره بگو که دیگه تالشی نکن ...کاری نکن پشیمون بشم  شانس به تو دادم و یه شانس به خودم ،

.!!! 
 
 چی بگم بهش ؟ ...
 چرا اینطوری نگاه می کنه ؟؟ 
تو ذهنم نقش صورتشو با لبخند تصور کردم ولی االن محزون با چشمای قرمز بهم زل زده بود ، دلم داره آب می  

 ....شه که این مدلی نبینمش 
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تکون خورد ولی انگار صدایی از گلوم خارج نشد و حرصیش کرد ، عصبی بلند شد  'اشتباه می کنی  'رای گفتن لبام ب
و کفشاشو پوشید و سمت رودخونه رفت ، بلند شدم ، چند قدم دنبالش رفتم ، عصبی به طرفم چرخید و محکم 

 :گفت 
 ...اصال هر خری  ...اون مردک کاوه  ...فواد  ...ن حسی !!!، بشین و به هر کی دوست داری فکر کن  ...دنبالم نیا  -

 ...خشکم زد ، 
تا محو شدنش بین درختا هیچ حرکتی نتونستم کنم و همونجا با فاصله از آتیش نشستم ، پاهام سست شده بود ،  

 چرا اینطوری گفت ؟؟
 مگه چیکار کردم ؟؟  

 چرا فکر می کنه من به کس دیگه ای فکر می کنم ؟؟
اینقدر باهاش راه نیومدم و عصبیش کردم ، حداقل این رفتار بین همه ی مردا مشترکه که دوست دارن البد  ...

  ...همسرشون دل به دلشون بده و این ناهماهنگی من آزارش داده 
 ...اصال دلم نمی خواد همین یه نفر که تو دنیا هوامو داره از خودم برنجونم ، به عالوه اون االن همسرمه ، 

 ، ...ته دلم کسی رو دوست ندارم ولی نسبت به سپهر به خاطر مهربونیای بی دلیلش کشش دارم  واقعا 
 ...هوا سرد بود و یه بلوز سورمه ای بیشتر تنش نبود ، از داخل ماشین کت مشکی شو برداشتم و راه افتادم  !ای وای 

  !راف کمی ترسناک بود هوا تاریک شده بود و جنگل االرقم روشنایی مهتاب و نور خونه های اط 
اینکه مسیرو بلد بودم خوب بود ، ولی صداهای نامفهوم اطراف حسابی ترس به دلم نشوند ، از طرفی کیان هم تنها 

  ...با این افکار به قدمهام سرعت دادم ،  ...داخل چادر خواب بود و اگه بیدار می شد حتما می ترسید 
سنگریزه داخل آب پرت می کرد ، پشتش به من بود ، می دونم متوجه  کنار رودخونه رو تخته سنگی نشسته بود و

حضورم شده ولی عکس العملی نشون نداد ، فقط می ترسیدم دوباره دعوام کنه ، با اینکه به دعوا و غر غر شنیدن 
 !!! عادت دارم ولی دلم نمی خواد از طرف شخصی مثل سپهر هم مورد شماتت قرار بگیرم ، یه جورایی برام مهمه

کنار رود هوا سردتر بود ، کتو روی شونه اش انداختم ، بازم واکنشی نشون نداد ، کنارش نشستم ، مستقیم به روبرو 
 ...زل زده بود و وانمود می کرد اصال حضور ندارم ، دلم گرفت 

دگیم اد باقی زنبرای منت کشی نیومده بودم ولی اینکه این حامی رو هم از دست بدم برام سنگین بود ، دلم نمی خو
 !!!با فکری که در موردم کرده زهر بشه 

 !!!توجهی بهم نکرد  ...بغضم گرفت 
 !!!تموم شد ، از دستش دادم  
  !!!با رفتار گندم ازم دلسرد شد  

  !!شاید همه حق دارن که ازم بیزارن 
مونده که نمی خوام با بی توجهیم اونم از دست بدم ، بعالوه اگه باید برمی گشتم پیش کیان ، همون یه نفر برام 

 بیدار می شد تو این تاریکی و سرما حتما می ترسید ؛ 
 ...می خواستم بلند بشم و پیش کیان برگردم که سرش روی شونه ام قرار گرفت ، 

 برای اینکه دوباره دعوامفشار بغضم بیشتر شد و اشکم ُسر خورد از طرفی هم خوشحال شدم که بخشیده شدم ،  
 :نکنه گفتم 

 !!کیان تنهاست  -
 :دست دور شونه ام انداخت و سرشو روی شونه ام محکم کرد و بیخیال گفت 

 .اون خوابه ؛ کمی هم منو دریاب  -
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 دست آزادمو گرفت و رو سرش گذاشت و آروم نجوا کرد ؛
 ...محبتت رو می خوام ، نمی خوام صبر کنم  -

،  ...می کشیدم دلخور می شد دوباره ، دل به دریا زدم و موهاشو با نوازش به بازی انگشتام گرفتم اگه دستمو پس 
 گونه ام از حرارت لباش داغ شد ، زمزمه کرد ؛

 .، از بی توجهی بدم میاد  ...ببخش بابت اون حرفم ، دست خودم نبود  -
انه ، مثل بچه ها توجه می خواد و خودشو لوس می اشکم بند اومد و به این فکر کردم که سپهر هم رفتارش مثل کی

 !!!کنه 
 !!!از طرفی هم به خاطر سن و سالش غرور و ابهتش باید حفظ بمونه 

باشه  هر چی !!و یکی مثل سپهر مجبوره این حسشو پنهان نگه داره  ...یکی مثل من تشنه ی محبت بودنش عیانه 
 !غرور مردانه اش زیر سوال می ره 

 !!!دست رد به درخواست محبتش بزنم غرورش غلیان می کنه و عمرا بتونم اعتمادشو کسب کنم  می دونم اگه
 :، آروم گفتم  ...نفساش نامرتب و عمیق بود ، از سرمای هوا هیچی نمی فهمیدم 

ییر غمن بهتون بی توجه نیستم ، فقط باید اجازه بدین با موقعیت جدیدم کنار بیام ، قبول کنین پذیرش این همه ت -
  !!ولی قول می دم همه جای فکرم شمائین نه کس دیگه ای  ...سخته 

 ...اینو تا حاال اعتراف نکردم ولی می دونین چیه ؟؟  !من از اون مرد بیزار بودم 
بازومو محکم تر فشرد و بی حرفی منتظر ادامه ی صحبتام بود ، حضورش برام آرامش داشت و می تونستم راحت و 

 زنم ؛بی ترسی حرفمو ب
مطمئن باشین هیچ کس تو فکر من  ...هیچ وقت کوچکترین عالقه ای بهش نداشتم فقط مجبور بودم تحمل کنم  -

 .نیست 
 . ...کاش خوشیا دائمی باشه  ...دیگه بهش فکر نکن  -سپهر

 غرق عطش دوباره گونه امو بوسید و هرم نفساش کنار گوشم باقی موند ، آروم زمزمه کرد ؛
 . ...بریم سرده  -
 

 :همونطور که سرش تو گردنم بود از زمین جدا شدم و از فشار استرس بی حس بهش چسبیدم و آروم گفتم 
 .بذارینم زمین  -
  :گونه اشو به گونه ام فشرد و زمزمه کرد 
 ....نمی خوام ازم دور باشی !!!!جات راحته _
 

***** 
 شب پائیزی احساس 
 مثل بارون منم نم نم 
 می ریزم تو خودم انگار

 دارم عاشق می شم کم کم 
 یه کم گرمم ، یه کم سردم
 تو رو حس می کنم هر دم
 آهای روزای تکراری

 هم_من_شدم_عاشق_دیدین#
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 نگو زوده تا دوست داشتن 
 همین حد کافی و بس نیست 

 می دونم تا ته قصه 
 هنوز چیزی مشخص نیست

 
بود ، کمی جاشو مرتب کردم که سپهر با دو تا پتو داخل چادر اومد ،  کیان کامل داخل کیسه خواب فرو رفته ...

 :متعجب گفتم 
 !!!چقدر مجهز اومدی  -

 :لبخندی زد و یکی از پتوها رو باز کرد و زیرانداز پهن کرد و گفت 
 . ...سه روز شما بیهوش بودی من تدارک این سفر رو می چیدم  !!!چی فکر کردی خانومی  -

  :ردم و گفتم با ذوق نگاش ک
 آخرشم نگفتین چی شد که آزاد شدم ؟؟ -

 دستمو گرفت و از کنار کیان بلندم کرد ، قفلی مانتومو باز کرد و کامل درآورد و محکم بغلم کرد ؛
 ...مهم االنه که با همیم  -

***** 
 

 چرا چهره ات پریشونه 
 چرا تو قلبت آشوبه
 برای تو اگه زوده

 برای من چقدر خوبه
 مهم نیست آخر قصه
 همینکه دل به تو بستم 
 شناختم با تو احساسو
 یه دنیا عاشقت هستم
 مهم نیست اگه تو حتی
 بگی از عشقمون سیرم

 می رم کعبه ی احساسو تو رو
 از خالق عشق پس می گیرم

 
******* 

 :بوسه ای روی موهام کاشت و آروم گفت 
 .ببخش اگه اذیت شدی  -

 ، !مو حفظ کردم جوابی بهش ندادم و خجالت
 !!! "اذیت "به این همه مهر و عاطفه ای که نثارم کرده بود می گفت ؛ 

  !!!پس کار فواد چی بود که حتی یه بوسه خرج احساسش نمی کرد 
 سرمو از یقه ام بیرون کشید و دوباره لبامو به گرمی لباش مهمون کرد و زمزمه کرد ؛

 .خسته ات کردم عزیزم ، بخواب  -
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 . ...فشرده شدم و سرمست از عطر تنش چشمامو بستم تو بغلش 
  ...لرز بدی به تنم نشست و همه ی بالهایی که فواد سرم آورده بود جلوی چشمم رژه رفت ، مثل واقعیت بود  ...

 و من مثل همون زمان از ترس تو خودم مچاله شدم و نالیدم ؛
  ...ار دست از سرم برد ...تو وجود نداری  ...تو دیگه نیستی  -

 گلومو تو چنگش فشرد و غرید ؛
 .باید جواب پس بدی  ...چطوری دست از سرت بردارم ، منو کشتی  -

 .نفسم بند اومد ، داشتم تو عمق فرو می رفتم و هر چی دست و پا می زدم گلومو آزاد نمی کرد تا بتونم نفس بگیرم 
 . ...داری خواب می بینی  ...عزیزم  ...رضوانه  -

آرومی که به صورتم زد چشمامو باز کردم و با نفسای عمیق راه نفسمو باز کردم و همینکه مطمئن شدم با سیلی 
 فقط خواب بوده ، گریه و هق هقم شروع شد و خودمو تو بغلش انداختم و نالیدم ؛

 ...دست از سرم برنمی داره  -
 کمرم ،سعی به آروم کردنم داشت ،سر و صورتمو غرق بوسه کرد و با نوازش شونه و 

 .من پیشتم  ...خودتو اذیت نکن  ...فقط خواب بود خانومی  -
اشکمو که با سرانگشتاش گرفت ، تازه متوجه موقعیتمون شدم و سریع پتو رو جلوی بدنم گرفتم ، نرم خندید و 

 :بلوزشو از کنارش برداشت و روی شونه هام انداخت و با شیطنت گفت 
 .از من که نباید خجالت بکشی  ...دیوونه  -

 با خجالت بلوز رو پوشیدم و ته مونده ی اشکامو پس زدم ، سرمو تو بغل کشید و دوباره خوابوند ؛
اگه دیشب تو هتل ناز نمی کردی ، مجبور نبودی تو این  ... !بخواب صبح می ریم هتل  ...عاشق شرم و حیاتم  -

 . ...شرایط سخت تن به خواسته ام بدی 
  ...سرمو محکم به سینه اش می فشردم تا خجالتم تخلیه بشه 

 . ...از تکونای بدنش فهمیدم داره می خنده و این حرفاشم برای تماشای خجالت منه  
 ...خفه شدی ، سرتو بیار باال  -
 

صورتش   .یدیگه خودمم خنده ام گرفته بود ولی خجالت کشیدن زورش بیشتر بود و وقتی تنمو باالتر کشید و روبرو
 !!! ...قرار گرفتم ، باز هم چشمامو باز نکردم ، آروم شد و نه وول خورد و نه خنده و نه حرفی 

 رضوانه ؟؟ -
با آرامش صداش چشمامو باز کردم و مستقیم تو چشماش محو شدم و منتظر حرفش موندم ، با لحن غمباری گفت 

: 
 ...لی من منو می بخشی ؟؟ از تو عزیزتر تو زندگیم نیومده و -

نمی خواستم اجازه بدم چنین احساسی به اولین رابطه اش داشته باشه و قبل از اینکه به خاطر رفتارام حس بدی 
درباره ی رابطه ی برقرار شده بهش دست بده ، سرمو جلو بردم و جایی نزدیک لبشو بوسیدم و سریع کنار کشیدم ، 

ی درخشید بهم خیره شد و با ولع بیشتری به لبام حمله کرد و با چشمایی که اندازه ی همه ی ستاره های آسمون م
 . ...اینبار منم برای اولین بار تو عمرم به همراهی پرداختم و برخالف دفعه ی اول با سکوت و خجالت آزارش ندادم 

 
 

                     ********** 
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 ...رضوانه جون  ...رضوانه جون  -
می ک ...کردم و به کیان که بازومو تکون می داد با چشمای مست خواب نگاه کردم  با زحمت و خستگی  چشمامو باز
 :گنگ نگام کرد و مظلومانه گفت 

 .جیش دارم  -
 ، !!از نوع عمیقش!نیم خیز شدم و موهامو از صورتم کنار زدم ، سپهر هنوز خواب بود 

 
کمی براش ماساژ دادم ، هنوز گیج می زدم ، دوباره دستش که زیر سرم بود رو کنار زدم ، احتماال خواب رفته باشه ،  

 :گفت 
 چرا لباس بابایی رو پوشیدی ؟؟ -

 :روی باالتنه ی برهنه سپهر که از پتو بیرون زده بود ، پتو کشیدم و گفتم 
 . ...تو برو ، منم االن میام  ...من و بابایی نداریم که  -

 !!!بعدشم شما خانومی لباس بابا که مردونساندازه ات نیست اخه ،،  :مشکوک نگام کرد و گفت
 

با چشمای گرد نگاش میکردم دوباره به باباش نگاه کرد و گره ی در چادر رو باز کرد و بیرون رفت ، همینم مونده این 
 !!!یه ریزه بچه برام دست بگیره 

 
ر رفتم ، آروم موهاشو کنا لبمو دندون گرفتم و به سپهر غرق خواب نگاه کردم و تو دلم قربون صدقه ی مهربونیش

  ...زدم و به سرش دست کشیدم ، 
 ....باید به داد کیان می رسیدم 

  ...سریع پتو رو کنار زدم و لباس پوشیدم و از چادر بیرون زدم ، 
طراوت صبح جنگلو به ریه هام مهمون کردم و دنبال کیان گشتم ؛ کنار ورودی حیاط پشتی دیدمش که سمت من 

 :رفتم و گفتم  می اومد ، جلو
 .بیا بریم  -

 :دستمو پس زد و با حالت قهر گفت 
 .خودم رفتم  ...نمی خواد  -

 :با سماجت دستشو گرفتم و روبروش نشستم و گفتم 
 با من قهر کردی ؟؟ -

 آماده ی فوران بود و با این حرفم اشکش سرازیر شد و گله کرد ؛
منو تنها گذاشت و رفت ، خاله فرانک اصال دوستم نداره ، پیش  مامان شیرین ...هیچ کدومتون منو دوست ندارین  -

 . ...عمه سایه و عمو هومن هم نمی ذارید بمونم 
 :اشکشو پاک کردم و با دلسوزی گفتم 

 .عزیزم ، من و بابا سپهر دوستت داریم  -
 با دست مشت شده اش چشماشو ماساژ داد و در مقابل حرفم جبهه گرفت و داد زد ؛

توام  ...تو رو ببشتر از من دوست داره  ...پهر دوستم نداره ، اگه دوستم داشت منو بغل می کرد و می خوابید بابا س -
 .دوستم نداری 

 :بغلش کردم و از زمین بلندش کردم و برای آروم کردنش گفتم 
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ت خودم مرتب پیشمنکه دیشب اونهمه قصه گفتم برات  ، قول می دم  !!االن تو سفریم ،بابایی  خسته است ...  -
 خوبه ؟؟ ...بمونم تا بخوابی ، اصال هر شب خودم پیشت می خوابم 

 !!پس من چی ؟؟ ...هیچم خوب نیست  ...نخیر  - :سپهر 
 
 

 :سمت سپهر چرخیدم ، باالتنه اش برهنه بود ، با نگرانی گفتم 
 . ...لباس بپوشید ، هوا سرده  -

 :رو به کیان با لحن بچگانه ای گفت کنارم ایستاد و دست دور شونه ام انداخت و 
 .چی می گی وروجک ؟؟ بیا بغلم ببینم  -

 . ...و همزمان کیان رو از بغلم بیرون کشید و شروع به ماچ و بوسه اش کرد و ازم دور شد 
 :کیسه خواب و پتوها رو جمع کردم که سپهرم اومد ، پتو رو از دستم کشید و با لحن بامزه ای گفت 

 .وروجک به تو بغل هم خوابیدن من و تو حسودیش شده  -
 :بلوزشو برداشتم و تکوندم و برای پوشوندن پشت سرش گرفتم و گفتم 

 .باید کمی مقابلش مراعات کنید  ...بچه است دیگه  -
 بلوزو تن زد و سمتم چرخید ، دکمه هاش رو بستم ، آروم کنار گوشم زمزمه کرد ؛

 !!!؟؟ من که از آغوش تو نمی گذرم مگه می شه رعایت کرد  -
  :محکم و بانمک گفتانگشت تهدید سمتم گرفت و  
 ....بیخود بهش وعده وعید نده برا این مسایل_
   

با ذوقش از تماشای خجالتم تنها با خجالت آخرین دکمه رو هم بستم و رو چرخوندم و از چادر بیرون زدم و اونو
 گذاشتم ، 

بدنمو کم کرد ، پشت سرم در حالیکه همه ی لوازم تو بغلش بود که از چادر بیرون اومد و  سرمای بیرون کمی حرارت
 :گفت 

 .قسمت نشد تن ماهی رو بخوریم  ...مردم از گشنگی  ...بریم شهر ، هتل و حمام  -
 و وسایلو داخل ماشین گذاشت ، منم سمت سرویس رفتم ، موقع برگشت نگاهی به مسیر سیمانکاری شده انداختم

 !انباری که پر از هیزم بود 
باید با سپهر برای دیوارکشی اینجا مشورت کنم ، شایدم بفروشم ؛ با این بی در و پیکری حیاط حتما پاتوق الوات شده 

 . ...، مخصوصا با اون محوطه ی سیمان کاری که چادر زدیم ، کال مخصوص پاتوق تعبیه شده 
 

ماشین منتظرم بودن ، پا تند کردم،از داخل درو برام باز کرد ، سریع سوار سپهر همه ی وسایلو جمع کرده بود و تو 
شدم ، دستام یخ کرده بود ، ها کردم تا گرم بشه ، کیان بغلم پرید و سپهر استارت زد ، خمیازه کشید و با همون 

 :خمیازه گفت 
 .بریم هتل تا شب می خوابم  -

ط دو تا ماشین مشکی که اسمشونو نمی دونستم راهمونو سد کردن خونه رو دور زد ولی قبل از خروج از پستوی حیا
 ، ترمز گرفت و غر زد ؛

 !؟ ...اینا اینجا چی می خوان   .....اَه -
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 ..چند بار بوق زد تا راه رو برامون باز کنن ولی اونا هم بوق زدن و در ماشیناشون باز شد ، 
کیان رو محکم تر بغل  ...ترس هفت سال پیش سراغم اومد  با دیدن آدمایی که پیاده شدن رنگ از صورتم پرید و
 مستاصل نالیدم ؛ ...گرفتم و بازوی سپهر رو به دست گرفتم ، نگام کرد 

 ...تو رو خدا  ...دور بزن از تو حیاط بریم  -
 :دستگیره رو کشید تا پیاده بشه و گفت 

 !!؟ ...بذار ببینم حرف حسابشون چیه  ...مگه دست خودشونه  -
 :بازوشو محکم تر گرفتم و مانع شدم و ملتمس گفتم 

 . ...بی رحمن  ...من داداشامو می شناسم  ...خواهش می کنم نرو  -
، سپهر با مهارت دنده عقب گرفت و با سرعت  ...دوباره به قربان و صفدر و پسراشون که پیاده شده بودن نگاه کردم 

 سمت حیاط پشتی روند و غر زد ؛
 ؟؟ ...آخه ؟؟ اومدن که چی چی می خوان  -

از استرس و ترس لبمو دندون گرفتم و کیانو محکم تو بغلم نگه داشتم ، نمی دونم چرا با دیدنشون یاد کتکهایی 
 !افتادم که حواله ی حسین کرده بودن 

ون سبز مبا سپر ماشین پرچین رو خوابوند و  سریع و مستقیم سمت در حیاط روند ولی بالفاصله ماشیناشون جلو ...
 . ...شد و سپهر هم ترمز زد ، با ترس نگاش کردم 

 . ...برم ببینم حرف حسابشون چیه  ...نترس خانومم  -سپهر
 ...قبل از اینکه مانع بشم دستگیره رو کشید و پرید پایین 

 ...اونا هم پیاده شدن ، سپهر دست به کمر جلو رفت و چیزی بهشون گفت 
شده بود جلو اومد و شروع به حرف زدن کردن و هر لحظه نگاشون سمت من تو  قربان که نسبت به قدیم پیرتر 

ماشین می چرخید ؛ بقیه هم دور سپهر حلقه زدن ، از ترس بدنم به لرز افتاد ، اگه سپهر رو بزنن نمی تونم کمکی 
 . ...کنم 

 چرا می لرزی رضوانه جون ؟ -
 :لرزونی گفتم دستی به موهاش کشیدم و گونه اشو بوسیدم و با صدای 

 . ...سردمه  ...چیزی نیست عزیزم  -
انگار فرق راست و دروغ رو می فهمید که باز با شک نگام کرد ، دوباره به سپهر نگاه کردم ، داشتن سوار ماشیناشون 

  ...قربان و صفدر باهاش دست دادن و رفتن  ...می شدن و 
 :ت و سوار شد ، بالفاصله پرسیدم سپهر هم در حیاط رو کامل باز کرد و سمت ماشین برگش 
 چی می گفتن ؟؟ -

 :با انگشت اشاره اش پیشونیشو ماساژ داد و گفت 
 . ...هیچی  -

 :مبهوت بهش خیره موندم ، کمربندش رو بست و استارت زد و سریع خارج شد و گفت 
 .، درا باز بمونه پاتوق می شه  ...برا اینجا قفل می گیرم و میارم  -

 :بهم ریختم و آروم گفتم  موهای کیانو
  ...االنم پاتوقه  -
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 :و بلندتر گفتم 
 برای گفتن هیچی اومده بودن ؟؟ -

اخماش تو هم بود ، کالفه سری تکون داد و با روشن کردن ضبط از جواب دادن طفره رفت ، کیان که سکوتمون رو 
دم و همراهیش کردم و هرازگاهی نگاهی دید شروع به حرف زدن کرد و با اینکه حالم گرفته بود به حرفاش گوش دا

 ...به سپهر می انداختم
همچنان اخم داشت ، ترجیح دادم دیگه چیزی نپرسم ، اما در همون حال هم دستمو تو دست گرم و پرمهرش گرفت  

، به امید لبخند نگاش کردم ؛ ولی همچنان غرق افکارش بود ، می خواستم دستمو پس بکشم که محکم تر گرفت و 
 نکرد ولی نگاهمم نکرد ، رها
 
 .به حالت قهر با کیان صمیمی شدم و بازی کالغ پر راه انداختم  
 ...کالغ  -

 ...پر  - :کیان 
 ...گنجشک  -

 ...پر  - :کیان 
 رضوانه_
 پرررر :کیان

 ؟؟؟  !!!!نفر بپرم کجا برم دلم ازین حرفش گرفت ، اگه از کنار این دو
و کیان بی توجه به حال خرابم ازین حرف ساده اش حسابی از باختنش ذوق کرده اخمای سپهر همچنان در هم بود  

 .بود و می خندید 
جلوی سوئیت آپارتمان ترمز کرد و بی حرفی پیاده شد ، تا اومدنش کیان حسابی آتیش سوزوند و شیطنت کرد و از 

 .خوشحالی اون منم اخم و بد عنقی سپهر رو فراموش کردم 
 :ی اتاقو دستم داد و با لحن معمولی و دور از ذوق و محبت ، گفت  کلید و کارت شماره

 . ...برین تو اتاق ، منم میام  -
 دوباره نفرت از برادرام به دلم چنگ زد ، بعد از دیدنشون رفتار سپهر اینطوری عوض شد ؛

 !!!از سایه ی سنگین اوناست رفتار االنش 
  ...در اتاقو باز کردم و وارد شدم ، 

ئیت سی متری بود ، آشپزخونه کوچیک و بالکن و سرویس و یه هال که اتاق خواب هم محسوب می شد و دو یه سو
 ، ...تا تخت تک نفری با فاصله از هم داشت 

 ....سرویس رو چک کردم تمیز باشه و برای رفع بوی رطوبت پنجره رو باز کردم 
 اس و حوله برداشت و خودشو به حمام دعوت کرد ،سپهر هم با چمدونا رسید ، بی حرفی چمدونشو باز کرد و لب

 ...در مقابل کم محلیاش حضور کیان برام دلگرمی بود ،  
ت چون سویی...هم با لباس راحتی عوض کردم تا اومدن سپهر ، لباس برای حمام کنار گذاشتم و لباسای کیان رو 

  ...وندمش سرد بود ،یه سویشرت خاکستری ادیداس و شلوار اسلش همون رنگی پوش
واقعا که پدر و پسر خوش پوشی بودن ، موهاشو مرتب شونه کردم و بوسیدمش که در حمام باز شد و سپهر بیرون  

اومد ، هنوز حوله رو سرش بود و گوشاشو ماساژ می داد ، غرق تماشاش بودم که کیان با شیرین زبونی سمتش رفت 
 ؛
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 !!!بابایی عافیت باشه  -
 :صورتشو به بوسه مهمون کرد و گفت  سپهر بغلش زد و خندون

 .سالمت باشی بابایی  -
 .راه نفسم بند اومد ، لباسایی که آماده کرده بودم برداشتم و سمت حمام رفتم 

 ناهار چی دوست داری بگیرم بابایی ؟؟ - :سپهر 
 :مخاطبش کیان بود که پرذوق باال و پایین پرید و گفت 

 .بابایی ماکارونی  ...ماکارونی  -
 :لپشو کشید و با لحنی که مخصوص کیان استفاده می کرد گفت 

 . ...آخه رستورانها که ماکارونی سرو نمی کنن بابایی  -
 :جلوی در حمام رسیدم ، بدون نگاه کردن با صدای خش دار و گرفته گفتم 

 .موادشو بگیرید ، اینجا گاز هست ، درست می کنم  -
 ....کرد یا نه و یا به ذوق کردنای کیان بخندم چون اشکم سرازیر شده بودنموندم تا ببینم نگاهم

 
در حمامو بستم و با کندن لباسام زیر دوش رفتم ، از این بی محلی یک ساعته اش دلم گرفته بود و برخالف دو روز 

لیل و بی بهونه زیر دوش گریه ام بند نمی گذشته که دنبال فرصت برای گریه بودم و اشکم نمی اومد ، االن بی د
 ...اومد 

 و جالب اینکه نه گالیه ای داشتم و نه دلیلی ، فقط دلم می خواست با گریه آرامش پیدا کنم ، 
نمی دونم چقدر با گریه زیر دوش موندم و لباسارو شستم و تنمو سابیدم که در حموم زده شد ، دوباره شنیدن 

 ؛ صدای نگرانش خوشحالم کرد
 رضوانه جان خوبی عزیزم ؟؟ -

 دلم می خواست محلش ندم تا همیشه همینطور نگران صدام کنه ؛
 . ...رضوانه باز کن درو ببینم  -

دل از دوش گرفتم و با حوله به جون تنم افتادم ، با قطع شدن صدای آب نگرانیش برطرف شده بود و دیگه پشت 
 م پیچوندم و بیرون زدم ، در نبود ، لباس پوشیدم و حوله رو دور موها

کیان با یه بسته پاپ کورن روی اوپن نشسته بود و یکی خودش می خورد و یکی دهن سپهر می ذاشت ، با دیدنم 
 :شادمان گفت 

 . ...رضوانه جون ببین بابا چی خریده  -
 ...اشاره اش به ماکارونی و سویای داخل نایلون بود و پاپ کرنی که میخورد

 :، گفتم  ...نگاه کردم ، مات نگام می کرد دلخور به سپهر 
 .دوست ندارم کیان جان ، خودت بخور  -

 لباسای خودم و سپهر رو که شسته بودم سمت بالکن بردم تا پهن کنم ، 
 !!لباس بیرون پوشیده بود ، یه سوئیشرت اسپرت سبز یشمی که یقه ی جالبی داشت و شلوار کتون خاکستری براق 

 .ر و پسر خوش پوشن گفته بودم این پد
 :از کنارش که رد می شدم ، آروم گفت 

 گریه کردی ؟؟ -
  ...اهمیتی ندادم و در بالکن رو باز کردم و لباسها رو پهن کردم ، 
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 از پشت دست دور گردنم انداخت و کامل بهم چسبید و کنار گوشم زمزمه کرد ؛
 . ...نبینم خانومم ازم دلگیر باشه  -

  ... !!!خوبه چقدر ناز کش داشتن 
 ...تا حاال نداشتم تو زندگیم ولی االن که دارم دلم می خواد ناز کنم ، 

لبخندمو خوردم و آخرین لباسو هم پهن کردم و به حرفش محل ندادم و چرخیدم تا پیش کیان برم ، محکم نگهم  
 ....ر مور میشدداشت و سمت خودش کشید ، نفساش مستقیم تو موهام پیچید ؛با هر بوسه اش همه تنم مو

 ، مواظب کیان هستی ؟؟ ...بیرون کار دارم ، یکی دو ساعته میام  -
آروم گونه امو بوسید ، این بار به جای خجالت کشیدن حس ناز کردنم غلیان کرد و دستمو از دستش پس کشیدم و 

 ،  ...کیان رو بغل زدم و روی تخت نشستم 
زیر چشمی نگاش کردم ، لبخندی نقش صورتش بود که کم مونده بود منم خندم بگیره ، کت اسپرت خاکستری شو 

 :از تاج تخت چنگ زد و سمت در خروجی رفت و گفت 
 .سعی می کنم زود بیام  ...درو قفل میکنم  -

مو گه نتونستم جلوی خندرفتنشو تماشا می کردم ، قبل از خروج لبخندش عمق گرفت و چشمکی تحویلم داد ، دی
 . ...بگیرم و از چشمش پنهان نموند 

 چند تا دونه از پاپ کورن کیان خوردم و چشمامو بستم ؛
 .وااای چقدر خوشمزه است  -

 :متعجب نگام می کرد ، خندیدم و گفتم 
 .نظرم عوض شد خوشمزه است مثل خودت  -

 ، ...پزخونه رفتم لپشو محکم بوسیدم و از رو پام کنار گذاشتمش و سراغ آش
بسته ی ماکارونی و سویا و روغن روی اوپن بود ، داخل کمد گاز کمی ادویه و نمک بود ، خوشبختانه ظرف و ظروف 
 .هم بود ، ظرفا رو کامل شستم و شروع به آشپزی کردم ، به جرات می تونم بگم لذت بخش ترین آشپزی عمرم بود 

 
ر می خوند و منم باهاش همخونی می کردم ، ماکارونی رو گذاشتم دم کیان مدام به دست و پام می پیچید و شع

بگیره و سراغ میوه ها رفتم ، چند تا پرتقال و نارنگی شستم و با کیان روی اوپن نشستیم ، براش پوست گرفتم و اونم 
 ...می خورد و برام حرف می زد ، 

االن ایران نیست و کیان هم مجبوره باقی عمرشو از مامان شیرینش و اینکه چقدر دوستش داشته می گفت و اینکه  
 !!!با من و پدرش زندگی کنه 

بچه ی باهوش و فهمیده ای بود و از همه ی قضایای اطرافش سردرمی آورد و نمی دونم چطور به من اعتماد کرده 
کباب شد که  بود و همه رو از سیر تا پیاز برام گفت و منم از سر کنجکاوی سوال پیچش کردم و دلم از قسمتی

حتی اجازه نداده مادر صداش کنه ، طالق عجیب غریبی داشتن ، برام خیلی سوال بود که چرا  -فرانک  -مادرش 
 !فرانک کنار  کیان  زندگی می کرده ولی مسئولیت مادری رو نپذیرفته 

ی همه ی فکرام خط کلی فکر منفی درمورد سپهر از سرم گذشت ولی با یادآوری نمازی که تو حرم خوند ، رو ... 
  ...بطالن کشید 

  !!رعایت میکنهزیاد مذهبی نیست ولی بنظرم اخالقیات رومیدونم !!مرد بی انصافی نبود 
 ...حداقل من اینطوری شناختمش
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ته دلم می دونم؛ با اینکه مدت زیادی نیست که می شناسمش ،ولی هیچ وقت و با هیچ اتفاقی ازش بدم نخواهد  
 ، ...اومد 
  !ی مثل من مورد پذیرش هیچ کس نیست و تو این جامعه طرد شده و تنها می مونه زن  
ولی شخصی مثل سپهر با تحصیالت عالی ، منِ بیسواد سابقه دار رو انتخاب کنه ، مطمئنا شانس بزرگی سراغم   

 . ...اومده 
ش نداشتم و این ترس به دو ساعت گذشت و خبری از سپهر نشد ، کمی نگران شده بودم ، مخصوصا که خبری از 

 !!!دلم نشست نکنه همینجا ولمون کرده و رفته 
کمی از ظهر گذشته بود که ناهار کیان رو دادم و چون از صبح ورجه وورجه کرده بود ، خمیازه کنان سمت تخت رفت 

 ،...  
نار نمونده بود ، کسر و صدای شکمم دراومده بود و حسابی ضعف داشتم ولی با نگرانی برای سپهر اشتهایی برام 

 ...کیان دراز کشیدم و طبق قولم براش قصه گفتم و الالیی خوندم تا خوابش برد 
 .اونم آروم تو بغلم خوابید  ...حداقل امروز دل این بچه شاد شد ، یه شنونده برای تک تک حرفاش شده بودم 

 غلم داشتم، نکنه بترسه و از نگرانی سپهربیرون بارون می بارید و حسابی رعد و برق می زد ، تمام مدت کیانو تو ب
 ...اشکم روان بود ، 

 
 . ...باالخره بعد از چهار ساعت کلید تو قفل چرخید و در باز شد  

 :قبل از اینکه گالیه کنم خیس از بارون ، عجوالنه داخل اتاق پرید ، از تخت پایین رفتم و نگران گفتم 
 .خیس آب شدین ، سرما می خورین  -

کیفشو رو تخت گذاشت ، با هول کتشو از تنش کشیدم و حوله شو که روی صندلی بود برداشتم و رو موهاش 
 :انداختم ، با لرز گفت 

 .عجب بارونی بود ، سیل میاد از آسمون  -
 بی اختیار غر زدم ؛

 . ...زیر این سیل باید بیرون بمونین ؟؟ سرما می خورین خب  -
 می دادم که مچمو گرفت و باز مات شدم و همه ی حرکاتم متوقف شد ؛ موهاشو برای خشک شدن ماساژ

 ...حتی قلبم  
 

صاف روبروی خودش کشوند و تو چشمام زل زد ، صورتش هنوز خیس بود و قطرات آب بارون از ابروش چکه می 
 کرد ولی گیرایی نگاه قهوه ایش که اولین بار زوم کرده بودم روش ، حرفای دیگه ای داشت ؛

 گران من شدی ؟؟؟ن -
 از دست آزادش کمک گرفت و زیر چشمم کشید ،

 گریه کردی ؟؟ -
 :دستمو از دستش که شل شده بود خالص کردم و سمت آشپزخونه حرکت کردم و گفتم 

 ناهار خوردین ؟؟ -
 . ...نه  -

یس ذوق به دبراش ماکارونی کشیدم و چون مخلفات نداشتیم ساده روی اوپن گذاشتم ، روی صندلی نشست و با 
 ماکارونی خیره شد ؛
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 . ...من جون می دم برای غذای خونگی  -
اولین قاشق رو تا نزدیک دهنش برد و به من نگاه کرد که این سمت اوپن ایستاده بودم و خوردنشو تماشا می کردم ، 

... 
 !!!اولین بار بود کسی برای غذایی که پختم ذوق می کرد  

 ...خودمو با کاری سرگرم کنم ،  متوجه نگاهش که شدم چرخیدم تا
 !!!لباسا تو بالکن زیر بارون مونده  ...ای وااای  _

عجوالنه درو باز کردم و لباسا رو جمع می کردم که دستاش دور کمرم قفل شد و از زمین کنده شدم ، کمی دست و 
 پا زدم و نالیدم ؛

 . ...لباسا  -
 :با صدای خندون گفت 

 !!!بعدا جمع می کنی  -
 

 :روی اوپن رهام کرد و قاشق و چنگال دستم داد و محکم گفت 
 !!.می دونی که تنهایی نمی خورم  -

 :دورم زد و روی صندلی نشست و با شیطنت بهم خیره شد و گفت 
 مگه می تونم بدون تماشا کردنش نفس بکشم ؟؟ !!!یه نفر تو دنیا نگران من می شه  !!تنهایی بماند  -

خوب فهمیده بودم که از تماشای خجالت من لذت می بره که اینطوری راحت حرف می زنه، بعالوه با حرفای 
 پرمهرش قلبم تپش گرفت  ، اینبار چپ چپ نگاش کردم و دلخورانه غر زدم ؛

 انتظار دارین نگران نشم ؟؟ ...دو ساعتتون شد چهار ساعت  -
خندید و سر چنگالشو ماکارونی زد و با چشمای شیطون به دهنش برد و بیشتر ذوق کرد و ابروهاش باال پرید و نرم 

 :گفت 
 . ...چرا ساکت شدی ؟؟ منتظرم  ...غر بزن دیگه  -

 :با حالت قهر ، قاشق چنگالو گوشه ی دیس گذاشتم و گفتم 
 .نگرانی من مسخره کردن نداره  -

 یین بپرم که گوشه ی تیشرتم رو گرفت و تو بغلشکم کم فکر می کنم همه حالتاش تمسخره ، می خواستم از اوپن پا
 ...کشیده شدم ، رو پاش ثابت شدم و منو تو بغلش چفت کرد 

، یه جایی خوندم که یه زن می تونه  ...حتی غر زدنات...آخه عزیز من ، مسخره کجا بود ، من کیف می کنم با کارات -
 ببین یه مادر معرکه ای ...از تک تک کارات لذت می برم  ...!!!، تو از اون زنایی  ...با نگاهش مردشو به آغوش بگیره 

 . ...برای کیان و یه همسر ایده آل برای من 
 :حرفاش بهم قوت قلب داد و شرمنده گفتم 

 !!!پس چرا از صبح اخم دارین ؟؟ البد ازم راضی نبودین دیگه  -
 ...بغضم گرفت ، سرمو محکم تو سینه اش پنهان کرد 

 . ...تو بهترین بودی  ...عزیزم  -
ا ، ب ...، دوباره صورتش در هم رفته بود  ...موهامو غرق بوسه کرد و از بغلش جدا کرد ، موهای تو صورتمو کنار زد 

 :دستش موهامو به بازی گرفت و آروم گفت 
 !!!به خاطر برادرات بود  -

 :پرسشگر نگاش کردم ، لباشو جمع کرد و مردد گفت 
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 .واد ببینت ، اونام اومده بودن دنبالت که ببرنت ، گفتم خودمون میایم و پیچوندمشون برادر بزرگت می خ -
 :با ترس گفتم 

 صفار می خواد منو ببینه ؟؟ -
 :بدنم از ترس گر گرفته بود و می لرزیدم ، با بوسه اش کنج لبم ، آرومم کرد و گفت 

منم نمی خواستم بری دیدنش  ...بالت برای حاللیت فهمیده اینجایی و فرستاده دن ...داره می میره  ...مریضه  -
 .اعصابم به هم ریخته بود 
 و با خنده ادامه داد ؛

 حاال می ذاری ببینم دست پخت خانمم می چسبه بهم یا نه ؟؟ -
لبخندی تحویلش دادم و از رو پاش پایین پریدم ، لیوان آبی هم براش گذاشتم و خودمم اون سمت اوپن نشستم و 

 چند لقمه خوردم ، به زحمت 
 !!!خندم می گرفت  !!!همه ی فکرم به صفار بود و حاللیت طلبیدنش  ...

 :تا آخرین رشته ی ماکارونی رو از کف دیس جمع کرد و پر ذوق گفت 
 . ...دست و پنجه ات درد نکنه بانو  -
 .نوش جان  -

 ظرفا رو تو سینک گذاشتم و شستم ،
 ...بیمارستان بستریه  !می خوای بری می برم ببینیش  !!من باشم نمی بخشمشون ، بازم نظر خودته  -سپهر

 :چرخیدم و نگاش کردم ، بلوزشو درآورده بود و لبه ی تخت نشسته بود ، دستامو خشک کردم و با ترس گفتم 
 اگه بخوام برم و حرف بزنم ، اجازه می دین ؟؟ -

 ز کرد و من بی اراده سمتش رفتم و تو آغوش گرمش جا گرفتم ،دستاش رو آغوش وار با
 ...معلومه عزیزم ، حاضر شو همین االن بریم تا ساعت مالقات تموم نشده  -
 

************* 
 

کیان خوابشو تو ماشین ادامه داد ، شونه به شونه ی سپهر وارد بیمارستان شدم ، دستمو محکم گرفته بود و مدام 
 تذکر می داد ؛

 !!!به خودت استرس نده  !!!اون بدی کرده باید تاوان بده  ... !!لزومی نداره حرفاشو گوش کنی  -
  ...خبر نداشت حضورش کنارم بزرگترین دارایی و آرامش دنیاست برام 

 جلوی در آی سی یو همهمه بود و پرستاری غر می زد ؛ 
 .خش ، لطفا رعایت کنید بله قبول دارم ساعت مالقاته ولی نه برای مریضای این ب -

چند نفری متوجه من و سپهر شدن و کم کم همهمه خوابید و به ما خیره شدن ، از قیافه هاشون فهمیدم همه شون 
 ... !!!برادرزاده هام و نوه هاشون هستن و چند تا از برادرام 

 !!!عجب فامیل بزرگی دارم من  
 متم اومد ؛صفدر از بینشون خودشو جلو کشید و با چرب زبونی س

 . ...اومدی عزیز دل بابا  -
از این محبت ظاهریشون بیزار بودم و بیشتر می ترسیدم ، چون فقط جلوی بقیه بود و در خفا با زبون و نیش و 

 کنایه آزارم می دادن ، نمی دونم حالتم چطور به نظر می رسید که سپهر کنار گوشم زمزمه کرد ؛
 !!!.من کنارتم ، نترس  -
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ی بغل کردن و روبوسی سمتم اومد ، با نفرت پشت بازوی سپهر سنگر گرفتم و سپهر باهاش دست داد و صفدر برا
 ...نذاشت دستش به من بخوره 

 پیرمرد که پیش بقیه ضایع شده بود دستی به ریشش کشید و به یکی از دخترا تشر زد ؛
 .سحر بگو بذارن عمه بره پیش داداش  -
 
 

، برای منی که پیش این جماعت گرگ اعتماد به نفسی نداشتم ،وجود سپهر که با  با اشاره ی سپهر حرکت کردم
 ...ابهت و غرور محلشون نمی داد و محکم و بی توجه بهشون رفتار می کرد ، نعمت بزرگی بود ، 

 :تا جلوی در همراهم اومد ، پرستار که انگار باهاش هماهنگ کرده بودن گفت  
 . ...فقط خانم بیان داخل  -

 با ترس به سپهر نگاه کردم ، لبخندی زد و هر دو دستمو تو دستاش فشرد و آروم زمزمه کرد ؛
 .من همینجا منتظرتم ، اصال نترس  -

 با هشدار بعدی پرستار دستمو رها کرد و به داخل هدایتم کرد ، 
ماده کرده بود ، تعجب کردم با ترس داخل رفتم و برای پوشیدن گان هدایت شدم ، با دیدن سحر که گان رو برام آ ...
...  
 ...قیافه اش زیاد تغییر نکرده بود فقط لباس سفید پرستاری تنش بود ،  
با گریه خودشو تو بغلم انداخت ، هیچ حسی به این آدما نداشتم ، روزی که باید به دادم می رسیدن همه شون  

  ...تماشا کردن 
 : از بغلم جدا شد و اشکشو پاک کرد و با ذوق گفت

 .دلم برات تنگ شده بود  -
 :به دوستی این ادما اعتماد نداشتم و از اومدنم هم پشیمون شدم ، در جوابش سرد گفتم 

 . ...من عجله دارم خانوم  -
 این همه اعتماد به نفس به خاطر وجود سپهر کنارم بود ، 

 ...از جوابم هنگ کرد و خشکش زد 
 :م ، حین بستن بندای پشتش گفت گان رو از دستش گرفتم و سعی کردم بپوش 
 .چرا اینطوری رفتار می کنی ؟؟ یه زمانی دوست بودیم  -

 :روسریمو مرتب کردم و با یادآوری نوع دوستی شون بی خیال گفتم 
 .یادم نمیاد  -
 تو هم مثل حسین از همه بریدی ؟؟ -

 :با شنیدن اسم حسین سریع چرخیدم و پرسیدم 
 از حسین خبر داری ؟؟ -
 :ش تا به تا شد و به لکنت افتاد ، محکم پرسیدم لبا
 حسین کجاست ؟؟ -

 :سریع کاله گان رو سرم کشید و تته پته کنان گفت 
چند بار با بقیه درگیر شد ، بعد اعدام ارسالن ، عقده ها رو سر اون خالی کردن و جوری خودش و پدرشو زدن که  -

 . ...یچ کس ندیدشون ، شبونه غیبشون زده بود ، بعد بیمارستان ه ...کارش به بیمارستان کشید 
 با نفرت نگاش کردم و از اتاق بیرون زدم ، با حرفی که زد پاهام سست شد ؛
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 . ...همه می گن تو بیمارستان تموم کرده و ننه باباش هم رفتن  -
 بلند جیغ زدم ؛

 . ...خفه شو  -
 پرستار ارشد بخش هشدار داد ؛

 خانم آرومتر ، چه خبرتونه ؟؟ -
 و رو به سحر غر زد ؛

 .خانم شما هم با این مریضتون نوبرشو آوردین  -
ه باور کنم، دروغ زیاد شنیددست و پام می لرزید ، سمتی که پرستار اشاره کرد حرکت کردم ، نمی توستم حرفشو

 ...بودم
  ...د ، از صفار و اون همه هیبت هیچی جز جسدی روی تخت نمونده بو

 !!!نمی دونم اونهمه نفرت و بدبختی ای که سرم آوار کرد رو می تونم ببخشم یا نه 
 !!اصال چرا اومدم؟؟؟

 :سحر باالی سرش ایستاد و چیزی تو گوشش زمزمه کرد که چشماش باز شد ، ماسکشو برداشت و رو به من گفت 
 .زود تمومش کنین  ...نمی تونه حرف بزنه  -

 !!!م ، انگار من التماسشون کردم بیام که االن به من تذکر می ده با غیظ نگاش کرد
 هنوز تنم از استرس خبری که در مورد حسین شنیدم لرز داشت که صدای خفه و پر خش صفار در اومد ؛

 ...ته تغاری قیصر خان  -
 صداش خفه و در حد زمزمه بود ، نزدیکتر رفتم ولی همه ی فکرم پی  حسین بود ، 

 قت داشته باشه چی ؟؟ اگه حقی"
  !!ولی مطمئن نبود که اتفاقی برای حسین افتاده باشه 

 " ...فقط حدس می زد 
 با صدای صفار فکرمو پس زدم ؛

نمی مرد  ...کنی  ...ازدواج .....ارسالن .....آزادی .....برا ......می خوایم .......گفتیم.....نمی ....مرد ....پیر...به  ....اگه -
... 

 د تا جمله شو تموم کرد و سینه اش به خس خس افتاد ، جون کن
 ...یاد آخرین بال بال زدنای بابا قیصرم افتادم که داشت جونش در می رفت و کاری از من برنمی اومد 
 ...سرد و بی روح شدم ، مسخ شدم و عکس العملی نشون ندادم وگرنه باید همونجا خفه اش می کردم 

 :یده و بین نفسای عمیقش گفت دوباره جون کند و بریده بر 
 
 . ...نمی اومد ...بر  ....دستمون.....از .....کاری  ...زن داره  ....مردک....دونستیم  .....نمی ....کن ....باور -

 ...بوق یکی از دستگاهها دراومد ، نفساش سنگین باال می اومد 
و براش گذاشت و درحالیکه باقی دستگاهها و از صدای دستگاه ، سحر فورا خودشو به تخت رسوند و ماسک اکسیژنش

 :سنسورا رو چک می کرد ، گفت 
دخترا فراری و پسر باز شدن و پسراشون ...باور کن بعد رفتن تو این طایفه روز خوش ندیده  ...حاللش کن رضوانه  -

  ...هم معتاد و روانی 
از وقتی که من عروس این طایفه شدم ،ندیدم ارامش به ... !!!آقا صفار چند سال بیمارستان روانی بستری بود خود  

 !!!!روی این طایفه 
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 . ...هم اینا  ...بیا و نفرینت رو ازشون بردار ، هم خودت آروم می شی  ...روی آرامش ندیدن این فامیل  
 ا ؟؟خبر از من ندارن این ...با غیظ نگاش کردم 

 !!اگه سختی همین چند ماه زندان رو بگم برای نبخشیدنشون کافیه  
 ناامید پرسیدم ؛

 چه جوری خبری از حسین پیدا کنم ؟؟ -
 

 !!!مستاصل نگام کردیعنی خبری نداره
 ،  ...، نمی تونستم تحمل کنم ، سمت اتاقک رفتم و با عجله گان رو درآوردم و بیرون زدم  

در ایستاده بود ، محکم و مغرورانه دستاش تو جیبای شلوارش بود و از باال به بقیه نگاه می کرد  آرامشم هنوز کنار ...
 :، با دیدنم سمتم اومد و بازومو گرفت و گفت 

 ؟؟ ...خوبی ؟؟ رنگت چرا پریده  -
 آهسته نالیدم ؛

 . ...بریم از اینجا  -
  ... !!نه می تونستم فکر کنم ، نه واکنشی نشون بدم 

شیطون برام مجسم می شد ، صدای زمزمه دوباره به هوای گذشته ها پر کشید و مدام چهره ی حسین ،خندون ودلم 
 هاشون آزارم می داد ؛

  ...یعنی بخشیده ؟؟  -
 حالل کردی دخترم ؟؟ -

 :چپ چپ بهشون نگاه کردم و عصبی گفتم 
آره  ...راش عذاب داده ؟؟ اگه فقط منم من حالل کنم بهشت می ره ؟؟ راحت می میره ؟؟ مگه فقط منو با کا -

 . ...حالل کردم ، راحت بمیره و بره بهشت 
 سپهر دستشو دور کمرم انداخت و آروم زمزمه کرد ؛

 .بیا بریم از اینجا  ...آروم باش رضوانه جان  -
 .با حرکتش منم بهش تکیه کردم و جلوی چشمای متعجبشون از سالن خارج شدیم

و هوا آروم بود ، سوار ماشین که شدم کیان بیدار شده بود و گریه می کرد ، فورا بغلش کردم و  بارون بند اومده بود
 به جون طایفه ی بابا قیصر سر اشکی شدن این بچه هم غر زدم ، اشکاشو با دستمال گرفتم و بوسیدمش ؛

 چی شده کیانم ؟؟ -
 :با مشتش چشماشو مالوند و با هق هق گفت 

 ....ناراحت شدم  ...تنهام گذاشتین بیدار شدم ، دیدم  -
 ، ...سپهر هم سوار شد و غرق فکر استارت زد و حرکت کردیم 

کیانو محکم تر بغل زدم و قربون صدقه اش رفتم تا آروم شد ، به محض حاکم شدن سکوت تو ماشین ، فکرم پی 
 ؟؟ ...ی ازش پیدا کنم حسین کشیده شد ، نیم نگاهی به سپهر انداختم ، یعنی می تونه کمک کنه تا خبر 

  ...همینکه خبری ازش دستم برسه و بدونم سالمته کافیه برام ،  
 ، ...ولی یاد حساسیت فواد نسبت به حسین افتادم ، آهم دراومد 

 !!!سپهر هم یه مرده و مطمئنا یه برادر ناتنی براش مقبول نیست  
 . ...نمی تونم رابطه مو باهاش سر این موضوع کدر کنم  
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 . ...سعی کردم خودمو گول بزنم و با این فکر که االن یه جا داره به زندگیش ادامه می ده خودمو آروم کنم 
 خیره به خیابونای شهر با دستای کیان تو دستم ور می رفتم که باالخره صدای سپهر دراومد ؛

 . ...یه حرکتی بزنین دلم پوسید  !!!خوب مادر ، پسری رفتین تو حس  -
 !!؟؟ "پسرم  "کیان  !!! "مادر  "گرد نگاش کردم ، به من گفت  با چشمای

 :با همون نیش شل شده اش ابرو باال انداخت و گفت 
 . ...دلم گرفت  ...چیه خب  -

 :چند تا دکمه از کنترل ضبط ماشین فشار داد و کیان رو مخاطب قرار داد و با لحن بچگانه ای گفت 
 ...پاشو قر بده ببینم  ...گذاشتما  به افتخار تو آهنگ ...پسر بابا  -

 دستاشو از فرمون جدا کرد و چند بار دست زد ؛
 . ...بیا وسط پسرم  ...آها  ...آها  -

 :با جیغ گفتم 
 .تصادف می کنیم  -

 یه دستشو به فرمون گرفت و با دست دیگه اش لپمو کشید ؛
 . ...مواظبم خانومم  -
 

مونطور نشسته دستا و بدنشو به حالت رقص تاب می داد و با اهنگ گل کیان هم از ذوق پدرش انرژی گرفت و ه
 ریتم میگرفت  ،«عماد»پسر 
  :سپهر هم مدام ابرو باال می انداخت که 
 ،  ...یاد بگیر خانوم _
 ...کیان سرشار از این توجه پدرش حسابی جنب و جوش کرد  

 کمی خیابونا رو چرخ زدیم و جلوی بازار روز نگه داشت ، 
 به شلوغی محوطه ی بازار خیره موندم ، سپهر هم ماشینو خاموش کرد و پرسید ؛ ...
 خرید دوست نداری ؟؟ ...چرا پیاده نمی شی خانومی  -

 :نیم نگاهی بهش انداختم و دوباره به ازدحام جمعیت نگاه کردم و گفتم 
 .تا حاال خرید نرفتم  -

 روی فرمون بود ، با ترس دست به شونه اش زدم ؛با سکوتی که به ماشین نشست نگاش کردم ، سرش 
 خوبین ؟؟ -

 سرشو بلند کرد و دستشو به صورتش کشید ؛
 . ...پیاده شو بریم  ...خوبم  -

از این حالت گرفته و غرق فکرش احساس خوبی نداشتم ، دکمه ی بلوز کیان رو بستم و کتشو تنش کردم و پیاده 
 .شدم 

  ...سرد نبود به خاطر شرجی بودن ،هوا زیاد 
 .دلم برای آب و هوای این منطقه تنگ شده بود  

سپهر هم پیاده شد و کنارم ایستاد و کش و قوسی به بدنش داد و کیانو از بغلم بیرون کشید و دستمو گرفت و حین 
 :حرکت داخل بازارچه گفت 

 کدوم سمت بریم بانو ؟؟ ...خب  -سپهر
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 .م میام هر جا شما برید من ...من خرید ندارم  -
م مثل خود ...تو چرا اینقدر رسمی حرف می زنی ؟؟ شما کیه ؟؟ مگه غریبه ام که اینطوری رفتار می کنی  -سپهر

 .ریلکس باش 
  !دستمو تو دستش تاب داد و غرق لذت از این همه خوشبختی همه چیز از ذهنم پر کشید 

 . ...ت دستش فکر کنم اگه می خواستم هم نمی تونستم به چیزی جز گرمای پر مهر و محب
 :دو ردیف که بین غرفه های لباس فروشی دور زدیم ، ایستاد و محکم گفت 

 . ...زنی ندیدم تو بازار اینقدر آروم باشه  ...چرا خرید نمی کنی ؟؟ خیر سرمون اومدیم بازار ها  -
 مظلومانه نگاش کردم و برای رفع و رجوع فورا نالیدم ؛

 .آخه چیزی الزم ندارم  -
 ! ...یه کم ذوق خرج زندگیت کن زن  !!!تو دیگه نوبرشی  -سپهر

 :از حالتش خنده ام گرفت ، خودشم خندید و گفت 
 . ...فقط چون الزم نداری می ریم سراغ هله هوله ها  -

 ...سراغ غرفه های میوه و آجیل و تنقالت رفتیم 
رد همیدم عاشق پاپ کُورنه ، برای خرید پاپ کورن پیله کاینبار نتونستم بی توجه از کنار غرفه ها رد بشم ، کیان که ف 

و سپهرم برای اینکه تو مسیر ، پاپ کورنِ خون گل پسر پایین نیاد ،چند بسته خرید ، منم نگام روی ترشیجات خیره 
 مونده بود ، خصوصا آناناسای ترش آب دهنمو راه انداختن ،

 از کدومش می خوای خانومی ؟؟ -سپهر
 :ای بلوری که انواع ترش میوه ها داخلشون بود چشم چرخوندم و گفتم روی همه ی ظرف

 ...همه شون خوشمزه ان ولی  -
 :هنوز جمله مو کامل نکرده بودم که گفت 

 .آقا از همه شون می خوام  -
 :معترضانه گفتم 

 . ...زیاده ، فقط یه مدل کافیه  -
پاپ کورن هم دستش بود با زحمت کیف پولشو درآورد تا چپ چپ نگام کرد و چون کیان بغلش بود و نایلون 

 :حساب کنه و گفت 
 .از یه مدل بگیرم ممکنه ازش خوشت نیاد ، اینطوری هر کدومو خواستی می خوری 

 برای راحتیش نایلونو از دستش گرفتم و غر زدم ؛
 . ...اسرافه آخه  -

 :دلخور گفت 
 .ی شه ، دور ریخته نمی شه اسراف چیه ؟؟ خیالت راحت ، همه اش خورده م -

 :کارتشو تحویل فروشنده داد ، با تعجب گفتم 
 !شمام ترشی دوست دارین ؟؟ -

 :کنار صورتم سر خم کرد و گفت 
 ...دیگه نبینم رسمی حرف بزنیا.دوما  من فقط شیرین زبونیتو دوست دارم  !!اوال شما نه و تو  -

  !ژه اش با خجالت سرمو پایین انداختم ، دوباره شدم سو
 :بلند خندید و با طعنه گفت 
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 !!!اصال ذوق می کنم اینطوری می بینمت  -
 .خریدا رو تحویل گرفت و برای راحتیش از دستش گرفتم و دوباره حرکت کردیم 

 
کیان مدام غر میزد که میخواد خودش راه بره و سپهر هم کوتاه بیا نبود و از بغلش پایین نمی اورد ، نرسیده به 

  :یستاد و گفت ماشین ا
 ...ای وااااای کارتم جا موند _

  :کیانو رو زمین گذاشت و گفت 
 ...کنار ماشین وایستین االن میام_
 منتظریم زود بیا -

 ...دست کیانو گرفتمو سمت ماشین رفتیم و سپهر هم برای گرفتن کارتش بین جمعیت بازارچه غیب شد
 ....لی نکنی لباساتوگ  ...کیان جان مواظب باش پا توی آب نذاری  -

 :از اینهمه حساسیتی که سپهر به خرج داده بود کالفه بود و دق و دلیشو سر من خالی کرد و گفت 
 !!!!تو هم مثل بابا هی گیر بده  _

  :به حرفش خندیدم و برای راضی کردنش به این حساسیت گفتم 
 !!!!نمیخوایم زشت و شلخته باشی  ...آخه دوست داریم عزیزم _
  :به جانب ایستاد و دست به کمر زد و محکم گفت حق 

 ..من بزرگ شدم ، تازه مامان شیرین میگفت من بیشتر از سنم میفهمم_
  :مقابلش منم دست به کمر زدم و با لحن خودش گفتم 

بابا و مامانا هنوز از اونا بزرگترن و هرچی بگن باید گوش ولی بچه ها هرچند هم که بزرگ بشن  ...صدردرصد  اونکه_
 ..بدی

 تو که مامانم نیستی -
با این حرفش دستام از کمرم شل شد و مستاصل نگاش کردم ، درست گفت دیگه ، مادرش نیستم ولی چرا دلم یه 

 جوری شد ؟؟؟
 چرا از این حرفش دلگیر شدم ؟؟؟ 
 !!!!توقعم باالست  سه روزه وارد زندگیشون شدم و اینقدر 
 !!!!راست میگه تو که مادرش نیستی -

سمت صدای زنانه چرخیدم ، یه خانوم لوند قد بلند بود با مانتو شلوار سفید و شال مشکی که به صورت باز روی 
موهای بلوندش کشیده بود و صورتش غرق آرایش بود ؛ با وجود قد بلندش کفشاش هم پاشنه بلند بود ، و با دو گام 

  :لند سمتم اومد و  سیلی ای که حوالم کرد صورتمو سوزوند و کیانو بغل زد و کیان هم پر ذوق بغلش پرید ب
 ...خاله فرانک _
 

 این اینجا چیکار میکرد ؟؟؟؟  ...نفسم باال نمیومد 
 :گفتم  دم وتا به خودم اومدم دیدم داره با کیان میره ، سرعت گرفتم و جلوش ایستادم ، بازوی کیانو از بغلش کشی

 ...نباید ببرید ...پدرش بچه رو به من سپرده  _
  :دستمو از کیان جدا کرد و غر زد 

 !!!!بچه ی خودمه  ...برو کنار دختره ایکبیری _



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
226 

  :دوباره به کیان گفتم 
 ...بابات ناراحت میشه ،بیا بغلم_

  :کیان خم شد تا بغلم بیاد ولی فرانک محکمتر گرفتش و هلم داد و گفت 
 بچه منو چیکار دارین؟؟؟!!نگرانیتونو ببرید رو تخت تخلیه کنین _

  :از کنارم رد شد ، سریع بازوشو گرفتم و کشیدم و گفتم 
 !!!!دست من امانته  ...بچتونو میخواید از پدرش تحویل بگیرید _

 :زد  اشتم و بلند شدم ، غردوباره هلم داد و ایندفه نقش زمین شدم ، بی توجه به اینکه تو گل و الی افتادم خیز برد
 ...بشین بینم دختره ی غربتی ...چه برای من شکسته قلم حرف میزنه  _

  :داد زدم 
 ...کیان باهاش نرو بابات ناراحت میشه_

 !اصرارم عصبیش کرد و محکم تر هلم دادو دوباره زیر پام سر خورد و نقش زمین شدم 
 !!!کیسه های خریدم پخش شد  

کیان رو میبرد سپهر چه فکری در موردم میکرد ، دست و پا و لباس گلی واسم اهمیتی نداشت ،  اشکم در اومد ، 
 :دوباره میخواستم بلند بشم که دستی بازومو گرفت و بلندم کرد ، سپهر بود و سرم داد زد 

 عرضه نداری از خودت دفاع کنی؟؟؟؟؟؟ _
 :نک دراومد با گوشه تمیز دستم اشکمو پاک کردم  و صدای جیغ جیغ فرا

اری  میکنن ...اومدم ندیدمت  ...گفتی میری ویال _  ...نگو آقا با خانوم جدیدشون یلری تل
تا این حد عصبانیت سپهرو فقط اونشب با اون زن و مرد تو خونه اش دیده بودم ، کیان رو از بغلش کشید و داد زد 

: 
 ....کشید برم اون ویالی کوفتی؟؟ عشقم ن..مگه باید بهت آمار دقیق بدم !!!!به تو چه ؟؟؟ _

  :سمت سپهر برای پس گرفتن کیان حمله کرد و گفت 
 !!!!اومدم ببینم چه گلی به سرت زدی_

 هاااان؟؟؟؟ ...اون قبلیه رو چیکار کردی  !!!!کال با زن گرفتنات چش بازارو کور کردی 
  ....:اجازه نداد دستش به کیان بخوره و داد زد کنار کشید وخودشو

 ...هرکار دلم بخواد میکنم  !!!!به تو چه آخه _
 :کوتاه بیا نبود و بازوی کیان که گریه اش گرفته بود رو کشید و گفت 

 ...بدش به من و برو به عشق و حالت برس  ...به من ربطی نداره ولی به بچم ربط داره  _
ه دت و من زن و مرد زندگی میساختی نبرو ببینم بچه و زندگی برات مهم بود می نشستی سر زندگیت از خو :سپهر 

 االن اومدی که چی ؟؟؟؟ !!!اینکه بچتو مجبور کنی بهت بگه خاله 
 ...اومدم بچمو ببرم تا تو به کثافت کاریات برسی  :فرانک 

چند نفر دورمون جمع شده بودن و دعوا رو تماشا میکردن ، تنم میلرزید ، خیسی لباسام کل بدنمو یخ کرده 
  :گهانی موهای فرانکو از پشت سر گرفت و محکم کشید و صاف تو صورتش زل زد بود،خیلی نا

ه ، هرچی هستم مثل تو و امثال تو دنبال کثافت کاری نیستم ،برو ب ...ز...ر...حرف دهنتو بفهم زنیکه ه_
 ....برو گمشو.....واسمراه انداخنه..بچم...بچم..زگیت برس و منو بزار به حال خودم ...ر...ه
 :ش کرد و بازوی منو چنگ زد و دنبال خودش کشوند و غر زد رها
 بلد نیستی جوابشو بدی؟؟؟ گذاشتی هرچی دلش خواست بارت کنه؟؟؟ _

  :با سیل اشکام جلو پامو نمیدیم ، و فقط دنبالش کشیده میشدم ،دوباره فرانک داد زد 
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جرمش چی بوده  !!!!ن جمعش کردی ولت کنم به حال خودت که بچمو بدی دست اون زنیکه؟؟؟ میگن از زندا_
شده از رفتنم میگذرم ولی نمیذارم کیان زیر دست این زنیکه  ...هاااان ؟؟؟ من بچمو دست همچین ادمی نمیدم 

 ...بزرگ شه 
  :در ماشین رو باز کرد و کیانو رو صندلی عقب نشوند و عصبی گفت 

 ...سوار شو تا من اینو ادبش کنم میام _
 و منم ماشینو دور زدم تا سوار بشم ولی با این لباسای گلی چطور سوار شم ؟؟؟سمت فرانک برگشت 

روبه روی فرانک ایستادو انگشت تهدید سمتش گرفت ،چون صداشو نمی شنیدم در ماشینو باز کردم و مانتومو جمع 
 ...کردم تا صندلی کثیف نشه و نشستم 

یکرد ، ازش بابت حرفی که زد دلخور بودم و چون کیان روی صندلی عقب بی صدا و با هق هق آرومی گریه م 
 ...خودمم گریه میکردم به گریش اهمیتی ندادم 

 !!!!با دستمال کاغذی گِل روی دستامو تمیز کردم ، همه جا کثیف میشد با این وضع  
  :همزمان سپهر هم برگشت و غر غر کنان کیسه های خریدو جلوی پام گذاشت و حرکت کرد 

؟ عرضه نداری از خودت !!!!نمیشناختی کیه چرا بچه رو گذاشتی ببره ؟؟؟اَه این نکبت از کجا پیداش شد دیگه_
هنوز عبرت نشده برات که  !!!!دفاع کنی ؟؟؟ همین طور کوتاه اومدی که داداشات عرضه کردن و بیچارت کردن 

 ...نباید مقابل هیچکس کوتاه بیای 
تا آخرین حد ممکن تو خودم مچاله شدم، تصمیم نداشت بس کنه و همچنان غر  حرفاش سیل اشکامو بیشتر کرد و

  ...میزد 
  :باالخره کیان هم دلش به حالم سوخت و ناله کرد  
 ...تقصیر رضوانه نبود بابا _

 :سر کیان هم داد زد 
؟؟ دِ آخه اون برات هرکی از راه رسیدو بغلت کرد باید باهاش بری ...تو دیگه ساکت که از دست تو هم شکارم  _

 مادر میشد که پنج سال مهلت داشت ،االن اومده که چی؟؟؟؟
به گریه هیچکدوممون اهمیتی نداد و به مسیرش ادامه داد و بین این همه تنش دلم برای مانتوی نباتی رنگ قشنگم 

 ...سوخت که حتما جای گِل روش میموند 
 !!!!ای صبح رو هم باید مجدد میشستم برگشتیم سوئیت و بالفاصله سمت حمام رفتم ، لباس 
 

 :بیرون که اومدم کاغذای کیفشو  روی اپن پهن کرده بود و با دیدنم جدی و محکم گفت 
 ...بیا اینجا _

 ...با ترس جلو رفتم ، کیان هم گوشه تخت کز کرده بود و زانوهاش تو بغلش بود 
 ، کاغذا رو دسته کرد و شروع به توضیح کرداز این جو سنگین بیزار بودم ، روبه روش پشت اپن ایستادم 

 ...رفتم دیدن کدخدا  -
 :متعجب نگاش کردم که چندتا کاغذ جلوم گذاشت و گفت 

 !!!!امضا کن ...سندو نگرفتم ،کدخدا گفت خونه مشتری دست به نقد داره ، منم گفتم میفروشی  _
 :بود ، دو دل پرسیدم متعجب به برگه ها نگاه کردم و دوباره به سپهر ، هنوز بد اخم 

 چرا باید بفروشم؟؟؟ _
  :خودکارشو روی کاغذا کوبید و تقریبا داد زد 
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میخوای بری وسط اون ملت که به خونت تشنه ان زندگی کنی ؟؟؟ من شوهرتم میگم  !!!چون بدردت نمیخوره _
 ...نمیخورم مطمئن باش حقتو ...امضا کن برات یه جای بهتر ویال میگیرم  ...دیگه عمرا پاتو اونجا بذاری 

 :از اینک درمورد تعللم همچین فکری کرده ناراحت شدم و مظلومانه گفتم 
 بفروشمش؟؟؟ ...منظورم اینه خاطرات بچگیمه  ...منظورم این نبود که حقمو میخورین  _

  :سمتم خم شد و اطمینان بخش گفت 
 ...مدعی شده میخوادش خونه رو فقط ینفر...امضا کن ...خرابش نمیکنن ...خریدار ایران نیست _

پایین انداختم ، سنگینی نگاه با اینکه دو دل بودم امضا کردم و برگه رو سمتش هل دادم ، و با دلخوری سرمو
  :حس میکردم چپ چپ نگاش کردم لبخندی زد و مهربونتر گفت شو
 میرزاقاسمی بلدی درست کنی؟؟؟_

 و دسته کرد و قلم و کاغذ سفیدی جلوم گذاشت؛همونطور دلخور با سر تایید کردم ، برگه هار
 ...موادشو لیست کن ، عجیب هوس غذای محلی کردم  -

 .شروع به نوشتن کردم و اونم اوراقو تو کیفش جا داد 
  :برگشتم سمت کیان تا از دلش دربیارم ، شروع به باز کردن لباساش کردم و گفتم  
 خوابت نمیاد؟؟؟_

 : سرشو به عالمت نه تکون داد
 ...میخوای بازی کنیم؟؟؟ چندتا بازی بلدما _

 :بازم با سرش مخالفت کرد 
 میخوای بری دوش بگیری سرحال بیای؟؟؟ _

 :با مشتش چشماشو ماساژ داد و بغ کرده گفت 
 ...همیشه مامان شیرین منو میبرد حموم  _

 :دستاشو تو دستم گرفتم و گفتم 
 خب االن من میبرمت ، بریم؟؟؟ _

  :زد و میخواست تایید کنه که صدای سپهر دراومد  چشماش برق
 ...الزم نکرده ، پسر بزرگ شده باید تنها بره ، نمیتونی هم صبر کن خودم میبرمت _

 ..نگاش کردم
 ...کامال جدی بود لیستو از روی اپن چنگ زد و بیرون رفت ،کمی با کیان حرف زدم تا دوباره سرحال شد

همچنان اخماش گره کرده بود، بی حرف مشغول آشپزی شدم ، خودش هم کیانو  سپهر هم با مواد برگشت و چون
 ...حمام برد و دوباره پای اوراقش نشست

 ...مثل ظهر ذوق آشپزی نداشتم ولی چون دوست داشت همه تالشمو کردم خوشمزه از اب دربیاد 
 !!!!بی تجربه سخته حداقل میدونم حفظ کردن مردایی که زنای زیادی توی زندگیش بوده برای منه  

 !!!!ماشااله یکی از یکی خوشگلترم بودن که من مقابلشون هیچی به حساب نیام 
اون مو بلونده تو خونه اش با اون استایل و شمایل و اینم مادر کیان که عالوه بر زیبایی لوند و کار بلد هم دیده  

 !!!میشد 
 ...به قولی انگشت کوچیکه شونم محسوب نمیشدم  

ن نشسته بود و سرش تو گوشیش بود ، بشقابارو چیدم و به گوشیش سرک کشیدم به عکس و زیر نویس پشت اپ
 ....دختر ویلچرنشینی خیره شده بود ، زیاد نتونستم دقت کنم ، غذارو که گذاشتم گوشی رو کناری هل دادو غر زد 
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االن همون پیج یه داستان واقعی   !!!منه  اوندفعه نوشته بود این داستان واقعی زندگیه ...ملتو مسخره دارن بخدا _
 .....مردمو مسخره گیر اوردن !!!!دیگه پست گذاری میشه که بازم زندگی خودشه 

 
جوابی بهش ندادم و کیانو بغل زدمو شروع کردم به لقمه گرفتن براش و خودمم این بین چند لقمه خوردم ، تنها 

  !!!گار که چه اتفاقی افتاده کسی که با ولع میخورد سپهر بود ، انگار نه ان
 گمونم کال رفتارش بود که گاهی مغرور و بیخیال میشد و گاهی حساس و مهربون ، 

 ...چقدر دلم تنگ بود برای مهربونیش  
 ...انگار هزارساله میشناسمش و با مهربونیش زندگی کردم که االن اینطوری بی تابشم  
ظرفارو تو سینک گذاشتم که تلفنش زنگ خورد ، نگاش کردم مشکوک به شماره نگاه میکرد و گوشی رو برداشت و  

 ...وصل کرد و از اپن فاصله گرفت 
 بله بفرمایید -
- ........ 
 چی داری میگی ؟؟؟کی پول گرفته ؟؟؟ شما حالت خوبه؟؟؟ درست گرفتی شماره رو ؟؟؟؟ -
-......... 
 ....ایشون هستم ولی نمیدونم درباره چی حرف میزنین  بله من وکیل -

، با اخم نگام میکرد ، دوباره ازش رو گرفتم و با صدای دادش تو گوشی تنم لرزید و  حین شستن ظرفا نگاش کردم
  :شونه هام باال پرید 

 ...برو به جهنم با توهماتت  ...چی میگی مرتیکه _
 ...دم ؛ گوشیش کنج دیوار خورد شده بود و صورتش برزخی بود با صدای برخورد و شکستن چیزی نگاش کر 

  :کیان به پاهام چسبید و خودشم موهاشو چنگ زد و کیفشو برداشت و حین بیرون رفتن گفت
 میرم تکلیف خونه رو معلوم کنم میام ، _
 ...صدای بسته شدن در، دوباره شونه هام از ترس باال پرید و برای آروم شدنم کیانو بغل کردم ، با  
عصبانیت سپهر هم عجیب وحشتناک بود ، چون زیاد از کارش و خانوادش سر درنمیاوردم حوصله فضولی و  

که گلوم نشست ،ت دخالت در امورش رو نداشتم ، ولی با رفتنش دلم عجیب گرفت و بغض عجیب و بی دلیلی به
جمع کردم خوشبختانه روشن شد ، خودمو با جمع و جور کردن لباسا مشغول کردم و  کیان مرتب از های گوشی رو

 جریان دم غروبی حرف میزد و از بدی های خاله فرانکش میگفت ولی من همه حواسم به اخم های درهم سپهربود، 
 
و در گذشته چقدر کیانو با رفتاراش آزار داده ، مهم االنه که سپهر  برام مهم نبود که فرانک امروز چه غلطی کرده  

 ...نذاشت دستش به کیان برسه و مهم مردیه که عصبی رفت بیرون و از نگرانیش خواب به چشمم نیومد 
رد م برای کیان قصه و الالیی خوندم تا باالخره خوابید  و تازه یاد خودم افتادم و اینکه چقدر دلم گرفته از اخمای

مهربون زندگیم  و بدون اینکه دلیل دل گرفتگیم رو بدونم اشکم سرازیر شد ، کنار کیان دراز کشیدم و موهاشو 
 !!!نوازش کردم ،لبخند محوی نقش صورتش شد ، شباهت زیادی به پدرش داشت 

 !!!!این پسر هم مثل باباش دلبر خوبی میشه 
 ...هار کردنشون نداشتم اشکام از گوشه چشمم سر میخورد و توانی برای م

، دعوا زیاد دیدم و خیلی زود فراموش کردم و بی اهمیت تحمل کردم ولی نمیدونم چرا تو زندگیم بی توجهی ، اخم 
 ...االن با اخمای درهمش به این حال و روز افتادم 
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م، صدای و بند بیار با چرخش کلید تو قفل سرمو تو بالش فرو کردم و پتو رو باالی سرم کشیدم ، سعی کردم اشکم
 ...خش خش حرکتش تو اتاق میومد 

دلم برای دیدنش پر میکشید ولی دلم نمیخواست با قیافه ی اخمو و درهمش روبه رو بشم ، پتو آروم از سرم کشیده 
  :شد و صدای پرمهرش 

 بهشتم ؟؟؟ باهام قهر کردی ؟؟؟ ...رضوانه _
 

 رفت و تو بغلش گم شدم ، خودمم دلیل گریه و بی تابی مو دیگه نتونستم گریه مو حفظ کنم و صدای گریم باال
نمیدونستم ، فقط احساس میکردم کوهی از غصه رو  دلم سنگینی میکنه که فقط با گریه تو این آغوش سبک 

 ...میشه
  :سرمو به سینش فشرد و آروم سرشو تو موهام فرو برد و زمزمه کرد  
اون همه التماست کردم حرف بزنی تا بتونم ازت دفاع کنم و  !!!!ریآخه فدات شم چرا این بالرو سر خودت میا_

س پ !!!حرف نزدی ، پیش برادرات از خودت دفاع نکردی ، چرا میذاری هرکی هر تصمیمی دلش میخواد برات بگیره 
 تو کجای این دنیایی که جایی رو برای خودت نمیدونی ؟؟؟ میفهمی چه بالیی سرم اوردی ؟؟؟ اصال فهمیدی با

مظلومیتت آتیشم زدی؟؟؟ فهمیدی با اون اعترافت تو دادگاه نابودم کردی ؟؟؟حکم اعدام خودمو میدادن اونقدر 
 ....شنیدم اذیت نمیشدم که اون حکمو برای تو

 
  :صداش خش دار و گرفته شد و نالید 

 ...که همه جا نیستم و نمی تونم به دادت برسم چرا اعتراف کردی ؟؟؟ چرا بلد نیستی از خودت دفاع کنی؟؟؟ من _
 ...باید بزنی زیر گوش هرکی زور میگه بهت 

سرمو بلند کردم تا نگاش کنم ولی اجازه نداد و محکم سرمو به سینش فشرد ، خم شد و از باالی تاج تخت کلید برقو 
  :زد تا اتاق خاموش بشه و پر بغض گفت 

تو بگو چیکار کنم که نابودم نکنی با این حماقتت ؟؟؟ اگه یه  ...ربونیت ؟؟؟ هاااا چیکار کنم با اینهمه سادگی و مه_
 ...لحظه ازت دور شم میمیرم رضوان 

  !!!منظورشو از حرفاش نمیفهمیدم ، فقط همین که نگرانم بود برام با ارزش بود ،دیگه هیچی اهمیت نداره 
 ای چهره ی نگرانش که بخاطر من بود ، پر میزد بر دلمنمی دیدم وتو تاریکی اتاق چهره شو

  :از بغلش جدا شدم ،اشکمو پاک کرد ،آروم زمزمه کرد
 ....دیووونه _

  :گفتکنار تخت کشید وهمون تاریکی از داخل نایلون چیزی دراورد ،  صندلی روتو سمت اپن آشپزخونه رفت و
 بازشون نکردی ،، چرابی ذوق....اینهمه ذوق کردم برا خانمم هله هوله خریدما _

 !!برای اینکارش هم دلم لرزید بیراهه رفتن بود واوستای بحث عوض کردن و
 حلقم ریختترشی که توولی از صدای خش گرفته و به نوعی ناراحتش حس خوبی نداشتم و با اولین قاشق آلو

 و از تماشای شادیش منم خندیدم پر ذوق خندید ،دید واین تاریکی نمیدونم چطوری صورتموتودر هم پیچید وصورتم
!! 
 

************* 
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صبح زود به مقصد دریا سوئیتو تحویل دادیم و حرکت کردیم ، کیان خوش خواب با حرکت ماشین تو بغلم دوباره 
 خوابش برد ، 

 !!!طبق گفته سپهر دو روز دریا میموندیم و بعد باید برمیگشتیم بیرجند 
 !!!فر و نزدیکیمون به هم تموم بشه نمیدونم چرا دلم نمیخواد این س

 ...اینقدر بغلت نگه ندار  ...کیانو بذار عقب  -
لبخند زنان از لذت بچه در اغوش داشتن محکمتر تو بغلم فشردمش و چشماشو آروم بوسیدم ، هنوز خجالت 

 !!!میکشیدم سپهرو انقدر بی محابا ببوسم ، ولی از محبت کردن به کیان سیر نمیشدم 
ر هم به راحتی میشد صمیمی بشم ولی از اینک تیکه بارم میکرد و از کارام سوژه ی خنده و خجالت دادنم با سپه 

  ..می اومد حرص میزدم خوشماینکهمیساخت،علیرقم
 ..ترمز کرد ، نگاش کردم ، باز از اون اخمای خنده دار و شیطنت بار به چهره اش نقش  بسته بود  
 :لم بیرون کشید و روی صندلی عقب خوابوند و با بستن کمربندش گفت دست انداخت و کیانو از بغ 
 ...داره بزرگ میشه یادش میمونه  ...بدعادتش نکن  _

  :دوباره استارت زد و شیطون تر گفت 
 ...بعد حریفش نمیشم از بغلت جداش کنم ها _

 شدم ،  ی  تو دلم نثارش کردم و به جاده خیره "ای حسود  "لبخندی نقش صورتم شد و 
 ...دیگه اخم نداشت ولی شوخی و تیکه پرونی هم نداشت و مدام غرق فکر بود 

تاویال دستم تو دستش بود و بی حرفی فقط با نگاه و نوازشش حرف میزد ، با حسرت و نیازی که تو نگاهش بود دلم  
  !!!پر آشوب و غرق محبت این مرد میشد 

سی  هم بود ،بازم برای من سوخته دل ارامش داشت و دلم  *ن  *ج  حتی اگه این محبت و مهربونیش از سر نیاز 
 ...بهش روشن بود 

وارد باغ ویالی بزرگی شدیم ، هوا شدید گرفته بود و بوی بارون از روی دریا میومد ، با اشاره سپهر پیاده شدم و 
 :ی رو باز کرد و سریع گفت نگاهی سرسری به باغ کردم ، پر از درخت پرتقال و سیب بود ، جلوتر رفت و در اصل

 ...برو داخل سرده  -
  :به ماشین اشاره کردم و گفتم 

 !!!!کیان تو ماشینه _
  :باز با همون اخم حسادت بارش نگام کرد 

 ....خودم میارمش _
 !!!با شیطنت لبخند نقش صورتم شد 

 !!!!فهمیدم چطوری حرصش بدم  
 ): 
 !!!!عحب جای شیکی  ...ی مادر واااا ...با خنده وارد سالن ویال شدم   

کامال کالسیک و درعین حال ساده و خلوت بود ، تزئینات زیادی نداشت ولی مبلمان و تابلو ها و گل و میز با ترکیب 
 !!!!خاصی چیده شده بود ، آشپزخونه سمت چپ بود و سه تا در دیگه که احتماال اتاق خواب ها بودن 

اهرویی بود که سرویس ها قرار داشت ، با صدای رعد و برق از بیرون شونه هام بین اشپزخونه و اتاق خوابها هم ر  
  :باال پرید و جیغ خفیفی کشیدم و همزمان کیان و سپهر هم داخل اومدن و نگران پرسید 

 خوبی ؟؟؟_
 ...با دیدنش نفس راحتی کشیدم و با سر تایید کردم 
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ا دستمالی خاک روی اپن رو تمیز کردم ، بیرون اومد و کش و کیانو داخل یکی از اتاق ها روی تخت گذاشت و منم ب
 :قوسی به بدنش داد و دست به کمر ایستاد 

 ...خوردیم به بارون ...یا به جنگ و جدال گذشت و اینم از دریا  !!!!اینم از شمال اومدن ما  _
 :کمی بهم برخورد 

  !!!البد از بخت منه  _
 :شش دعوت شدم و دلم برای زمزمه هاش کنار گوشم پرکشید اخماش درهم شد دوباره به گرمای آغو

 ....کاش.....کاش زودتر ازینا داشتمت ...کاش  ...نمیدونی چقدر خوبه که هستی  _
 

 :از آغوشش جدا شدم و سمت یکی از اتاق ها کشیده شدم و با گوشیش شماره گرفت 
 !!!الو مشتی  _

........_ 
 ....هماهی باشه بهتر  ...مت اکبرو بفرست اندازه یه روز برا دو سه نفر خرید کنه مشتی اومدیم ویال ، بی زح :سپهر 
........_ 
 ...تشکر  ...دمت گرم مشتی  :سپهر 
  :باال انداختخبیثانه ایی زد و ابروولبخند

 ...اینم یه جای راحت_
 !!!تا بفهمه خیلی  پرتوقعهاهل فرار از دستش برای مانع شدن نبودم؛  فقط حق به جانب نگاش کردم  

اهمیتی نداد و  دست دور کمرم انداخت و از  زمین جدا شدم و با ب وس ه های مکررش روی تخت  که
 ....اومدمفرود
 

********************************* 
 
 

@gol yakhghese 

 
یدگی رسفتن دوباره به خونهتمام روز بخاطر شدت بارون تو ویال بودیم ، حتی خواب هم سراغم نیومد و بعددوش گر 

  ..کردم
ولی سپهر با خیال راحت تمام مدت خواب بود و فقط برای خوردن ماهی ناهار بیدار شد و دوباره خودشو به خواب  

دعوت کرد و هرچی اصرار کرد  منم بخوابم ،بخاطر بیدار بودن کیان همراهیش نکردم ، دلخور شد ، ولی کمی هم 
  !!!!میخوره خماری بکشه به جایی برن

ازی خونه حسابی شلوغ ببا اینک نتونستیم بیرون بمونیم ولی اجازه ندادم حوصله کیان سر بره و بعد از نظافت
  ...دراوردیم 

برگشته بودم به دوران کودکیم و از اینکه با کیان گرگم به هوا و قایم باشک بازی میکردم ، خجالت نمی کشیدم که 
 :و حسابی جیغ جیغ کردم تا باالخره صدای سپهر هم دراومد  هیچ ، غرق ذوق هم شده بودم

 ...بذارید بخوابم  _
 ...از حرصش صدامون باالتر رفت و مدام با کیان جیغ جیغ میکردیم 

  :تا اینک سپهر هم دل از خواب کند و با موهایی بهم ریخته و تیشرت و شلوارک بیرون اومد  
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 ...چرا نمیذارید بخوابم _
  :پشت سرش پناه گرفت و با جیغ جیغ گفت کیان فورا 

 ...بابا رضوانه میخواد منو بگیره_
 

 :سپهر هم با شیطنت بغلش زد و گفت 
 !بریم رضوانه رو بگیریم ؟؟؟ _

 ...با ذوق جیغ کشیدم و در رفتم و سپهر هم کیان زمین گذاشت و دو نفری سمتم حمله کردن 
هم با تهدیداشون تنش ایجاد میکردن و دنبالم بودن ،بخاطر خندیدن  با جیغ و خنده دور مبلمان می دویدم و اونا

سرعتم کم شد و نفس کم اوردم ، کیان از روبه رو حمله کرد ، با جیغ چرخیدم تا از دستش فرار کنم که تو آغوش 
  :سپهر حل شدم ، و صدای آرومش تو گوشم پیچید 

 !!!ر کنه گفته بودم کاری میکنم صدای خنده هات گوش آسمونو ک__
  :بی اراده دستام باال رفت و دور کمرش حلقه کردم و از ته دل زمزمه کردم 

 ....دوستت دارم ___
  :بوسه های ریز و دیوانه وارش روی موهامو حس میکردم و تنم گرم میشد از محبتش 

 ...منم دوستت دارم خانومم ___
 بابا چرا گریه میکنی ؟؟؟ :کیان 

با احساس لرزش قفسه سینه اش ، سرمو از سینه اش جدا کردم ولی قبل اینکه فرصت کنم صحت حرف کیانو ببینم 
 ...رهام کرد و با قدم های بلند سمت اتاق خواب رفت و درو محکم کوبید 

  :متعجب به در بسته ی اتاق خیره موندم که کیان خودشو به پاهام چسبوند و نگران پرسید 
 ؟؟؟ چرا گریه میکرد ؟؟؟ بابا چش شد_

 :دست به موهاش کشیدم و گونشو بوسیدم 
 ....چیزی نبود  _

با حدس اینکه کیان اشتباه متوجه شده سمت اتاق خواب رفتم و بدون در زدن درو باز کردم ولی یک قدم داخل 
  :نرفته بودم که با فریادش خشکم زد 

 ...برو بیرون _
 :مد چون تکون نخوردم دوباره صداش دراو

 ..!!گفتم برو بیرون؛ چرا نمی فهمی ؟؟؟ _
  :درو بستم و به کیان که نگران نگام میکرد خیره موندم ، لبخند تلخی تحویلش دادم و گفتم 

 بریم شام درست کنیم؟؟؟؟_
 

 فقط نگام کرد انگار واقعا مقصر من بودم ولی چرا؟؟؟؟  ، 
  :دستشو گرفتم و سمت آشپزخونه کشیدم ؛ با سماجت گفت 

 بابام چش بود ؟؟؟_
 :بغضمو پس زدم 

 ...شاید من کار بدی کردم از دستم ناراحته  _
 :یاد جمله اش وقت عقد افتادم 
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 !!!!فقط دلم برات سوخته  _
  !!!دلش برام سوخته و پذیرشم براش سخته 

قش گذاشتم  عاشبرای همین رفتارش تناقض داره ، سیب زمینی و سوسیس خورد کردم ، و برای شام خوراک بندری 
 ...بودم ، ولی االن حسی نداشتم و فقط برای رفع گرسنگی کیان حاضر کردم 

براش تو بشقاب کشیدم و خودم روبه روش نشستم و سرمو رو میز گذاشتم و غرق فکر به بخت سیاهم فکر می 
 کردم ، به اینکه چرا آزاد شدم ؟؟؟ 

 اگه من آزادم پس کی فواد رو کشته ؟؟؟
 اینکه سر حسین چه بالیی اومده و کجاست ؟؟؟ به  

 به اینکه مرد این روزای زندگیم چرا اینطوری با تناقض رفتار میکنه ؟؟؟
 !!!ته فکرمم این بود کاش تحصیلکرده بودم و مجبور نبودم واسه بقای خودم به کسی تکیه کنم  
صدای افتادن چیزی و جیغ کیان سر از روی میز برداشتم و وحشت زده  به کیان که همچنان جیغ میزد نگاه  کردم با  

... 
 ،یا اباالفضل  -
سمتش دویدم و از رو زمین بلندش کردم ، همه محتویات تابه کف آشپزخونه ریخته بود ، همه ی بدنشو بر انداز  

میکشید ، سعی کردم آرومش کنم ولی خودم چشمام از اشک پرو خالی کردم ، سالم بود ولی شوکه بود و جیغ 
 :میشد و صدام می لرزید 

 چرا به تابه دست زدی آخه ؟؟؟ ...آروم عزیزم  _
هنوز دنبال آسیبی که به بدنش رسیده بود و باعث بیقراریش بود میگشتم که از بغلم کشیده شد و صدای دادش 

  :تنمو لرزوند 
 رو ؟؟؟ چیکارش کردی بچه _

 اشکم روان بود  ولی دیده نشد ، ...و همزمان دستش تخت سینم کوبیده شد وپهلوم به لبه میز کوبیده شد
فقط صورت کیان غرق بوسه شد و انگار وجود ندارم از آشپزخونه بیرون رفت و صدای دلداری دادنش تو سرم اکو  

  :شد 
 ...آروم باش چیزی نیست ...آروم بابایی  _
 ...است دنبالش برم و همراهی کنم برای آروم شدن کیان ولی با شوک کارش خشکم زده بود دلم میخو 

 ....ازش انتظار نداشتم 
  :و صدای گرفته و توام با هق هق کیان 

  ...همش ریخت  ...گاز خاموش بود ولی داغ بود  ...میخواستم برای رضوانه جونم غذا بکشم _
 
 ...ی شدم ته...با صدای بسته شدن در اتاق  
  ...از همه چی خالی شدم ولی چشمام پر شد و هرچی اشک ُسر میخورد تمومی نداشت  
  !!!!تقصیر من بود حقمه  
 !!!!فقط کنارم زد  ...کاری نکرد که  
 ...در مقابل کتکای فواد این کارش نوازش بود   
 !!!حق داشت ، مواظب بچه نبودم    
 ...ولی این وسط    
 ....ط من ازش انتظار نداشتم فقطولی این وس   
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 صدای زمزمه اش از داخل اتاق میومد ،    
گریه کف آشپزخونه رو تمیز کردم و نایلون آشغاالرو بیرون گذاشتم ، برگشتم و فقط چند جمله از زمزمه با بغض و    

 :هاشونو شنیدم 
 فهمیدی ؟؟؟ ... اصال باهاش حرفم نمیزنی ...دیگه نمیخوام با رضوانه بازی کنی  -

  :و اعتراض کیان 
 ...ولی بابایی _

 داشت خفه ام میکرد ،  بغضم سنگین تر شد و
  !!!!بازم حق داره 

 !!!!نگرانی فرانک و سایه بی مورد که نیست 
 

 ...زندانی بودم ، حق داره نذاره با بچش دم خور بشم 
  !!!!حق داره از من دور نگهش داره  
 ...اتفاق االن که بخیر گذشت براش هشدار بود که صالحیت نگهداری از بچه شو ندارم همین  
 
 .....کنج آشپزخونه تو خودم مچاله شدم و از سرمای هوا و دلم به خودم لرزیدم ،  
قل انمیدونم چقدر گذشت که در اتاق باز شد ، چشمم به در آشپزخونه موند که سراغم بیاد و منم دلداری بده یا حد   

  !!من بگم بی تقصیر بودمتوضیح بخواد و
  .....وجودم سرد شد ولی  با شنیدن صدای در اتاق خودش ته دلم خالی شد ، و چیزی تو

خسته بودم و از سوز چشمام دلم میخواست بخوابم ، از کی تا حاال دل نازک شدم و دلم برای این بی توجهی ها    
 میسوزه ؟؟؟؟ 

 ...دراز کشیدم و با بستن چشمام خودمو به تاریکی دعوت کردم  تو پذیرایی رو مبل   
 ...دوباره حالم ازون حاال بود که دلم میخواست همه چی تموم بشه 

  ...اصال چرا اعدام نشدم که این وضعیتو نبینم  
 ...کسی که دوستش دارم و فکر میکردم بزرگترین حامی زندگیم شده باهام این رفتارو کرد، 

 
ابی درد میکرد ، تو خودم مچاله شدم و اشکمو کنترل کردم ، شاید بتونم بخوابم ولی دریغ از یه لحظه پهلوم حس
 ...آروم و قرار 

 !!!!درد پهلوم از یه طرف و داغ دلم از یه طرف  
 ....برام مهم نباشهسعی کردم خودمو آروم نشون بدم و

 .....بعد هم نباید نداشته باشمتا این سن از عمرم از کسی چنین توقعی نداشتم و ازین ب
 

حوله رو زیر آب گرم گرفتم و آبشو چلوندم دوباره برگشتم و دراز کشیدم و حوله رو روی کوفتگی پهلوم گذاشتم و به 
  ...محض آروم شدن دردم چشمام گرم خواب شد 

 ، .....وند، سوز سیگار خاموش کردن فواد روی بدنم همه بدنمو سوز.....هوا سرد بود  ، میلرزیدم 
 !!!!رد ضربه تک تک کمربنداش رو بدنم سوخت و دلم از همه حرفای رکیکش  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
236 

 ...دوباره طعم تلخ قرصا و شماتت های فواد که چرا کشتمش 
و ته همه ی تکرار مصیبتا ته یه چاه ظلمانی فرو میرفتم و دلم نمیخواست برای فرو نرفتن تو این چاه مقاومت کنم  

... 
 نمیخواست به عمقش برسم ،دلم  
 ...این رهایی و متصل نبودن به زمان و مکانو دوست داشتم   

با مور مور پهلوم چشمامو باز کردم ولی نور زننده چشمامو زد و محکم تر روی هم فشردم و با حس حضورش اشکام 
 ...از الی پلکای بهم فشردم بیرون زد  

 ...خانمی ...رضوانه  -سپهر
 !بشو بدم ،نمیخواستم دیگه صدای مهربونشو بشنوم ،جنبه نداره دلم نمیخواستم جوا

کارم افکاش همیشه خشن و بی اخالق باشه ، نه اینکه اینقدر خوب بود که با کوچکترین بی توجهیش همه آمال و 
 ،.!!!!سوخت

  :دوباره حرارت لباش روی پهلوم نشست و صدای ناله مانندش  
 ...نابودم نکن ...این کارو رضوانه نکن با من  ...دستم بشکنه  -

  :لبامو محکم رو هم فشردم و نالیدم 
 ...بذارید با درد خودم آروم بگیرم  ...من دلسوز نمیخوام  ...لطفا  ادامه ندید این بازی رو   ...دلسوزی شیرینی بود _

 ..اصال  ای کاش اعدام میشدم 
 

 ...ضوانه من بی تو چرا بامن کارو میکنی ؟؟؟ ر  ...نگو اینطوری _سپهر
 

حرفشو خورد و ادامه نداد و بدون اینکه بتونم مقاومت کنم از مبل کنده شدم ،با نزدیک شدن صورتم به صورتش 
 ...سرمو تو بغلش پنهان کردم تا دوباره با یه بوسه خامش نشم

  :رفترو تخت که فرود اومدم دوباره درد تو کمرم پیچید و زمزمه اش دوباره روانمو به بازی گ
 ....ببخش نفسم_

 اصال چرا معذرت میخواد؟؟
 !!کاری نکرده

 ...من مقصر بودم تاوانش و هم دادم 
 !دلم نمیخواد دیگه دل خوش کنم به این رفتارهای قشنگش 

 !!!به عرض یکساعت ثابت کرد که دائمی نیست، با حرفش به کیان ثابت کرد از انتخابم پشیمونه
 !!!اش از دلسوزیهاز کارای االنش مشخصه همه   
  !!!تو خودم مچاله شدم و این بار حتی سعی نکرد آرومم کنه یا آشتی کنه 

 ....فقط از پشت سر بغلم کرد و نوازش آرومش روی کوفتگی پهلوم و خوابی که بعد از کلی فکر و خیال سراغم اومد
******* 

 
پنجره نور آفتاب مستقیم وسط اتاق می تابید، با احساس لرز و سرما چشامو باز کردم از پشت پرده های نازک روی 

 با این آفتاب سرما تو تن من چی میگه؟؟
دست کشیدم کنارم روی تخت تنها بودم، پتو رو کنار زدم و نشستم ، سرم سنگین بود و چشام درد میکرد، چیزی از 

 !!پیشونیم سر خورد و افتاد
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 دستمال نم داری که از پیشونیم افتاد نگاه کردم و روی پاتختی گذاشتمشبه  

 ساعت از ده گذشته بود ، حسرت وار نگاهی به جای خالی سپهر انداختم
چقدر دلم میخواست کم محلی دیروزش همه اش یه خواب می بود ولی واقعیت بود و این بین دل من سوخت و  

 ...خاکستر شد که دل به دنیا نبندم
 وباره از لرز و سرما به خودم لرزیدم ، تنم از سرمای دلم یخ کرده بود، از تخت پایین اومدم و به سمت در رفتمد
 
 

  !!!دلم نمیخواست با هیچکدومشون روبرو بشم از طرفی هم دلم میخواست بدونن ناراحتم
 دلم میخواست دیده بشم حتی اگه دلخوری و ناراحتیم باشه،

 ...نم ، در اتاق و که باز کردم صدای خنده هاشون که تو خونه پیچیده بود قطع شد دلم نمیخواست سکوت ک 
 ....درست روبروم پشت میز ناهارخوری نشسته بودن

  :کیان با ذوق باال پرید 
 ...صبح بخیر رضوانه جون_

 د و همه ی حواسشمرتب میکر دستشوبی توجه به من لقمه ی آماده توبا اخم مخلوط کرده بود و سپهر هم خنده شو
 !!!جمع بود که نگاش سمتم نچرخه

نزدیک لقمه روبا اخم به جفتشون دادم و سمت حمام پیچیدم، نرسیده به در حمام جلوم سبز شد وسالمی زیر لبی و
  :اتفاقی نیفتاده گفتدهنم گرفت و آروم و مهربون ،انگار هیچ

 ....د بروبخور بعلقمه رو....دیشبم چیزی نخوردی !!!ضعف کردی_
 

بدون نگاه کردن از کنارش رد شدم و دستگیره ی حمامو پیچوندم و داخل رفتم ، قبل از بستن در سرد و جدی تو 
 چشماش زل زدم ؛

 . ...نمی خوام بد عادت بشم  ...لطفا  ...دیگه به من نزدیک نشو  -
 درو بستم و دوباره اشکم سرازیر شد ، لباسامو درآوردم و زیر دوش رفتم ،

  ... !!انگار تنها مسکن غصه هام گریه کردن زیر دوش و حمامه  
 ... !!!شاید چون خودمم خجالت می کشم با گریه به شکستم اعتراف کنم  
م از چی میترسم که سکوت میکنم؟؟ فوقش کتکه که منم پوست. ...به این راحتی که نباید کوتاه بیام  !باید کاری کنم   

 !!!کلفته
   

 ر خورد و باز هم مرد نگران و مهربان این روزها پشت در بود ؛چند تقه به د
 . ...دیشب تا صبح تب داشتی ، زیاد زیر دوش نمون سرت گیج می ره می افتی  -

همین یه ذره دلگرمی کافی بود که به خودم امیدوار بشم ، دلم می خواست بیشتر دیده بشم و حساسیت بیشتری 
 !خرجم کنه 

  !!ی اخم و عصبانیت هم باشهحتی اگه کنارش چاشن 
 ....این مرد جای مانور بیشتری داره نسبت به فواد بی انعطاف
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موهامو به زحمت خشک می کردم که چشمم به قیچی اصالح روی گیره افتاد ، نگام بین قیچی و موهام تو آینه 
  ...چرخید و از فکر بچگانه ای که به سرم زد خنده ام گرفت ، 

بیشتر از پونزده ساله که کوتاهشون نکردم ، می دونم که با این کار خودم پشیمون می شم ولی برای برانگیختن 
 !!!حساسیت سپهر به درد می خوره 
 !!!حداقلش دعوام می کنه دیگه 

 !!نشون دادن حساسیتش حتی اگه با دعوا باشه هم برام لذت بخشه  
 !!! ...وش خودم اون به روش خودش حرص می ده ، منم به ر

 !! ...تقریبا تا باالتر از کمر زدم و موهای قیچی شده رو تو سطل زباله انداختم 
  !!!بالفاصله پشیمون شدم ، دوستشون داشتم ، همیشه با شونه کشیدنشون آروم می شدم 

 .... !!!چقدر باید صبر کنم تا دوباره اونقدر بلند بشه 
 .پیچیدم ، با هدف حرص دادنش حوله پوش بیرون زدم و سمت اتاق رفتم حمامو تمیز کردم و روی موهام حوله 

 .لباس بپوش می ریم دریا  - :سپهر 
 اولین قدم رو برداشتم و با کم محلی و بی توجهی به حرفش در اتاقو باز کردم و داخل رفتم، 

 !!!خودش گفته بود از کم محلی بیزاره 
ر همراهم نبود ، دوباره مانتوی سورمه ای رو انتخاب کردم ، حوله رو در چمدون رو باز کردم ؛ سه تا مانتو بیشت
 درآوردم و روشلواری و تیشرتمو پوشیدم ، 

 موهامو می بستم که در اتاق باز شد و صدای داد سپهر تو اتاق پیچید ؛
 این چه کاریه رضوانه ؟؟ -

ه کردم ، قیافه ی عصبانیش به نظرم آخرین تاب کش رو روی موهام بستم و به چله مویی که تو دستش بود نگا
 خنده دار اومد ، دوباره داد زد ؛

 چرا بچه بازی در میاری ؟؟ -
 :خونسرد مانتومو تن زدم و روبروی آینه ایستادم و گفتم 

 . ...جمع و جور کردنشون سختم بود کوتاه کردم  -
 

 جلو اومد وموها رو روی  پا تختی انداخت و غر زد ؛
 !!!مع و جورشون می کردم می گفتی خودم ج -

 :دست به کمر ایستاده بود و نگام می کرد ، مانتو رو تنم مرتب کردم و گفتم 
 .شده به جایی بر نخوردهوجب از موهام کمخودم از پس خودم برمیام ، دو -

کم رو اششالمو از کنار تخت چنگ زدم تا بیرون برم که مچ دستمو گرفت ، نگاش نکردم ، چشمام لرزید ولی جلوی 
 :گرفتم ، محکم ولی مهربون پشت سرم گفت 

 ...با من لجبازی نکن رضوان  -
با تقال دستمو پیچوندم دستش شل و دستمو پس کشیدم و سریع بیرون زدم ، اینطوری حداقل بی حساب می 

 !!!یا زنگی زنگ  ...یا رومی روم  ...شدیم 
  !اولین بارنیست که تو عمرم که با کسی لج می کنم 

فقط با حسین از این برنامه ها داشتم ، چون دوستم داشت سریع کوتاه می اومد اما نمی دونم سپهر چقدر می تونه 
 ... !!مقاومت کنه 
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اگه براش واقعا مهم باشم قطعا کوتاه میاد و اگه مهم نباشم مشخص می شه همه ی مهربونیها و ادعاهاش دلسوزی  
 !!!بوده 

 !قعیت بشکنه دلی نمونده که با فهمیدن وا
 !فقط تکلیفم با این زندگی معلوم می شه  

 :وسط هال دست به بغل منتظر بودم که کیان از اتاقش بیرون اومد و سمتم دوید و پر ذوق گفت 
 ...رضوانه جون بابا قول داد با هم قصر ماسه ای بسازیم  -

 :ی رفتم و گفتم با اینکه دلم براش پر می کشید ، اهمیتی به ذوقش ندادم ،سمت در خروج
 . ...تا بابات بهت اجازه نداده سمت من نیا  -

دلخور نگام می کرد ، درو باز کردم و بیرون رفتم ، دلم نمی خواست دل این بچه رو بشکنم ولی سپهر ازش خواسته 
 !!بود دیگه با من بازی نکنه 

  !!!!شامم کشیدم ، خاصیت بارون همینهتا ماشین قدم زدم و عطر خوش پرتقالی رو که تو فضا پیچیده بود رو به م
 !!همه چیز رو زیبا می کنه ، مخصوصا هوا رو 

  ....زندگی...بوی خاک ، عطر گیاهان ، بوی دریا ، بوی طراوت  
 ...ادم تهی میشه از هر چی موج منفیه

 
  !چشمامو بستم و با تصور همه ی قشنگی های بارون لبخند روی لبم اومد 

  !نمی خواست منفی فکر کنم نمی دونم چرا دلم 
 . ...دلم روشن بود و با وجود همه ی تلخیا ، امید هنوز تو وجودم نمرده بود 

با صدای باز شدن در چشمامو باز کردم و نگاشون کردم ، سپهر یه تیشرت آستین کوتاه سفید و شلوار بادگیر 
خم ان هم تیپی مثل پدرش داشت ، باز با اخاکستری رنگی پوشیده بود و سوئیشرتی هم دور گردنش بسته بود و کی

 :نگام می کرد ، دزدگیر ماشین رو زد و با دلخوری گفت 
 با من لج داری چرا به پر بچه می زنی آخه ؟؟ -

 :در ماشینو باز کردم و حین سوار شدن گفتم 
ه دار رفتار یه سابق منم نمی خوام پسرتون تحت تاثیر !!خودت ازش خواستی دیگه با من حرف نزنه و بازی نکنه  -

 . ...تربیت بشه 
 .فکر نمی کرد حرفاشو شنیده باشم ، ماتش برد ، ایستاد و گنگ نگام می کرد 

 بابا سابقه دار یعنی چی ؟؟ - :کیان 
نگاه گذرایی به کیان که منتظر جواب به سپهر نگاه می کرد ، انداختم و دوباره به چشمای مبهوت سپهر نگاه کردم و 

 :گفتم 
 . ...عنی کسی که نباید باهاش حرف بزنی و بازی کنی چون ممکنه کارای بد یاد بگیری ی -

رو صندلی خودمو ولو کردم و درو محکم بستم ، سپهر هم کیانو بغل زد و روی صندلی عقب نشوند و خودشم سوار 
 ...شد و بی حرفی حرکت کرد 

مسیر حتی کیان هم حرف نزد و موزیکی هم روشن نشد ، یه کمتر از نیم ساعت بعد به ساحل رسیدیم ، طول 
 . ...جورایی هر کدوممون تو حال و هوای خودمون سر می کردیم 
 . ...به خاطر هوای سرد ، ساحل خلوت بود و دریا هم ناآروم بود 

 ماشینو کناری پارک کرد و پیاده شدیم ، کیان ذوق زده سمت صندوق عقب رفت ؛
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 . ...می خوام قلعه بسازم  ...بابا شن بازی  -
 سپهر صندوقو براش باز کرد و سطل و بیلچه رو دستش داد و منو مخاطب قرار داد ؛

 .دریا ناآرومه  !!نزدیک آب نری  -
 بی تفاوت نگاش کردم ، دست در دست کیان جلو رفت و یه گوشه مشغول ماسه بازی شدن ، 

 !!!!ه و سر حرفش برای دم خور نشدنم با کیان هست لج کردحتی تعارف به بازی هم نکرد ، انگار اونم
  !به ماشین تکیه زدم و دست به بغل نگاشون کردم ، دلم بهشون خوش بود 

 !!!نگرانی های سپهر حتی از سر دلسوزی هم برام شیرین بود و به همون نسبت هم اخماش دلم رو می سوزوند 
و با برخورد باد سرد هم یخ کرده بود ، از تماشای بازیشون شونه هام از سرما می لرزید و موهام هنوز نم داشت 

 ...خسته شدم و حرصم گرفت 
 برای تماشای دریا جلوتر حرکت کردم که صداش دراومد ؛ 
 . ...گفتم دریا ناآرومه  -

 :بدون نگاه کردن بهش به راهم ادامه دادم و گفتم 
 .ور ، قصد خودکشی ندارم غصه نخ ...از اعدام خالص نشدم که خودمو به کشتن بدم  -
 

 ...جایی نزدیک موجای ساحل روی ماسه ها نشستم و به دریا خیره شدم 
 !!!صدای موج و تماشای برخورد آب به ساحل با اینکه پر آشوب بود ولی آرام بخش بود ، یه جورایی خواب آور  

، از طرفی هم هوا زیادی سرد بود  صدای خنده هاشون حرصمو در می آورد که چرا من رو از جمعشون کنار انداختن
...  

  !اشکهای بی دلیلمو پاک کردم و سرمو روی زانوهام گذاشتم و سعی کردم به چیز خاصی فکر نکنم 
 ... !!هر چند وضعیت فعلیم چنگی به دل نمی زنه ولی هر چی که هست از زندگیم تو خونه ی فواد بهتره 

 !!!پس هنوزم جای شکر داره زندگیم  
 :م شدن شونه هام سرمو بلند کردم و نگاش کردم ، رو به کیان گفت با گر 

 . ...طرف آب نیای بابا  -
 .چشم بابا جون  -کیان

 !!!!کنارم نشست و قالب دستامو از پاهام باز کرد ، به اشکهام حتی نگاهم ننداخت 
ضورش دلم گرم شد و با این پامو آزاد کرد و سرشو روی پام گذاشت ، خیره به آسمون چشماشو بست ، باز با ح 

 !!حرکتش فهمیدم چقدر مغروره و از طرفی هم تشنه ی دوست داشته شدن و محبته 
اون قدیما که خیلی بچه بودم ، زیاد بابامو نمی دیدم ، یه جورایی مامان ازش دور نگهم می داشت ، به قول  -سپهر

 !!!تربیت کنه ، بعد منو خودش ،بابا باید اول یاد می گرفت با فرهنگ ایران زندگی کنه
  !!برای همین همیشه شیراز ، خونه ی مادربزرگم بودم ، پیش بچه های فامیل 
  !!پنج سالم بود که باالخره بابا فارسی رو فول شد و منو با خودشون تهران بردن 

  ... !!حاال من بودم که باید با خونواده ی جدیدم کنار می اومدم 
تا می خواستم باهاشون آشنا بشم و بفهمم طعم شیرین خونواده داشتنو ، سایه به دنیا اومد و همه ی توجهشون 

 !!!صرف سایه که دختر و تربیتش واجب بود ، شد 
چون چشماش بسته بود ، خیره ی صورتش بودم ، با باز شدن چشماش نگاهمو ازش گرفتم و به دریا خیره شدم ، 

مش گرفت و نرم بوسید و روی موهاش گذاشت ، فهمیدم باز بچه شده و دلش محبت می خواد دستمو تو دستای گر 
 . ...، دریغ نکردم و آروم تو موهاش دست کشیدم 
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 . ...نگام کن  -
بی اراده نگام به صورتش کشیده شد ، چشماش بسته بود ، با جسارت بیشتری دست تو موهاش کشیدم و از آرامش 

 ؟ !! ...، آخه چرا دلم از این مرد مهربون می گیره چهره اش غرق لذت شدم 
 . ...شاید  !!!شاید من باید درکش کنم 

 ، ...صداش رشته ی افکارمو پاره کرد و دوباره لحن آروم و غمزده اش دلمو لرزوند 
د هیچ که شای، اصطالحاتی شنیدم  ... "دورگه  " ... "بچه پولدار  " ... "بی مسئولیت  "همیشه بهم میگفتن ، لوس _

  !!!کدومش واقعیت وجودی من نبود 
، آدمی که حتی خودشو  ...واقعا شخصیتم رو گم کردم و این همه سال حتی نمی دونستم چی از زندگی می خوام 

 نشناخته چه انتظاری از زندگی داره ؟؟؟
 زمزمه کرد ؛ چشماش باز شد و این بار نگاهمو از چشماش نگرفتم و محو قهوه ای چشماش موندم ، آروم

 تو منو چه جوری شناختی ؟؟ -
دلخوری ازش ته دلم احساس نمی کردم ، انگار همه اش پر کشیده بود و بی اراده اولین خصلت این مرد که سر 

 زبونم اومدم رو بیان کردم ؛
 . ...مهربونی  -
ی معصوم تا ابد قاب  ، دلم می خواست این چهره ...تو چشمای هم حل شدیم ، نمی تونستم نگاه ازش بگیرم  

 !!!چشمام باشه 
 تو چی می خواستی که بهش نرسیدی ؟؟ -
  !!یاد رویای بچگیام افتادم  ...

  !!آن شرلی با موهای قرمز و اون دوستش سالی 
 !!و دوستی که هیچ وقت نداشتم  

 !!!.حسین و شیطنتاش !!!مزرعه 
 لبخند نقش لبام شد ؛

 !!!یه زندگی ساده ولی قشنگ !واستم مثل خیلی ها یه زندگی آروم می خ -
  !!یه مزرعه که توش کلی کار ریخته باشه و آروم و بی دغدغه به تک تکشون برسم  ... !!!پر از محبت و مهر  

اون موقع ها تو تصورم شوهرم یه مزرعه دار بود و صبح تا شب مشغول بیل زدن زمین ، منم با بچه های قد و نیم 
یکی از بچه ها گل بازی می کرد ، یکیشون چغلی اون یکی رو می کرد تا دعواش  ...ل بودم قدم اون سر مزرعه مشغو

کنم ، یکیشون خوش خواب بود و یکی دیگه شون باهوش و زرنگ ، یکی هم شیطون و تخس و مدام دنبال شیطنت 
 !!! ...و خرابکاری 

 مه دادم ؛لبخند روی لبای سپهر عمق گرفت و خودمم غرق رویا نیشم شل شد و ادا
خودمم تو آشپزخونه آشپزی می کردم تا مرد خونه خسته و کوفته برسه و همه با هم شام بخوریم ، ماهی یه بار با  -

  ...هم شهر می رفتیم و کلی خرید می کردیم و بچه ها هم ذوق زده از خریداشون ، تا خونه خوشحالی می کردن 
محوطه ی خالی مزرعه با هم بدمینتون و والیبال و وسطی بازی  غروبا لب ایوون همه با هم چای می خوردیم و تو

  ...می کردیم 
رویاهامم درس نمی خوندم ، ولی االن واقعا دلم راستش اون زمانا از درس خوندن خوشم نمی اومد برای همین تو

درس خوندن کمک کنم و ازشون بچه های درس توبه بچه هام !!!خودم کسی بشم برای میخواست درس بخونم و
 ....زرنگ بسازم خون و
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 :از حسرت اینکه االن کجای زندگی گیر کردم ، لبخندم پر زد و پرحسرت گفتم 
 . ...حتی داشتن یه خونواده ی منسجم هم برام محاله انگار  ...همه اش خیالبافی های بچگانه بود  -
 :رو پام بلند شد و روبروم نشست و کامال جدی گفت از 
 !!!االن ما یه خونواده ایم  -

 :با گالیه و بغض گفتم 
، بچه  ...خودتم رفتارت نشون می ده عالقه ای به من نداری  !!به بچه ات گفتی دیگه دم پر من نباشه  !!نیستیم  -

 !، همین که اینجام از سرمم زیادهگله ای هم ندارم !!نیستم ، می فهمم داری دلسوزی می کنی 
کتشو روی شونه هام مرتب کرد و اشکی که مژه هامو خیس کرده بود رو با سر انگشتش پاک کرد و لحن پراحساس و 

 :معجزه گرش گفت 
فقط به محبتم  !!!قول می دم همه چی درست بشه  ...یه سری مشکل دارم  !!یه کم صبوری کن ، منم درک کن  -

ید ، شا ...رضوانه قول می دم پشیمونت نکنم از اعتماد به دوست داشتنم  ...قول می دم  ...شاد باش اعتماد کن و 
 اما می تونم دوستت داشته باشم و ...نتونم مرد مزرعه دار باشم و غروبا تو مزرعه چای بخوریم و والیبال بازی کنیم 

خره مرد مزرعه دار رویاهاتم یه وقتایی خسته از کار باال ...، می تونم خوشبختی رو به چشمات هدیه بدم  ...دارم 
 !!نمی شه ؟؟ ...عصبانی می شه 

 دوباره عقده ی بد خلقی دیروزش بغض شد و از چشمم لبریز شد و نالیدم ؛
  ...به خدا انقدر کشیدم که طاقت نامهربونی ندارم  -

 ...شد و همه چیز قشنگ  ...تو آغوش گرمش حل شدم و از همه ی تلخی ها تهی 
 تا نزدیکی غروب با کیان حسابی شن بازی کردیم و دیگه اخم نکرد که به پسرش نزدیک بشم  ، 

  ...برای ناهار نیمرو پخت و کنار هم خوردیم  
 .با خوردن چای آتیشی گرم شدیم  

اونقدر  ، آخرین روز سفرمون یا به اصطالح ماه عسلمون بود و طبق برنامه ریزی سپهر باید برمی گشتیم بیرجند
 .خندیدیم که غصه ی برگشتن به بیرجند رو نداشتم 

سپهر قول داد به محض درست شدن شرایطش از اون شهر که برام خاطرات تلخی رقم زده بود به شهر دیگه ای 
 ...نقل مکان کنیم 

باشه  ابطه داشتهاز اینکه پدر و مادرش رفته بودن دلگیر بود و طبق بیزاری دیرینه از سایه دوست نداشت باهاش ر  
!  

از دور که به این آدم نگاه می کنم ، خوشبخت ترین آدم دنیا دیده می شه ولی واقعا سخته و تلخه برای دیگران پز 
 !!خانواده رو دادن درحالیکه هیچ جایگاهی تو اون خونواده نداشته 

و اینکه عاجزانه محبت بخواد،  خصوصا برای مرد مغروری مثل سپهر ، و سخت تر اعتراف این موارد برای من بود 
 !!برای منم سنگین بود 

از حرفاش و حرکاتش حالتی بهم دست داد که اگه ده برابر بدتر از دیروز هم رفتار کنه بازم حاضر نباشم تنهاش 
  ...بذارم و پای بی مهریش نذارم 

 !!!حال سپهر رو خوب درک می کنم منی که تشنه ی نگاه محبت آمیزم 
رو داخل چمدون چپوندم و زیپشو بستم ، سپهر حوله به دوش وارد اتاق شد ، کش موهامو باز کردم تا  همه ی لباسا

 :دوباره ببندم و گفتم 
 .موهاتو خوب خشک کن ، بیرون باد خنک میاد  -

 :لبخندی تحویلم داد و دستی به موهام کشید و با دلخوری گفت 
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 آخه لجباز چرا کوتاهشون کردی ؟؟ -
 :دیدم و روبروی آینه ایستادم و گفتم خبیثانه خن

 !!!تا تو باشی از این به بعد از لجبازی من بترسی  -
 از پشت بغلم کرد و نفس گرمش روی گلوم پخش شد و زمزمه کرد ؛

 .حیف که باید بریم وگرنه جواب این لجبازیتو سخت پس می دادم  -
 بوسید و دوباره لحن شیطنت آمیزی چاشنی خنده اش کرد ؛با خجالت سرمو پایین انداختم ، کنار گوشمو 

 . ...قربون خجالتت  -
 شونه باال انداختم و صورتشو پس زدم و خودمو به اون راه زدم ؛

 .لباسات روی تخته ، بپوش دیر شد  -
 نرم خندید و ازم فاصله گرفت ، شالمو برداشتم و بیرون اتاق پا تند کردم ؛

 .ر کنم من می رم کیانو حاض - 
 !!رضوانه  -

 :نگاش کردم ، نگام می کرد بدون حرفی ، ابرو باال انداختم تا حرفشو بزنه ، کمی مردد بود انگاری ولی باالخره گفت 
 . ...ممنون که هستی  -

 ...دلم چراغونی شد و انگار ترقه می ترکید که قلبم به همه ی بدنم نبض می داد 
دم و به اتاق کیان رفتم و ذوقم رو از شنیدن اون جمله ، با کیان تقسیم کردم و با سکوت و لبخند از اتاق بیرون ز  

 سفت تو بغلم فشردمش و صورتشو غرق بوسه کردم ؛
 . ...قربونت برم من  -

 :متعجب نگام می کرد ، با نیش گشاد براش ابرو باال انداختم و با پررویی گفتم 
 .چیه خب ؟؟ دوستت دارم  -
 

 تا براش لباس بردارم ، سفت پاهامو چسبید و بغل زد ؛سمت چمدونش رفتم 
 !!تو خیلی مهربونی رضوانه  -

  !!پرذوق روی تخت نشوندمش 
 !!!!دارن با شیرین زبونی شون اصال این پدرو پسر امروز قصد ذوق مرگ کردن منو

رتب کردن م و بعد از ملباساشو عوض کردم ، یه تیشرت و شلوار اسپرت خاکستری برای راحتیش تو ماشین تنش کرد
 ، ...موهاش دستشو گرفتم و از اتاق بیرون زدم 

 مقداری پرتقال از درخت چیدیم .تو ماشین نشستیم و سپهر بعد از اینکه چمدونا رو جاسازی کرد ، درها رو قفل کرد 
ین خودش جلوی و داخل صندوق گذاشتیم و از ویال بیرون زدیم ، در ویال رو که قفل کرد ، ماشینی هم طراز ماش

 ،  ...ماشینمون ترمز کرد ، دلم شور افتاد و بوی دردسر با دیدن شخصی که ازش پیاده شد به راحتی به مشامم رسید 
 

اینبار نمی خواستم سکوت کنم ، می دونستم سپهر پشتوانه ی محکمیه برام ، سپهر که دست به کمر روبروش قرار 
 :گرفت، منم پیاده شدم و به کیان گفتم 

 .پیاده نشی عزیزم  -
 با بستن در صدای داد سپهر تو کوچه پیچید ؛

 اینجا چه غلطی می کنی ؟ چرا دست از سر من و زندگیم برنمی داری ؟؟ -
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 :مرد درشت هیکلی هم از اونطرف پیاده شد ، فرانک با قلدری گفت 
 .من همیشه وسط زندگیت بودم نه سر راهش  -

 :مرد هم مثل من فقط تماشاچی بود ، سپهر گُر گرفت و عصبی گفت 
خیلی وقته شوتت کردم بیرون ، االن که داری گورتو از ایران گم می کنی دردت چیه که ولم نمی کنی ؟بازم پول  -

 میخای؟؟؟؟
 :نگاه عصبی و پر اخم فرانک روی من چرخید و با بیزاری گفت 

 ز زندان جمعش کردی رو به من ترجیح می دی ؟؟یعنی این دختره ی غربتی که ا -
 نگاه گذرای سپهر روی من گذشت و خیلی ناگهانی یقه شو سفت تو مشتش فشرد و غرید ؛

 !!یه بار دیگه اسم زن منو بیاری تضمین نمی کنم زنده بمونی  !!!حرف دهنتو بفهم زنیکه  -
 با هل دادن رهاش کرد و دوباره داد زد ؛

 .ببینمت دیگه نمی خوام  -
 :فرانک هنوز نفس نفس می زد که اون مرد هیکلی جلو اومد و سپهر رو سمت خودش چرخوند و خونسرد گفت 

 تنت هنوز می خاره ؟؟ نه ؟؟ گوشمالی می خوای ؟؟ -
  :سپهر عصبی تخت سینه اش کوبید و هلش داد ، یک قدم عقب پرت شد 

 بزن به چاک عوضی_
 
 :فت ، فرانک خودشو وسط انداخت و گ 
 !!!خودم حلش می کنم داداش -

 مرد درشت هیکل که فهمیدم برادرشه داد زد ؛
اگه حل شد پس اون زن کنارش چی می گه ؟؟ بدبخت اون  !!پنج سال پیش هم خودت حلش کردی که این شد  -

 دیگه چی درست می شه ؟؟ چی رو حل می کنی ؟؟ !!قاتل سابقه دار رو به تو ترجیح داده 
 ....بفهم مرتیکه دنتوحرف ز  :سپهر 
 !بابک می گم بس کن  - :فرانک 

 :بابک با اخمای درهمش کنار کشید و سپهر برای اتمام حجت خواهر و برادر ، خونسرد ولی جدی و محکم گفت 
ده پنج ساله من رو از خونوا !!پنج سال پیش طالقت دادم و ول کردم رفتم ناکجا که توی احمق راحت زندگیتو کنی  -

ط فق !! ...نخیر  ...فکر نکن از ترسم این پنج سال تحمل کردم  !!!ر کردی و داری تو خونواده ام جولون می دی ام دو
حوصله ی دردسر نداشتم و از طرفی هم دلم برای تو می سوخت که از طرف خونواده ات سرزنش نشی بابت اون 

ردم و جور دو سال زندگی با تو رو کشیدم من این وسط از خود گذشتگی ک !!!طالق که خودت درخواستش رو دادی 
 ...!!تنها چیزی که ازت می خوام اینه که همچنان پات از زندگی من بیرون بمونه  !!
 

 فکر کردی ما بی خبر بودیم که دادخواست طالق از طرف فرانک بوده ؟؟ ...!!هِه  - :بابک 
، رنگ فرانک پریده بود و با هول یک قدم عقب  سپهر نگاه گیج و عصبیش رو از بابک گرفت و روی فرانک ثابت کرد

 رفت ،
 ...همه اش بازی بود  -

با صدای خنده ی عصبی سپهر همه ی تنم لرزید و یک قدم جلو رفتم ، شاید برای آروم کردنش کاری از دستم بربیاد 
 :، خنده اش تموم نشده بود که بریده بریده گفت 
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 ؟؟ ...؟؟ که چی بشه  ...بازی بود  -
 !!که عاشقم شی  - :فرانک 

 دوباره صدای خنده ی عصبی سپهر تو فضا پیچید و فرانک پشت سر هم شروع به حرف زدن کرد ؛
سپهر من و تو عاشق هم بودیم ، نمی دونم چی شد که یهو بعد ازدواجمون همه چی به هم ریخت ، داشتیم به زور  -

ور ولی اثر نداشت ، حض ...طالق بهت بر بخوره و کاری کنی  گفتم شاید با پیشنهاد !!!همدیگه رو تحمل می کردیم 
  !!ترسوندمت ، کتک کاری هم اثری نداشت  !!کیان هم اثری نداشت 

 ... !!خبر رفتنم هم اثر نداشت  !!مامان شیرین گفت یه مدت دور باشی به خودت میای ولی اونم اثری نداشت 
ولی  ...بفرسته پیشت ، شاید دوباره مجبور شی به زندگی برگردی  به مامان شیرین گفتم کیانو !!!خسته شدم سپهر 

اون همه عشق و عالقه مون کجا رفت سپهر ؟؟ چیز خورت  ... !!!دائمی  !!!تو رفتی و با این دختره ازدواج کردی 
 آررره ؟؟؟ ...کرده ؟؟ 

 
نامعلومی نگاه می کرد و این نمی دونم چرا سپهر خشکش زده بود و همونطور دست به کمر و عصبانی به نقطه ی 

 !!!عصبی و با تمسخر  !!!بار فرانک خندید 
 به من خیره شد ولی مخاطبش سپهر بود ؛

 یادته ؟؟ ...مثل بچه کوچولوها دوست داشتی موهاتو نوازش کنم  !!از همون اول می دونستم تشنه ی محبتی  -
  ...د دستشو به سرش برای نوازش نزدیک کرد که سپهر سرشو کنار کشی

 ولی چرا سکوت کرده و حرفی نمی زنه ؟؟
نبض و پرش رگ گردنش از فاصله ای که من ایستاده بودم هم دیده می شد ، فرانک هم دستشو عقب کشید و 

 :سمت من اومد و با تمسخر گفت 
 آخه این بچه چه جوری می خواد بهت محبت کنه ؟؟ !!!زدی تو کار بچه -

 و رو به سپهر ادامه داد ؛
 عجب می کنم تو که دست پرورده ی مادر مهربونی مثل شیرین جونی چطور اینقدر عقده ی محبت داری ؟؟ت -

 به یک قدمیم رسیده بود ، خم شد تو صورتم و غرید ؛
 ...ازت پسش می گیرم  !!!دست و پاتو از تو زندگی شوهر من جمع کن دختر  -
 

شخصیتشو زیر سوال برد و هم منو تهدید کرد ، زندگی سکوت سپهر عذابم می داد ، هم به سپهر توهین کرد و 
 ... !!قشنگمو تهدید کرد 

  .!!؟؟..می خواد سپهر رو ازم جدا کنه  
 :نمی دونم چطور جسارت به خرج دادم و با تمام توانم تو گوشش خوابوندم و با جیغ گفتم 

 !!لطفا مزاحم زندگیمون نشین  ...شما خیلی وقته از هم جدا شدید  -
 :د حمله داشت که سپهر بازوشو گرفت و سمت خودش پیچوند و گفت قص
 رفتن سالیوان و مامان شیرین هم فیلم بود ؟؟ -
 
 

 فرانک با ترس تائید کرد و سپهر هم رهاش کرد و کناری پرتش کرد و غرید ؛
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زندگیم بیرون  من هیچ وقت عاشقت نبودم ولی خیلی خوشحالم که با اون بازی که خودت راه انداختی پاتو از -
 . ...کشیدی 

 انگشت تهدید سمتش گرفت و داد زد ؛
 !! ...دعا کن هیچ وقت نبینمت دیگه  ...گورتو از زندگیم گم کن  -

 :به من اشاره کرد و گفت 
 .سوار شو بریم  -

 برای سوار شدن سمت در ماشین رفت ، فرانک بیخیال نشد و دنبالش راه افتاد ؛
یا به هر طریقی که  ...یا برمی گردی و دوباره یه خانواده می شیم  ...من و بچه ام االن وسط زندگیت ایستادیم  -

این  پنج سال منتظر برگشتنت نموندم که ...نمی ذارم رنگ خوشبختی رو ببینید  ...بتونم پسرمو از چنگت درمیارم 
 !!!دختره ی غربتی بیاد ور دلت بشینه 

 :یک کلمه از وزوزهای فرانکو نشنید ، رو به بابک گفت  انگار که حتی
 . ...بردار لگنتو  -

 سوار شد و به محض استارت زدن منم سریع سوار شدم ، 
 ...فرانک همچنان پشت شیشه های باال کشیده ی ماشین ور می زد 

با سرعت سمت  دنده عقب گرفت و با اخم به بابک خیره شد و چون تکون نخوردن پاشو روی گاز گذاشت و
و  ، با ترس به صندلی چسبیدم ...ماشینشون روند ، بابک انگار فهمید شوخی نیست سریع داخل ماشینش پرید 

 نالیدم ؛
 . ...کیان می افته  ...آرومتر  -

 .کمربندمو بستم  - :کیان 
  ...نگاه گذرایی به کیان انداختم که یکباره محکم به چیزی کوبیده شدیم 

 .شیدم و سرمو بین دستام پنهان کردم با ترس جیغ ک 
 با احساس اینکه هنوز ماشین در حرکته ، جیغ کشیدنم قطع شد ،

 .، رد شدیم  ...آروم باش  - :سپهر 
  ...نیم نگاهی به سپهر انداختم و پشت سرمو دید زدم ، 

 بابک و فرانک هر دو به سپر ماشینشون نگاه می کردن ، 
 :ری از سکوتش برای حرفای فرانک گفتم سر جام ثابت نشستم و با دلخو

 حرفاش حق و حساب بود که جواب ندادین ؟؟ -
 با انگشت پیشونیش رو ماساژ داد و پاش رو بیشتر روی گاز فشرد ، با ترس کمربندمو بستم و نالیدم ؛

 هنوزم عاشقش هستین ؟؟ -
 با همون سرعت سمتم خم شد و تو صورتم داد زد ؛

پس لطفا خفه شو و حرف مفت نزن  ... !!!ن تو تمام عمرم دلم برای یه نفر لرزید اونم تویی م ...خفه شو رضوانه  -
 !!و حرفای اون عوضی رو اشتباه معنی نکن 

از عصبانیتش و طرز ابراز عشقش نمی دونستم بخندم یا از ترس بلرزم ، فقط به جاده اشاره کردم تا حواسشو جمع 
 :به جاده داد و با همون عصبانیت گفت حواسشو  ...کنه که تصادف نکنیم ، 

 .گوشیمو از تو کیفم بده  -
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خم شدم و از روی صندلی عقب کیفشو برداشتم ، کیان چشماش دودو می زد و کم کم نشانه های خواب تو چهره 
اش پیدا می شد ، کیفو از دستم کشید و رو پاش گذاشت و با دست آزادش درشو باز کرد و دنبال گوشیش گشت ، 

... 
 :به محض پیدا کردن گوشی روشنش کرد وبا اشاره به کیفش گفت  
 .بذار سر جاش  -

 .کیفو دوباره عقب گذاشتم و به کیان برای دراز کشیدن کمک کردم و مالفه ای هم روش انداختم 
 

پیچید ، بدون باز کردن پیام ها ، شماره ای رو گرفت و روی صدای پیام های پشت خط مانده ی گوشیش تو ماشین 
فرمون گذاشت ، بعد از چند تا بوق صدای  سالم زنانه ای تو گوشی پیچید ، بلند گو زد و گوشی رو تو جاموبایلی رو

 مردد نگاش کردم که همزمان صدای دادش تو ماشین گوشمو کر کرد ؛
 چی می خواین ؟؟شماها از جون من  ...سالم و زهر مار  -
 !؟ ...چی می گی سپهر  -

 با اینکه زیاد با سایه حرف نزده بودم اما از صداش مشخص بود خودشه ، سپهر دوباره عصبی و برزخی غرید ؛
آخه به شما چه ربطی داره که من چطور زندگی می کنم ؟ مگه من تو زندگی شما دخالت کردم که اینقدر تو کار من  -

 به شما چه ...چرا با من این کارو می کنین ؟؟ چیکارتون کردم که اینقدر عذابم می دین ؟؟  ...موش می دونین ؟؟ 
 ؟؟ ...ربطی داره که زنم زندان بوده ؟ به شما چه ربطی داره که همه ی زندگیمو گذاشتین کف دست فرانک 

 صدای جیغ و داد سایه ،صدای سپهر رو برید و غر زد ؛
، چرا گوشیتو خاموش کردی ؟؟ هومن می گه  ...چرا لجبازی می کنی ؟؟ مامان نگرانته ، آخه  ...نگرانتیم سپهر  -

 . ...جرم دختره قتل شوهرش بوده 
 با خجالت به سپهر نگاه کردم ، بی توجه به حضور من داد زد ؛

 . ...به دست زنم کشته بشم بهتره تا شماها دق مرگم کنین  ... !!!هومن غلط کرده با همتون  -
 .ینکه انقدر باعث عذاب این مرد شدم کلی فکر و خیال سراغم اومد و سرمو پائین انداختم از ا
 !؟؟ ...سپهر درست حرف بزن ، چرا عصبانی شدی  - :سایه 
 سایه یک بار دیگه تو زندگی من سرک بکشین ...ببین سایه  ...از این عصبانی ام که بازیچه ی شماها بودم  - :سپهر 

 !!! ...حاال هی موش بدوون تو زندگی من  ...ر برادری یادم می ره ، خدا شاهده خواه
 ...سپهر من که  - :سایه 

 تماس رو قطع کرد و نذاشت حرف سایه تموم بشه و غر زد ؛
 . ...هِه  ...هر گندی می تونستن به زندگیم زدن ، حاال می خوان درست کنن  -

نگاش به جاده بود و همچنان با سرعت می روند ، با ترس  عصبی روی فرمون ماشین کوبید که گوشیش زنگ خورد ،
 :گفتم 

 . ...آروم باش سپهر ، خطرناکه با سرعت می ری  -
 انگار حرفمو نشنید ، گوشی رو برداشت و توپید ؛

 ؟؟ ...این دیگه چی از جونم می خواد  -
بدون اینکه بهش مهلت حرف تماسو وصل کرد و ادامه ی عصبانیتش از سایه رو سر شخص پشت خط خالی کرد و 

 زدن بده داد زد ؛
 چی می گی مردک ؟؟ چی از جونم می خوای ؟؟ -
- .... 
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 صورتش گر گرفت و غرید ؛
 . ...، حرف تو دهنم نذار  ...ی نخوردم  .ه  .و  .، من تو عمرم همچین گ  ...خفه شو مرتیکه  -
- ..... 
ه با ، یه بار دیگ ...پولی دریافت نکردم ، به شما هم ربطی نداره آره من وکیل خانوم تنکابنی هستم ولی همچین  -

 .من تماس بگیرید قانونی اقدام می کنم 
- .... 
 .به هر کسی پرداخت کردید برید از خودش نتیجه بخواید  ...رشوه رشوه است  -

 تماسو قطع کرد و گوشی رو خاموش کرد و در حالیکه غر می زد سر جاش گذاشت ؛
، بذار برسم بیرجند می دونم چه جوری  ...کثافت لندهور  !! ...هِه  !!فتی نمی تونی قانونی اقدام کنی رشوه گر  -

 .پیدات کنم 
فشار عصبی زیادی رو تحمل می کرد ، از بطری آب جلوی پام براش لیوانی آب کردم و به طرفش گرفتم ، همونطور 

 :عصبی گفت 
 . ...وام آروم بشم نمی خ ...االن نه خانومی  ...االن نه  -

 ...لیوانو کنار گرفتم و به جاده و ماشینایی که یکی در میون رد می کرد ، نگاه کردم ، 
از رانندگیش مطمئن بودم ولی خب خیلی سرعت می رفت ، با ترس به مسیر خیره شدم ، به خاطر حضور پلیس  

  ...رانندگی می کرد  باالخره کوتاه اومد و سرعتشو کم کرد ولی همچنان ساکت بود و عصبی
 با دقت به تابلوها نگاه کردم و مردد پرسیدم ؛ 
 مگه بیرجند نمی ریم ؟؟ -

 :دکمه ضبط رو زد و آروم گفت 
 .یه کار ناتموم دارم ، بعدش می ریم بیرجند  ...می ریم  -

 !!!بودم هوا تاریک بود و رانندگی عصبی اش حسابی ترس تو دلم کاشته بود و از طرفی هم نگران حالش 
 ...اینقدر عصبی و غرق فکر بود که چند بار صداش زدم و نشنید ،  
 !! ...برای آروم کردنش دستشو گرفتم ولی پس زد  
  !!با حرفای فرانک حق داره که دیگه محبت قبول نکنه   

  !حرفای آخرش ضربه ی بدی برای یه مرد محسوب می شد و من نادون هم اینو خوب می دونستم 
  ... !زندگیشون مدتهاست ختم شده ولی مسائل خصوصی اون زندگی رو اونطور علنی جار می زد درسته 

 !برای سپهر حتما حرفاش گرون تموم شده که اینجوری داغونه 
 !اینکه نمی خواست آروم بشه برام دردناک بود  
 

نگران حال خراب مرد همراهم حدودا نیمه شب تهران بودیم ، نمی دونستم از ذوق دیدن پایتخت خوشحال باشم یا 
 ، ...که خم شدن شونه هاش رو به چشم می دیدم 

 .انگار از چیزی می ترسید که هر چه به مقصد نزدیک تر می شدیم عصبی تر می شد و مدام زیر لب غر می زد  
 
 

 ...باالخره روبروی در بزرگ نرده ایی توقف کرد 
که سنگینی نگاهشو حس کردم ، سر چرخوندم و نگاش کردم ، با چشمای  "اینجا کجاست  "خیره به در تو فکر بودم  

 قرمز خیره ی صورتم بود ، کالفه دستی به موهاش کشید و زمزمه کرد ؛
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 ، ...وگرنه  ...دعا کن اینجا نباشن  -
 سکوت کرد ، با ترس پرسیدم ؛

 وگرنه چی ؟؟ -
 :گفت به روبرو خیره شد و دستگیره ی درو کشید و حین پیاده شدن 

 . ...هیچی ازم نمی مونه  ...نابود می شم  -
 .و درو با قدرت کوبید 

 ... !!به کیان نگاه کردم ، غرق خواب بود 
منم یه زمانی سوار ماشین می شدم خوابم می برد ولی تو این سفر یا اونقدر خوش گذشت و یا اونقدر پر استرس تو  

 . ...م مسیر بودیم که نتونستم به خوابیدن حتی فکر کن
به سپهر که دستش یکسره روی زنگ بود و اونو فشار می داد ، نگاه کردم ، در با تیکی باز شد ، بالفاصله لنگه ی در 

 ...رو هم باز کرد و سریع به ماشین برگشت 
 عصبی پا روی پدال گاز گذاشت و وارد حیاط درندشت خانه شد ،  

  ...ازم گرفته بود ،  استرس شرایط موجود اجازه ی تماشا و کنجکاوی رو
 . ...با بوق یکسره جلوی ساختمان عمارت دستی رو کشید و ماشین با پیچ بدی متوقف شد 
 نگام روی ورودی عمارت و چند نفری که کنجکاوانه به ما نگاه می کردن ثابت موند ، 

 سپهر پائین پرید و فریاد کشید ؛
 .بیاین بیرون  ...کجایین  -

 :ی در ایستاده بود ، از پله ها پایین اومد و در جواب فریاد سپهر با داد گفت یکی از افرادی که جلو
 چه خبرتونه آقا ؟؟ این کارا یعنی چه ؟؟ -

 به شونه ی مرد کوبید و داد زد ؛
 .به صاحبخونه بگو بیاد بیرون  -

 ؛مرد یقه ی سپهر رو چسبید ، داشتن با هم گالویز می شدن ، سریع پیاده شدم و صداش زدم 
 .سپهر آروم باش  -

 تخت سینه ی مرد کوبید و از خودش جداش کرد و داد زد ؛
 .گفتم بگو صاحبخونه بیاد  -

 :پیرمردی از ته باغ دوان دوان خودشو به ما رسوند ، با دیدن سپهر سر خم کرد و گفت 
 سالم آقا ، شما اینجا چیکار می کنین ؟؟ -

 :ه مردی که با سپهر گالویز شده بود گفت سپهر یقه اش رو مرتب کرد و پیرمرد خطاب ب
 .چه خبرته ؟؟ ایشون آقای حکمت هستن  -
 اینجا چه خبره ؟؟ -

 .با خروج زن و مرد میانسالی از عمارت ، همه کنار ایستادن 
قدمی سپهر ایستاده بودم ، نگاش روی زن و مرد خشک شده بود ، زن و مرد هم متعجب به سپهر نگاه کردن ، دو 

 ، ...از حالت صورتش چیز زیادی دستگیرم نشد ولی حدس می زدم چیزی که ازش می ترسید اتفاق افتاده 
 .دو دستش رو باال گرفت و شروع به کف زدن کرد 
 ...این کارش باعث تعجب و نگاه خیره ی همه شد 

 :پایین پله ها به زن و مرد خیره شد و با لحن تمسخرآمیزی گفت  چند قدم جلو رفت و از
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 !!گفتین سپهر رو دک می کنیم ، می ره پی زندگیش ، آب از آب هم تکون نمی خوره  !!عجب بازی تمیزی  ...به به  -
 آره ؟؟فقط مشکل اینجاست نمی فهمم کجای زندگی تونو گرفته بودم؟؟؟؟ ...

 کم کرد ، چند تا پله رو پایین اومد و نالید ؛زن گره ی ربدوشامبرش رو مح
 ؟؟ ...چرا  اینجوری فکر می کنی  .سپهر -

 با تشر حرف زن رو قطع کرد و توپید ؛
 چه جوری فکر کنم ؟؟؟ -

دو ماه  ...چه جوری فکر کنم مامان ؟؟  !! ...یادمه هفته ی پیش تلفنی برای رفتن به ایتالیا از من خداحافظی کردین 
ا من یا عروسکم که ب ...؟؟ مگه بچه ام ؟؟  ...، این چه جور بازیه  !!!ن ورشکست شدین و ساکن ویالیینپیش گفتی

 !!!و زندگیم این کارو کردین 
 بین حرفاش بودم که تو بغل مادرش قرار گرفت ولی بالفاصله پسش زد و غرید ؛ "مامان  "مبهوت کلمه ی 

 . ...برای این کارها دیر شده  -
 اصل بازوش رو گرفت و نالید ؛مادرش مست

 ...باور کن می خواستیم بعد از سامون گرفتن زندگیت بهت بگیم  -
 :پدرش هم پایین اومد و با لهجه ی خاصی گفت 

 چیز مهمی نبوده ، چرا شلوغش می کنی ؟؟ -
 سپهر بازوش رو از دست مادرش آزاد کرد و چند قدم به عقب رفت و دوباره داد زد ؛

 ...کی می خواستین بهم بگین ؟؟  !!سپهر و زندگیش کی مهم بوده که این بار باشه ؟؟ !!!ز مهمی نبوده چی ...آره  -
 ...واقعا فکر نمی کردم خونواده ام همچین آدمهایی باشن که اینقدر راحت با زندگی پسرشون بازی کنن؟؟ پنج سال 

 !!!پنج سال فیلمم کردین  !!!
 :و با ناله گفت  مادرش شرمنده و ناراحت سمتش اومد

پیشنهاد فرانک بود ، گفت قبل رفتنمون این بازی رو راه بندازیم، اینطوری مسئولیت پذیر می شی و پایبند زندگیت  -
... . 

هر چی مادرش جلو می اومد ، سپهر یه قدم عقب می کشید و در جواب مادرش با صدای لرزون و نامتعادلی داد زد 
 ؛
 !!؟؟ ...الت ، با این سنتون، بازیچه ی یه الف بچه شدین تا با زندگی پسرتون بازی کنین شما با اون همه فهم و کما -

در تعجبم که نفهمیدین فرانک و خونوادش فقط دنبال  ...واقعا من ارزش نداشتم که راضی به این بازی کثیف شدین 
 پول ان؟؟؟

 :پا پیش گذاشت و گفت  پدرش که تازه اوج عصبانیت سپهر رو درک کرده بود برای آروم کردنش
 !!پیشنهادش معقول بود پسرم ، باید یه جایی سرت به سنگ می خورد که به خودت بیای و بچسبی به زندگیت  -
 

پنج سال آزگار به خاطر آرامش شما از زندگیتون پرت شدم بیرون  ...کدوم زندگی ؟؟ به چی چسبیدم ؟؟  - :سپهر 
و به کدوم زندگی باید می چسبیدم که نقشه تون پیروزمندانه نتیجه می داد  سرم به کدوم سنگ باید می خورد ... !!
 ؟؟؟ ...

 با صدایی گرفته تر و ناله مانند زمزمه کرد ؛
معلوم نبود سر ادامه ی  ... !!خدمه ی خونتون منو نمی شناسن  !!پنج ساله این خونه رو ندیدم  !!من پسرتونم  -

چقدر مهمم براتون ؟؟؟ اصال تو  !!! ...کی جریان بودنتون تو ایران از من مخفی می موند این بازی مسخره تا 
شایدم از همون اول گفتین پسره ،  ...یه دفعه فکر کردین که سپهرم آدمه ؟؟  ...عمرتون به منم اهمیت دادین ؟؟؟ 
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ازم بچه ی شمام و باید هوامو مرده ، محکمه ، از پس خودش برمیاد ، نفهمیدین هر چی هم مرد و محکم باشم ب
همیشه فکر می کردین مسئولیت پذیر نیستم اما این همه سال مسئولیتم گردن خودم  !! ...داشته باشین 

 چطور ندیدین؟؟؟؟...بوده
 

 :نگام به چهره های مات و مبهوت شده ی پدر و مادرش بود که مادرش با جیغ گفت 
 . ...وای سلمان پسرم  -

 :ه پیرمرد گفت پدرش با هول رو ب
 .مشدی غالمرضا زنگ بزن دکتر بیاد -

 با این حرفشون سریع به سپهر نگاه کردم ، تا زانو خم شده بود و با دو دستش روی قلبش چنگ میزد ، 
 بی اراده جیغ کشیدم و سمتش دویدم ، همزمان پدر و مادرش هم بهش رسیدن ، بازوشو گرفتم و نالیدم ؛

 خوبی عزیزم ؟؟ !!سپهر  -
 :با صدایی که به زور از گلوش خارج می شد گفت 

 ....منو از اینجا ببر  -
 :پدرش بازوی دیگه اش رو گرفت و گفت 

 . ...بریم تو خونه ، االن دکتر میاد  -
 مادرش هم منو پس زد و نالید ؛

 ؟؟ ...پسرم چش شده  ...سلمان  -
 :گفت با اینکه نایی براش نمونده بود ، تن صداش رو باال برد و 

 .رضوانه منو از اینجا ببر  -
 :پدر و مادرش سفت گرفته بودنش و جایی برای دخالت من نبود ، گیج و گنگ کنارش ایستادم و گفتم 

 صبر کن دکتر بیاد ، با این حالت کجا ببرمت ؟؟ !!پدر و مادرتن  -
 :با داد خودشو از اونها جدا کرد و به شونه ام تکیه زد و گفت 

 . ...ز اینجا بیا بریم ا -
 چهره ی شرمنده و اشکبار پدر و مادرش روی من و سپهری که همه ی وزنش روی شونه هام بود ثابت بود ، 

 :سمت ماشین چرخیدم و گفتم 
 !!!منو ببخشید ، خواسته ی خودشه  -

 به ماشین که رسیدیم ، آروم تو گوشش زمزمه کردم ؛
 . ...من رانندگی بلد نیستم  -

 :ی گفت با صدای خفه ا
 .فقط بریم  -

 :روی صندلی راننده ولو شد و گفت 
 ...سوار شو -

سمت آدمهایی که متعجب نگاهمون می کردن و پشت سرمون ایستاده بودن چرخیدم و رو به پدر و مادرش سر 
 .تاسفی تکون دادم و با عجله سوار شدم 

 :مادرش دنبالم اومد و گفت 
 !!دخترم نذار با این حال بره  -
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 می خواستم جوابشو بدم تا از نگرانیش کم کنم ولی با داد سپهر ترسیدم و روی صندلی کنارش جا گرفتم ؛
 رضوانه میای یا برم ؟؟ -

 چشمای گریون مادرش آزارم می داد و پدرش هم از سمت دیگه به سپهر التماس می کرد ؛
 !!سپهر جان بابا صبر کن دکتر بیاد ، حالت خوب نیست  -
 

 .د و دنده عقب گرفت ، نزدیک در وردودی ، در جا دور زد و از حیاط خارج شد استارت ز 
 :از تو آینه به مادرش که چند قدمی دنبال ماشین دویده بود ، نگاه کردم و گفتم 

 ؟؟ ...حالت خوبه سپهر ؟؟ چرا دستت رو قلبت بود  -
تاه بیا نبود و همچنان نگاهش به روبرو لرزش دستاش و رگ نبض گرفته ی گردنش ، نشون از حال بدش بود ولی کو

 بود ، 
 :دست روی پیشونی عرق کرده اش کشیدم و با ترس گفتم 

 !!حالت اصال خوب نیست  ...خواهش می کنم  ...سپهر جان نگه دار  -
 !خوبم رضوانه ، سر به سرم نذار  -سپهر

ود ، تا خروج از شهر حالش همون جوری ب با تشرش به صندلیم چسبیدم ولی نگاه نگرانمو ازش نمی تونستم بگیرم ،
 :با نگرانی براش آب ریختم و چند تا قند هم انداختم و حین هم زدن گفتم 

 .نگه دار و استراحت کن  -
 .کالفه لیوان رو ازم گرفت و یه نفس سر کشید و بدون نگاه کردن تو دستم گذاشت 

 ...با رسیدن به پارکینگ ماشینو نگه داشت و سمتم چرخید ، 
 از چشمای خسته اش دلم گرفت و آروم زمزمه کردم ؛ 
 .درست می شه ، نگران نباش  -

 !!! ...همونطور نگام می کرد ، بی حرف و عملی ، خنثی 
 با نگرانی دست روی قلبش گذاشتم و با ترس زمزمه کردم ؛

 !!، با این حالت رانندگی خوب نیست  ...؟؟ کاش می رفتیم دکتر  ...دردت اومد  -
  ...نگاش به دستم روی قلبش چرخید ، تو دستاش گرفت ، از سردی دستاش لرزیدم ، 

 نرم بوسید و پرسید ؛
 نگرانم شدی ؟؟ -

 :با سر تائید کردم، گفت 
 . ...مهم نبود  -

 دلم از این مظلومیت و صدای خش دارش گرفت ، دوباره دستمو به قلبش چسبوند و زمزمه کرد ؛
  ...رضوانه  -

 زمزمه وار جواب دادم ؛با لحن خودش آروم و
 ...جانم  -

 با صدای دورگه و پر بغضی نالید ؛
 اگه بگم آغوشت رو می خوام ، تو که منت نمی ذاری سرم ؟؟ -

ست با تمام وجود د ...با این حرفش قلبم تیکه تیکه شد و قبل از اینکه جوابی بدم سرش رو شونه ام آروم گرفت ، 
 نداختم و به خودم فشردمش ؛دور شونه هاش ا
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 !!!همه ی خوشی زندگیمی  ...سپهرم  -
لرزش شونه هاش و هق هق خفه اش ، اشک منم درآورد و حرفی برای دلداری و آروم کردنش پیدا نمی کردم ، 

  ...مشغول نوازش سر و شونه اش شدم 
 ...تو عمرم گریه ی مردی رو ندیده بودم 

 
 . ...ه اش برمی گشت که اینطور مستاصل و عمیق گریه می کرد انگار از مراسم تشییع خونواد 

 دل از فکر کردن در مورد حال و روزش کندم و با بوسیدن سرش کنار گوشش زمزمه کردم ؛
درسته الیقت نیستم ولی تا  ...همدیگه رو داریم   !!!ما االن یه خونواده ایم  !! ...اونا پشیمون می شن  ...سپهر  -

چی تو  هر ... !!، به خدا دیگه لجبازی نمی کنم ، اصال هر چی تو بگی  ...نمی ذارم غم بگیره خونمون  جایی که بتونم
 !! ...سپهر ...بخوای 

 جوابی نمی داد ، لرزش شونه هاش بیشتر شد ، نومید نالیدم ؛
نه ی پر مهر و محبتی بسازم قول می دم  خو !! ...آقای مهربونم  !!بابای مهربون  ...کیان بیدار می شه ها  ...سپهر  -

 . ...برات که همه حسرتش رو بخورن 
چند بار سرشو بوسیدم ، جاده خیلی تاریک بود و می ترسیدم با این فشار عصبی دوباره قلبش درد بگیره و کاری از 

  ...بر نیاد براش، دستم
می شو ببینم ، با نگرانی پیاده شدم ، کاز بغلم جدا شد و خیلی سریع درو باز کرد و پیاده شد ، حتی نتونستم چهره ا

 از ماشین فاصله گرفته بود ، داد زد ؛
 . ...نیا پایین  -

 :با سماجت گفتم 
 ...ولی سپهر  -

 :دوباره با داد گفت 
 !!میام  ...خوبم رضوانه جان ، سوار شو  -

  ...وره ، هوا سوز سرما داشت ، سوار ماشین شدم و چون کیان خواب بود درو بستم که سرما نخ
  ...نگام روی سپهر بود که دست در جیب تو محوطه ی پارکینگ قدم می زد 

 ....روی نیمکت سیمانی نشست ، تو تاریکی قیافه شو نمی دیدم و بیشتر نگرانم میکرد
 ...به کیان که مدام وول می خورد نگاه کردم 
  

  ...چشمامو بستم ، برای فرار از سردرد سرمو روی داشبورد گذاشتم و 
 
 
 

تازه چشمام گرم شده بود که با احساس سوز سرما چشمامو باز کردم ، سرمو بلند کردم ، گردنم حسابی درد گرفته 
  ...بود 
 آخه کی اینطوری می خوابه ؟؟ - :سپهر 

ردنمو کمی گ ...نگاش کردم ، در کنارمو باز کرده بود ، سرش پایین بود و تو سبد جلو پام دنبال چیزی می گشت ، 
 :ماساژ دادم و گفتم 
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 . ...نمی خواستم بخوابم که  -
 ....بطری آب رو برداشت و درو بست ، جلوی ماشین ، زیر نور چراغا خم شد و چند بار به صورتش آب زد

  !!دلم براش نمی سوخت  
نمی تونستم برای خودم ودرکش برام سخت بود ، این مدت انقدر رفتارهای عجیب و غریب ازش دیدم که هیچ جوره 

 ... !!!تعریفش کنم 
 ...فقط می دونم مثل خودم غرق عذابه ،  
 !!!باید بهتر بشناسمش تا بتونم تو زندگی به دردش بخورم  

 :سوار شد و بطری خالی رو دستم داد ، متعجب گفتم 
 !!استراحت نمی کنی ؟؟ ... !می خوای حرکت کنی ؟؟ -

 :استارت زد و گفت 
 .، همینطوری هم دیر می رسیم  ...یر شده ، فردا باید بیرجند باشم ، کار دارم د ...نه  -

از گرفتگی صدا و قرمزی چشماش اثری نبود ، مبهم نگاش می کردم ، لبخندی تحویلم داد و ضبط رو با صدای کم 
 :روشن کرد و با مهارت عجیب و غریبش جو رو عوض کرد و با شیطنت متفکرانه گفت 

 احل چی می گفتی ؟؟ چند تا بچه داشتی تو رویاهات ؟؟عصری لب س -
 :همونطور بهش خیره بودم ،با شیطنت خندید و لپمو کشید و گفت 

 ؟؟ ...جونی برات می مونه پنج تا شکم بزایی  ...آخه فسقلی  -
 . ...سرمو عقب کشیدم ، نتونستم از لحنش جلوی خنده مو بگیرم و خندیدم 

 :متعادل حرکت کرد و غیرمنتظره گفت تو جاده پیچید و با سرعت 
 . ...خوب خوابوندی تو گوشش ها  !!دمت گرم  -

 مردد نگاش می کردم ، فهمید متوجه نشدم ، خودش یادآوری کرد ؛
 !!!خوب کردی زدیش  ...فرانک رو می گم  -

 :دست به بغل به در ماشین تکیه زدم و با غرور گفتم 
 !!حقش بود زنیکه  -

لبخندش عمق گرفت و چون کال جو عوض شده بود از سوتی کیان هم یاد کردم و در حالیکه به زور جلوی خنده مو 
 :می گرفتم ، گفتم

 !!!!یادته ؟ بهونه ی کیانو آوردم که آروم برونی ولی وروجک راحت می گه ؛من کمربندمو بستم - 
 :با صدای بلند خندید و بین خنده هاش گفت 

 !! ...ه پسر منه دیگ -
 :بی اراده گفتم 

 .قربون جفتتون برم من  -
 با چشمای پر ستاره اش نگام کرد ، دستمو تو دستش گرفت و گرم و صمیمانه فشرد ؛

 .خدا نکنه خانومم  -
 ،  ...دلم پر کشید با حرفاش 

 ، ...با صداش 
 ، ...با محبتش  
 ،  ...با نازنازی بودنش  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
255 

 .گیش شدم عاشق همین بی غل و غش بودن و بچ
کل مسیر نتونستم بخوابم و فقط نیم ساعتی نزدیک سحر، برای استراحت نگه داشت و داخل ماشین چرت زدیم ، 

 . ...باقی راه رو یکسره تا بیرجند پاش روی گاز بود 
 .با بیدار شدن کیان جو عوض شد و مسیر با شیطنتها و شیرین زبونیهاش کوتاه شد 

 و قوسی به بدنش داد و پیاده شد و به سپر ماشین تکیه زد ، ورودی بیرجند ترمز زد و کش 
حدود ده ساعت تو ماشین بودیم و حسابی خسته شده بودیم ، کیان رو بغل کردم و پایین رفتم ، رو زمین گذاشتمش 

 :، کنار سپهر ایستاد ، شالمو مرتب کردم و کنارشون قرار گرفتم و گفتم 
 !!!حسابی خسته شدی  -

 :ای زد و دستاشو به چپ و راست  کش داد و گفت لبخند خسته 
 .برسیم خونه یه دل سیر بخوابیم  ...دلم نمی خواست این سفر تموم بشه  -

 :دست کیان رو گرفت تا دوباره سوار بشه ، منم سمت در رفتم و گفتم 
 !!گفتی کار داری که عجله ای اومدی  -

 ش کشید ؛کیانو رو صندلی عقب نشوند و کالفه دستی به موها
 .بریم  ...آره ، کلی کار عقب افتاده دارم  -

 حرکت کرد و گوشیش رو روشن کرد ، کیان شروع به خواندن شعر کرد ؛
 رسیدیم و رسیدیم ، -

 ...کاشکی نمی رسیدیم 
 اصال ازش انتظار نداشتم ولی عصبی و با  تشر وسط شعر خواندن کیان پرید ؛

 !!ساکت باش کیان  -
 
 

 با تعجب نگاش کردم ، تو حال خودش بود ، کیان با ترس تو بغلم جا گرفت ، محکم گرفتمش و غر زدم ؛
 چیکار به بچه داری ؟؟؟ -

 ...چپ چپ و با اخم نگام کرد و همزمان شماره گیری کرد 
 :دستی به سر کیان کشیدم و آروم تو گوشش گفتم  
 .بابایی خسته است عزیزم ، ناراحت نشو  -

 مون دلخور نگاش می کردیم که تماسش وصل شد ، هر دو
 خونه ای ؟؟ ...الو سایه  - :سپهر 

از لحن آرومی که برای سایه به کار برد تعجب کردم و گوشام تیز شد ، با اینکه خسته و کالفه بود ولی تالش می کرد 
 آروم حرف بزنه ؛

 .بیا جلوی در ، کیان رو چند روز می ذارم پیشت  -
 جمله اش صدای داد کیان هم دراومد ؛ با تموم شدن

 .دیگه اذیت نمی کنم  ...بابا تو رو خدا  ...نه بابایی  -
تماسو قطع کرد و گوشی رو روی جا موبایلی گذاشت و به التماسهای کیان هم اهمیتی نداد ، باز اخالق اون روی 

 !!!!سکه اش رو شده بود و حرص می داد آدمو 
 ن متوسل شد ؛کیان ناامید از سپهر به م 
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 اصال بهت می گم مامان ، نمی...به بابا بگو بذاره پیشتون بمونم ، قول می دم پسر خوبی باشم ،  ...رضوانه جون  -
 !!خوام خونه ی عمه سایه برم 

 .آروم باش کیان جان  -
 :رو به سپهر با ناز گفتم 

 بذار بمونه پیشمون دیگه ، چرا می خوای بفرستیش اونجا ؟؟ -
 :نگام کرد و با لبخند محوی که نقش صورتش شد ، گفت چپ چپ 

 .فردا می رم دنبالش  !!یه امشب می خوام باهات تنها باشم  -
با حرص لبامو به هم فشردم و برای اینکه روشو کم کنم بهش خیره موندم ، بدون اینکه نگام کنه ، ابرو باال انداخت و 

 :گفت 
 !!!فقط امشب  ...راه نداره  ...نچ  -

  !!نخیر ، این مرد مرغش یه پا داره 
 ...می دونستم اگه اصرار کنم از حرفش کوتاه میاد ولی نمی خواستم دلش بشکنه ، 

 :پس شروع به ناز کشی از کیان کردم و با پاک کردن اشکاش گفتم  
 ، باشه ؟؟ ...فردا صبح خودم میام دنبالت  ...فقط امشب  -

 ق اشک نالید ؛کیان هم بدتر از پدرش با چشمای غر
 ...مامان  -

 دلم لرزید و محکم بغلش کردم ؛
 ...جان مامان  -

 :بی تاب از شنیدن این کلمه ، به سپهر گفتم 
 . ...سپهر خواهش می کنم  -

سرشو به اطراف چرخوند و بدون جوابی به رانندگیش ادامه داد ، انتظار داشتم کوتاه اومده باشه ولی با توقف ماشین 
 .ن خونه ی سایه ، آه من و ضجه ی کیان دراومد جلوی ساختمو

همزمان سایه هم از ساختمون بیرون اومد ، در حالیکه کیان بغلم بود پیاده شدم ، سایه به سرعت از بغلم بیرون 
کشیدش ، سپهر حتی پیاده هم نشد و بی توجه به جیغ و داد کیان و بدون سالم دادن به سایه از داخل ماشین گفت 

: 
 .سوار شو رضوانه  ...میام دنبالش خودم  -

نگاه سرگردونم بین کیان بی تاب و سایه ی عصبانی و سپهر بی خیال چرخید و ناچارا  سوار شدم ، بدون اینکه خودم 
 ...بخوام به حالت قهر اخمام در هم رفته بود ، 

 .سپهر هم با یه بوق از سایه خداحافظی کرد و حرکت کرد  
 :دستمو گرفت ، ازش رو برگردوندم ، مهربون و دلجویانه گفت  خیره به روبرو بودم که

 . ...اخم نکن دیگه  ...یه امشبه فقط  -
 

 با دلخوری غر زدم ؛
 .آخه گریه هاشو ندیدی ؟؟ خواهرتم االن فکر می کنه من نامادری سیندرالم که بچه رو پاس دادم به اون  -

 پر غصه خندید و سری تکون داد ؛
 !!!امشب مهمه  ...مهم نیست  -

 :با حرص دستشو نیشگون گرفتم و به زحمت جلوی خجالت و خنده مو گرفتم و گفتم 
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 . ...آخه بچه چیکار به ما داره ؟؟ سر ساعت می خوابه همیشه  -
 :با صدای بلند خندید و گفت 

 !!؟؟...امه ها باشه یعنی بخوام شب مهمی بسازم حتما باید از اون برن !!!چقدر تو منحرف فکر می کنی رضوانه  -
با خجالت لبمو دندون گرفتم و صورتم گر گرفت ، سعی کردم نگاش نکنم ولی با کاری که کرد مجبور شدم نگاش کنم 

 :؛ دستمو نرم بوسید و گفت 
 .امشب می خوام فقط نگات کنم  -

 اینکه بیشتر خجالت زده ام نکنه سکوت کردم ، دوباره تو الک خودش فرو رفته بود ، منم برای 
 

تو پارکینگ آپارتمانش که متوقف شد ، خاطره ی دفعه ی قبلی که اینجا بودم برام زنده شد ، ماشینو خاموش کرد و 
 :تعللم رو که دید با شیطنت گفت  ...برای پیاده شدن اشاره کرد ، 

 مثل دفعه ی پیش می ترسی ؟؟ -
وش زدم و پیاده شدم ، کنارم قرار گرفت و با هم از پله ها باال رفتیم ، تو سالن طبقه ی همکف با خنده مشتی به باز
 سرایدار صداش زد ؛

 ...آقای حکمت  -
 :هر دو ایستادیم ، مرد میانسال سمتمون اومد و بعد از سالم زیر لبی رو به سپهر گفت 

 !سفر بودید آقا ؟ -
 :ف مدارکش کارتی درآورد و سمت سپهر گرفت و گفت سپهر با سر تائید کرد و مرد هم از کی

این کارت رو هم دادن و گفتن هر وقت اومدید باهاشون  ...یه آقایی هر روز می اومدن سراغتون رو می گرفتن  -
 .تماس بگیرید 

 نگاهی به کارت انداخت و از سرایدار خداحافظی کرد و غر زد ؛ 
 . ... دو روز نمی ذارن آدم به حال خودش باشه -

در آپارتمانش رو باز کرد و کنار ایستاد تا من اول وارد بشم ، با اینکه از صحنه ی دفعه ی قبل می ترسیدم که نکنه 
 تکرار بشه ولی داخل رفتم و کفشمو درآوردم ، سپهر خودش شکم رو برطرف کرد ؛

 .زنیکه از اعتمادم سوء استفاده می کرد  ...قفلها رو عوض کردم  -
 و بست ، دستش دور کمرم حلقه شد و از زمین کنده شدم ، شروع به دست و پا زدن کردم و نالیدم ؛همینکه در

 . ...سپهر گفتی برنامه نداری که  -
 صدای نرم خنده هاش تو گوشم پیچید ؛

 ؟؟ ...حاال اگه داشته باشیم طوری می شه  ...از دست تو  -
م ، با خجالت خودمو جمع کردم ، لبه ی تخت نشست و با  تکون در اتاق رو با پاش باز کرد و روی تخت فرود اومد

 :دادن گردنش قولنج گردنشو شکست و کامال جدی گفت 
 . ...چند تا کار ناتموم دارم تا شب میام  ...بگیر بخواب  -

 :به پهلو نیم خیز شدم و معترض گفتم 
 می خواستی تنهام بذاری چرا کیان رو فرستادی پیش سایه ؟؟ - 
 :شد و سمت کمد رفت و بلوز چهارخونه ی قهوه ای رنگی برداشت و حین باز کردن دکمه های بلوزش گفت  بلند

 ...باید عادت کنه بی ما  ...نمی شه که همه اش وابسته ی من و تو باشه  -
 با عوض کردن بلوزش سمت در رفت و نگاه دلخور من رو ندید ؛
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 . ...باید همه ی وسایلشو بندازم آشغالی  ...اتاق دل بدم کرده ، نری بهتره فقط اون یکی  ...خونه در اختیارته بانو  -
 :قبل از بستن در اتاق هم چشمکی تحویلم داد و گفت 

 . ...سعی می کنم زود بیام  ...بی فکر و خیال راحت بخواب  -
 . ...فقط تونستم لبخندی تحویلش بدم و رفت 

 
با اینکه خسته بودم ولی نتونستم بخوابم و برای فضولی تو خونه و زندگی جدید دل از استراحت کندم و بلند شدم تا 
سری تو خونه بچرخونم ، دفعه ی قبل که اومده بودم ، برام مهم نبود و اهمیتی به خونه و زندگیش نداده بودم ولی 

  !!!االن خونه ی خودم محسوب می شه 
 . ...و پر گرد و خاک بود  کمی بهم ریخته

 ...مانتوم رو درآوردم و بدون احساس ذره ای خستگی مشغول نظافت خونه شدم ، 
 
 !!!ه ، حسابی دگرگون شد خون ...تا گردگیری و جابجایی مبلمان  ...از مرتب کردن آشپزخونه و کابینتها شروع کردم  

شدن خونه ، خودمو به یه حمام گرم دعوت کردم ،  طبق گفته ی سپهر به اتاق خواب دست نزدم و بعد از مرتب
 .حسابی سر حالم آورد 

چمدون لباسها هنوز تو ماشین بود ، مجبور شدم دوباره همون لباسها رو بپوشم و با حوله پیچ کردن موهام سراغ 
 . ...یخچال رفتم ولی خبری از خوراکی نبود 

یست خرید می گشتم که صدای باز شدن در اومد ، با ذوق تو کشوهای کمد اتاق دنبال کاغذ و قلم برای نوشتن ل
 سمت در اتاق رفتم و بدون دیدنش گله کردم ؛

 تموم شد کارت ؟؟ ...خوب منو کاشتی و رفتی  -
 :همون جلوی در ماتش برده بود ، خستگی از چشماش می بارید ، سمتش رفتم و کیفشو گرفتم و گفتم 

 !!استراحت هم می رسیدی  خب یه روز زودتر برمی گشتیم که به -
 :کتشو از پشت سرش کشیدم و گفتم 

 . ...برو دوش بگیر خستگیت در بره  -
 :همچنان ساکت بود ، روبروش ایستادم و گفتم 

 خوبی ؟؟ -
 :نفسشو آه مانند بیرون فرستاد و از کنارم رد شد و خسته و بی حال گفت 

 .لباس بپوش یه نفر می خواد ببیندت  -
 :کردم ، خودشو روی مبل ولو کرد ، می خواستم اعتراض کنم ولی خودش زودتر گفت متعجب نگاش 

 ....کچل کرده برای دیدنتبرو مانتوت رو بپوش داره میاد باال ، یه هفته است این سرایدارو ...هیچی نپرس رضوانه  -
 همونطور دلخور و متعجب از کنارش رد شدم و چپ چپ نگاش کردم ، 

 خب نمیگی کیه؟؟؟_
 !!!با دستش پیشونیشو ماساژ میداد و انگار نشنید حرفمو 

بیخیال جواب گرفتن وسایلشو تو اتاق گذاشتم و مانتوم رو پوشیدم ، شالمو رو سرم مرتب می خستگیشو درک کردم و
  ...کردم که صدای مرد غریبه ای اومد که با سپهر حرف می زد ، در اتاق رو باز کردم 

 ...سپهر ایستاده بود دهانم از تعجب باز موند و پرسشگر به سپهر خیره موندم با دیدن فردی که کنار 
 :به کاوه برای نشستن تعارف زد و رو به من گفت 
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 .گفت باهات حرف داره ، حرفاشو گوش کن ، هر تصمیمی بگیری ما احترام می ذاریم  -
 نمی دونستم جریان چیه پرسیدم ؛دو قدمی از در اتاق فاصله گرفتم و چون هنوز 

 !!!هر وقت دیدمش برام دردسر درست کرده  ... !!من با این آقا حرفی ندارم  ...چه حرفی ؟؟ چه تصمیمی ؟؟  -
 :و رو به کاوه مستاصل گفتم 

 . ...دیگه از جونم چی می خوای ؟؟ نمی ذارم این بار هم زندگیمو جهنم کنی  -
 م ؛بازوی سپهر رو گرفتم و نالید

 . ...سپهر به خدا من کاری با این آقا ندارم و نداشتم  -
 :روبروم خم شد و شونه هام رو تو دستاش گرفت و اطمینان بخش گفت 

 !!فقط به حرفاش گوش کن  ...می دونم  ...آروم باش عزیزم  -
رفته مبل نشستم ، استرس گبا ترس به کاوه که سر به زیر ایستاده بود نگاه کردم و بی اراده با اشاره ی سپهر روی 

 .بودم و تحمل مرور گذشته رو نداشتم 
 

 .شما حرفاتون رو بزنین ، من دوش می گیرم میام  -سپهر
 

 با ترس دستشو گرفتم تا مانع رفتنش بشم ، ولی دوباره با کالم و نگاهش قانعم کرد ؛
 . ...من همین جام ، می رم که آقا راحت حرفاشو بزنه  ...نترس خانومی  -

 .دستمو از دستش جدا کرد و وارد اتاق شد 
 خوشبختی ؟؟؟ -کاوه

 :سر به زیر نشسته بود و دستاشو به هم می مالید ، با غیظ گفتم 
 . ...اگه بذارید آره  -

  ...سرشو باال آورد و مثل همیشه نافذ و دقیق بهم خیره شد ، 
 ای کاوه رو به اینجا باز کرده بود ،دوباره به مسیر رفتن سپهر نگاه کردم ، ازش دلخور بودم که پ

 . "مگه خبر نداشت من از هر چی که مربوط به گذشته ست بیزارم  ..." 
 .من همیشه می خواستم خوشبختی و خوشحالیت رو ببینم  -

 دوباره با همون بیزاری عیان نگاش کردم ؛
 !!دتر بشه ؟؟آره ، همیشه می خواستی خوشحالیمو ببینی و باعث می شدی وضعم از قبل ب -
 

 ...سپهر هم لباس به دست وارد حمام شد ،  ...به پشتی مبل تکیه داد و دوباره سر به زیر با انگشتاش درگیر شد ، 
 انگار قصد حرف زدن نداشت ، کالفه ام کرد ؛

 .یادم نمیاد با شما حرفی داشته باشم  ...نمی خواین حرف بزنین بفرمائین بیرون  -
 ن مِن حرفاشو شروع کرد ؛بهم خیره شد و با مِ 

 !!!، هیچ وقت اونطوری که می خواستم نشد  ...هیچ وقت نتونستم چیزی که می خواستم رو به دست بیارم  -
 !!!همیشه عقده داشتم 

 
تا اون مهندسی که از  ...نتونستم همون رنگی که می خوام بخرم از اون دوچرخه ای که تو بچگی می خواستم و 

 !!!، ته تهش زور زدم و یه عکاسی زدم  ...کالس اول دوست داشتم شغل آینده ام باشه و بازم نشد 
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 :حوصله اشو نداشتم و اونم داشت اراجیف برام ردیف می کرد ، عصبی وسط حرفش پریدم و گفتم 
اونقدر حسرت  !!!خود من وضعم از خیلی ها بدتره  ... !!!ون نرسیدین به من ربطی نداره اینکه به آمال و آرزوهات -

 . ...دارم که شنیدن حسرتهای شما برام اهمیتی نداره 
 :بلند شدم که به اتاق برم و دیگه به حرفاش گوش ندم که ملتمس جلوم رو گرفت و گفت 

 . ...خواهش می کنم ، باید حرفامو بشنوی  -
 دندونهامو به هم فشردم و دست به بغل روبروش نشستم ، اونم نشست و به حرف زدنش سرعت داد ؛ از حرص

  ...خیلی نجیب بود ، مهربون بود ،  ...هفده سالم بود که عاشق یه دختر شدم که خیلی  -
نم که اگه ز کهمیشه بی عرضه بودم و نمی تونستم از حقم دفاع کنم ، منتظر بودم بزرگ بشم و بتونم عشقمو ابرا

  ... !!مخالف داشتم از پسش بربیام و بتونم برای رسیدن بهش هر مانعی رو از سر راه بردارم 
 نگن بچه ننه !!!بین دوست و آشنا اسم و رسمی در آورده بودم ، پایه ی هر کاری می شدم که بهم نگن بی عرضه 

!!! ...  
تمرین می کردم برای روزی که می رم سراغ نازنین ،  !!!نی از سیگار و مشروب بگیر تا مواد و قلدر بازی و کف ز 

  !!!کسی رو حرفم نه نیاره 
  !!نوزده بیست  سالم بود ؛ با بچه ها مشروب خوردیم و زدیم به جاده  ...

اونقدرا هم مست نبودم ولی تو فاز بودم و هیچی حالیم نبود ، پشت فرمون بودم ، بچه ها پیاده شدن و یه دختر رو 
  ... !!!زور سوار کردن به 

بردیمش خونه خالی یکی از بچه ها تو  ...کر شده بودیم  ...جیغ و دادهای دختره رو انگاری اصال نمی شنیدیم ، 
 !!! ...لواسون 

 ، با دستمال کاغذی عرق پیشونیش رو گرفت و ادامه داد ؛ ...صداش می لرزید و صورتش خیس عرق شده بود 
یکی یکی رفتن سراغش ،  ...اهمیتی ندادیم ، بچه ها بردنش داخل و  ...یغ زد ، گریه کرد هر چی التماس کرد ، ج -

تم سراغش ، نوبت من که رسید رف ...بین صحبتاشون فهمیدم دختره باکره بوده و ترتیبشو دادن سن  پایین و ترسیده 
 ، ...طرفش  رفتم ...لخت و عور گوشه ی اتاق کز کرده بود و سر تو بغل ضجه می زد ،  ...

 :مکث کرد و تو موهاش چنگ زد و همونطور سر به زیر گفت 
دختری که به خاطر نجابتش می ترسیدم بهش نگاه کنم و اون االن شده بود فرش  ...نازنین من بود  ...نازنین بود  -

 . ...هوس من ودوستام 
ن آب آوردم و جلوی صورتش گرفتم ، یک با حس اینکه داره گریه می کنه ، بلند شدم و از آشپزخونه براش یه لیوا

 نفس سر کشید و لیوان رو تو دستش نگه داشت ،
نمی دونستم نسبت به حرفاش چه واکنشی نشون بدم ، ته دلم فقط برای نازنین نامی ناراحت بودم و حسم خنثی 

 بود ،
 روبروش نشستم و دوباره با صدای دورگه و بغض دارش ادامه داد ؛ 
کردم ، نتونستم جلوی دو نفر دیگه از دوستام رو بگیرم ، دعوامون شد و از ویال پرتم کردن بیرون بازم بی عرضگی  -
...  ، 

اونم با همون تن بی  ...بعدها فهمیدم نازنین رو بعد از استفاده برگردوندن و روی یکی از پلهای شهر انداختن و 
 .به زندگیش خاتمه داده  ...ل پرت کرده پایین و جونش ، با کمترین توانی که براش مونده بود خودشو از روی پ

 
 

 :لیوانو روی میز عسلی کنار دستش کوبید و عصبی گفت 
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بعد اون جریان ، رفیق بازی رو بوسیدم و گذاشتم کنار ، مادرمو از دست دادم و  ... !!!همه اش شونزده سالش بود  -
ی افسانه خودش کرم داشت و گوشش بدهکار حرفی نبود فقط خواهرم برام موند ، تمام غیرتمو خرج افسانه کردم ول

، بازم خودم رو کنار نکشیدم و برای اینکه حق برادری رو کامل ادا کنم باهاش موندم تا مواظبش باشم که نذارم خطا 
  ... !!!بره و خودشو بیچاره کنه 

 کلی به پر و پاشون پیچیدم تا ...عقد و عروسی با فواد همخونه شد چند هفته ای از مرگ مادرم نگذشته بود که بی 
ای باید بر  "چند ماهی تو خونه ی ما ساکن بودن که بعدش فواد هوایی شد و گفت  ... !!فواد مجبور شد عقدش کنه 
قابل بود ، در م، زندگیشون نرمال ن ...منم تنهاشون نذاشتم و باهاشون اومدم اینجا  !!! "کار این منطقه ساکن بشه 

 ... !!مدعی بود همینکه افی رو عقد کرده هم از سرش زیاده  ...فواد کاری از دستم برنمی اومد ، 
جریان ارسالن و  ...چسبیدم به زندگی خودم تا اینکه  ...در مقابل گستاخی های افی هم کاری ازم برنمی اومد ،  

  ...!!!تهش ختم شد نامردی در مقابل نامردی  ...تقام فرزانه خواهر فواد پیش اومد و فواد افتاد دنبال ان
  ... !من رو با خودش آورد شمال که از طریق من اقدام کنه  !!می خواست از پشت خنجر بزنه 

ودی و بچه ب ...هِه  !وقتی دیدمت یه نازنین دیگه مقابلم بود ، گفتم فرار کن که درگیر این انتقام و نامردی نشی 
  ... !!د و تو نفهمیدی اطرافت چی می گذره خطر بیخ گوشت بو

خودم رو به هر راهی فکرشو  !!فواد که دیدت برنامه اش عوض شد ، برگشتیم هتل گفت می خواد خودش بازی کنه 
، مگه می شه کسی ببیندت و  ...کنی زدم که بیخیال بشه ، نشد که نشد ، انگار اونم مثل من دلش رفته بود 

 !؟؟ مظلومیتت چشمشو نگیره
 

 لبمو دندون گرفتم و به در حمام خیره شدم ،
 ، ...، نمی خوام گذشته تکرار بشه  " ...سپهر بیا دیگه  " 

 انگار حال خرابمو از یادآوری اون روزها ندید که ادامه داد ؛
باز هم  یبا اینکه زن فواد شد !!بازم بی عرضگی کردم و نتونستم کمکت کنم ، شرایطت خیلی از نازنین بهتر بود  -

 امیدوار بودم ، 
  ... !!!، نمی دونستم کنارت نمی ذاره  "باالخره که ولت می کنه  "با خودم گفتم 

  ... !به حسادت و حرص خوردن افی کاری نداشتم چون هر بالیی سرش اومد حقش بود 
 !! تو مهم بودی که ناخواسته افتادی وسط زندگی فواد و منی که دوست نداشتم بالیی سرت بیاد

فواد که افتاد زندان و به پاش موندی دیگه فراموشت کردم ، شدی یه نازنین دیگه که بدبخت نیست ولی رنگ خوشی 
 !!هم ندیده 

اق بود یه اتف ... !باور کن هیچ وقت نمی خواستم اونطوری بشه و فواد تو اون حالت منو ببینه و فکر و خیالی بکنه 
!!!  

 !!!خواهر بودی برام که از افی هم عزیزتره یه  ... !!!یه اتفاق خیلی بد 
 :حوصله ام از حرفاش سر رفت و کالفه گفتم 

 این حرفها چه ربطی به من داره ؟؟ -
 :دستی به موهاش کشید و به در حمام نگاه کرد و چیزی زیر لب زمزمه کرد و گفت 

  ...فقط  ...آره بهت ربط نداره  -
 وسط حرفش پریدم ؛

 فقط چی ؟؟ -
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ببخشی ، هر چی حبس بکشه حقشه ولی خواهش هیچی ازت نمیخوام ، حتی نمیخوام افی رو...م کن رضوانه حالل -
 . ....حالل کنمیکنم منو

 خیره به چشماش موندم ، پی حرفشو گرفت و یکریز ادامه داد ؛
 اون خونه چه بالیی خبر نداشتم تو !!نمی دونستم همچین بالیی سرت آورده  ...من از کار افسانه سر در نمیارم  -

 !!سرت میاره 
به خدا قسم باد به گوشم می رسوند که داره باهات چیکار می کنه هر جور شده نجاتت می دادم ، خودت که شاهد  

، اگه زورم می رسید  ...بودی چقدر خودمو به آب و آتیش زدم که پات به اون زندگی نکبتی باز نشه و باالخره شد 
من  رضوانه !!!دادم ولی چه کنم که تو تمام عمرم عرضه نداشتم هیچ کار درستی انجام بدم افسانه رو هم نجات می 

... 
 کالفگیش بیشتر شده بود ، دوباره به در حمام نگاه کرد و عصبی بلند شد و ایستاد ؛

 شوهرت نمی خواد بیاد ؟؟ -
 بلند شدم و پشت در حمام ایستادم ، چند تقه به در زدم ؛

 ؟؟ ...سپهر جان نمیای بیرون  -
 صدای ُشر ُشر آب قطع شد و با صداش دلم آروم گرفت ؛

 .میام االن  -
 ...حاللم کن رضوانه ...معذرت می خوام  ...بهش بگید از دست من برنمیاد  - :کاوه 

 . ...متعجب نگاش کردم ، در خروجی رو باز کرد و بیرون رفت و محکم کوبید 
 ؛ به در حمام کوبیدم

 .کاوه رفت  ...سپهر نمیای بیرون ؟؟ -
 :بالفاصله در حمام باز شد و سرشو بیرون آورد و متعجب گفت 

 رفت ؟؟ -
 به هیکل سر تا پا خیسش نگاه کردم و هلش دادم داخل حمام ؛

 .خوب خشک کن خودتو ، خونه سرده ، اینطوری بیرون نیا  ...بعله که رفت ،  -
 ک پرسید ؛حوله رو به تنش کشید و مشکو

 حرفاش تموم شد ؟؟ -
 :دلخور دست به کمر زدم و گفتم 

مثال میخواست با این حرفا برای افسانه رضایت  ..برای گفتن این چرندیات آوردیش اینجا ؟؟ خیلی ازت دلخورم  -
 .بگیره؟؟؟؟

 سمت اتاق رفتم و ادامه دادم ؛
 .برو یه  چیزی بخر لباس بپوش  ...هیچی تو خونه نداریم ، مُردم از گرسنگی   -

 .....از تو کمد براش لباس گرم برداشتم تا سرما نخوره که اومد تو اتاق
 
 

****************** 
 !!!هوای خوبیبه به عجب حال و
 بریم سراغ سپهر 

****************** 
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 "چه جوری بهش بگم آخه ؟؟  ... !!از قیافه اش معلومه که کاوه حرفی نزده  "

ق رفتم ، خونه سرد بود ، سرش تو کمد بود و دو تا گرمکن سمتم گرفته بود و با دست آزادش همچنان دنبالش تا اتا
 ، ...لباسها رو زیر و رو می کرد 

 ،  " !!!چقدر تو این رویا غرق شده  "
 !هِه ، مگه خودم کم غرق شدم  ؟"

 ،  !!!!"منکه میدونستم رویاست ،باورش کردم اونوقت اون باور نکنه؟؟
گرمکن رو ازش گرفتم و سریع پوشیدم ، سمتم چرخید ، با دیدن چشمای سیاه و ستاره بارونش دوباره قلبم درد 

  ... !!!گرفت 
  "یعنی از فردا دیگه این چشمها رو نمی بینم ؟؟"

ام میدی نجکاراشو برام ا ...حذف کنممیخوام گذشته رو ....دیگه مهم نیست برام  ....برا افسانه رضایت میدم _رضوانه
 آقای وکیل؟؟؟؟

 ناز صداش و آقای وکیل گفتنش لبخند حسرت نقش صورتم کرد ؛
یقه گرمکنمو مرتب کرد و دستش نوازش گونه روی صورتم کشیده شد ، با تمام وجودم حضورو نوازششو  بلعیدم و 

     ...چشمامو بستم 
 !!!می بخشیدنت به همین راحتیهم رضایت میدادن وکاش برای تو

 داری می ری و  تو»
 !!!!این اخرین دیدارمونه
 ...برای آخرین بار 

 «......یه سایه روی دیوار 
 
 سپهر ؟؟ -

  ... !!حتم دارم  یروز صداشو نشنوم  دیوونه می شم 
  !!چشمامو باز کردم ، کمی نگران به نظر می رسید ، نگاه نگرانشم دوست داشتم 

 ؟؟!!ن که اینقدر راحت بگذرم ازشدنیا این شکلی نگرانم میشمگه چند نفر تو
 ؟!!!نگاهم حل میشه که راحت بگذرم ازش؟؟؟مگه نگاه چند نفر تو دنیا اینطوری تو

 بی مقدمه پرسیدم ؛ 
 با من خوشبختی رضوانه ؟؟ -

 روی سر انگشتای پاش ایستاد و چون قدش نمی رسید به زحمت لباشو به زیر گلوم رسوند و با حرارت بوسید ؛
 !!ترین زن روی زمینم کنارتخوشبخت  -

  ... !همه ی تنم لَخت شد و از سرما لرز گرفت 
 درمونده و مستاصل موندم به تماشای تندیس خوشبختیم که هر لحظه ازم دور میشد ، 

 ،!!!! ....میشکست ، خورد و نابود 
 !دلم می خواست با تمام وجود داشته باشمش  
 ... !!داشته باشم تا قابش کنم توی چشمام  
 ، ...نمی خوام هیچ وقت محو بشه  
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 تا به خودم اومدم لبه ی تخت نشسته بود و داخل کیفم دنبال چیزی می گشت و غر می زد ؛  
 داری تو کیفت ؟ ...تو این خونه یه کاغذ و قلم پیدا نکردم  ...مثال وکیلی ها  -

 اگه بدونه چی میشه؟؟؟؟ !!!نباید بدونه  !!!نمی خواستم بدونه 
 :سریع جست زدم و کیفمو از دستش کشیدم و عصبی گفتم  
 یاد نگرفتی که نباید به وسیله شخصی دیگران دست بزنی ؟؟ -

 اخماش درهم شد ،
 
 "؟؟ ...چیکار کنم خدا  ...بازم گند زدم " 

 شرمنده سرشو پایین انداخته بود ، 
  !!کاش طاقت داشتم دوباره از دلت دربیارم "

 !!ولی دیگه بسه 
  ... !!ار لبریز بمونی بذ 
 ...کاش اصال این فکر بچگانه به سرم نمی زد  
 !!که حاال اینطور آشفته و گرفتارت نمی شدم  
 "چجوری ازین رویا خالصت کنم و برت گردونم به اون کابوس؟؟؟؟ 

 :کاغذ باطله و خودکاری کنارش گذاشتم و عصبی گفتم 
 . ...بنویس هر چی الزمه  -

 پشت تخت پرت کردم ، در کیفو بستم و 
 ...لباس پوشیدم و موهامو مرتب می کردم که لیست رو جلوی دراور گذاشت ، 

 .نگاش کردم ، سر به زیر و شرمنده ایستاده بود 
 «!!!!ازم دریغ نکن ....چشماتو میخام !!!باال بگیر سرتو» 
 آروم زمزمه کرد ؛  
 !!ینهمعذرت می خوام ، منظوری نداشتم ، کمی فرهنگم پای -

تحمل این حسو نداشتم ، با نوازش گونه اش سرشو باال آوردم ، باز بغض کرده بود و پره های بینی اش برای گریه 
 تکون می خورد ، 

 لبخند تلخی نقش صورتم شد ؛ 
 چیکار میکنی با دلم ؟؟؟؟

 !!وقتی خسته ام عصبی می شم  ...گریه نکنیا  -
  !!مثل بچه هاست ، بالفاصله آروم شد 
  !!!از کیان هم راحت تر گول  خورد 

 لیست رو برداشتم و سمت در خروجی راه افتادم ، دنبالم اومد و سفارشهای مادرانه اش شروع شد ؛
اصال نمی خواد بری ، بیا  ...کاله نداری بپوشی ؟؟  !!با این موهای خیس میخوای  بری ؟؟ سرما می خوری  -

 ....استراحت کن 
  !!نبود  ...لسوزی که دیگه نخواهم داشت ، دنبال گوشیم رو مبل و عسلی سر چرخوندم ، با حسرت از این همه د

 البد تو ماشین جا گذاشتم ، سوئیچ رو برداشتم ،
 .یه چیزی بپوش ، من نمی دونم لباسات کجاست  .حالت خوب نیست عزیزم..سپهر با تواما  -
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 !!!داره جیگرمو می سوزونه  .....زیزم گفتنای با حیاشکاش می دونست تک تک مادرانه هاش ، مواظبم بودناش ،ع

... 
 ...این همه سال کجا بود این فرشته ؟؟  
 . ...لعنت به اون فواد ، لعنت به فرانک ، لعنت به این بخت  
  
گلوم می سوخت و یک کلمه هم نمی تونستم حرف بزنم و جوابشو .سرم از فشار استرس به مرز انفجار رسیده بود  

 ، بدم 
 .دیگه نموندم و بدون نگاهی بهش از خونه بیرون زدم  
 
  ...میدونم از فردا خاطراتش دیوونم میکنه  
رسیدم پارکینگ ، نور چشمک زن گوشیم تو ماشین خاموش و روشن می شد ، یعنی داره زنگ می خوره ، سریع  

 درو باز کردم ؛
 ...ی نشستم و تماسو وصل کردم عمو سبحان بود ، همونطور با در باز نیم پهلو روی صندل
 هنوز حرفی نزده بودم ،صدای دادش تو گوشی پیچید ؛

 !!معلوم هست کجایی تو پسر ؟؟صبح گفتی تا شب میاریش ولی  موکلت هنوز خودش رو زندان معرفی نکرده  -
 چرا تو ضمانتشو کردی آخه؟؟؟؟!!رئیس زندان علیهت اقدام قانونی کرده 

 م و بی توجه به بزرگتر بودنش عصبی داد زدم ؛حرصمو سر عمو خالی کرد
کی ، شما که اول و آخر دارش می زنین ، چه فرقی می کنه کی بیاد و ...فردا میارمش خودم  !!!میاد  -

 ضامنشه؟؟؟؟تکلیف اون تماسا چی شد؟؟؟ به نتیجه ایی نرسید؟؟؟
 .و با ماساژ سعی کردم آرومش کنم از تکرار این حقیقت تلخ و نبودن راهی برای خالصیش قلبم درد گرفت 

من بهت  !!!باید سه روز قبلش زندان می بود  !!خودت رو زدی به خنگی ؟؟ پس فردا اعدامشه  - :عمو سبحان 
کجا دیدی محکوم به اعدام مرخصی بره ؟؟اون تماسا ربطی به  ...وگرنه  !!اعتماد داشتم که گذاشتم مرخصی بره 

 ....پرونده اش نداره
 :نه و پر درد گفتم طلبکارا

 !!فرار کرد خودم رو به جاش اعدام کنین  !!مفت نفرستادینش که حاال می ترسین  !وصیغه گذاشتم  -
 

 !!!چرا اینطوری حرف می زنی سپهر ؟؟ یه چیزی هم بدهکار شدیم انگار  - :عمو سبحان 
 درد قلبم بیشتر شد و داشت نفسم بند می اومد ، عصبی نالیدم ؛

 کسی اهمیت میده؟؟؟!!تو کل عمرم یه چیز رو از ته دل می خوام ، تو رو خدا اعدامش نکنین  -
 معلوم هست چی میگی سپهر؟؟؟  :عموسبحان -
 میخوامش ، رضوانه رو ، چیکار کنم که اعدامش نکنید ؟؟؟ -

 بشی؟؟؟؟ میخوای هوستو با زندانی اعدامی شریک:عموسبحان
 هوس نیست ، به خدا هوس نیست ،  :داد زدم الیدم وگر گرفته، پر درد نعصبی و
 ....دوستش دارم  :زمزمه وار نالیدم آروم و

ح نمی دیگه واضروکل تنم و بیشتر نتونستم تحمل کنم ،صدای عموآوردم ، درد پیچید توصدام گرفت و نفس کم
 ...شنیدم 
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با زانو نقش زمین شدم ، هر چی ماساژ میدادم فایده گوشی رو انداختم کنار و بی حال از  روی صندلی  ُسر خوردم و 
 ...نداشت و برای باز کردن راه نفسم شروع به سرفه کردم

 ...با شنیدن صدای پا ، سر چرخوندم تا از کسی که اومده کمک بخوام 
 ...ولی با دیدنش دردم به کل یادم رفت و پرید ، فقط یخ زد بدنم، بی حس شدم  

 ی ماشین ایستاده بود ، رنگش پریده بود و جلو
 :با صدای لرزون و پر بغضی گفت 

 ، شما حالتون خوبه ؟؟ ...نشنیدم ...من چیزی ......من  -
  !!دروغ می گه ، همه رو شنیده  "

  !!از چشماش معلومه 
 " !!شدم مشخصه  "شما  "از اینکه براش 

 سمتم اومد ، دستشو برای کمک دراز کرد و بریده بریده پرسید ؛
 می زدید ؟؟...حرف ...من ...مورد ...در  -

 ...ناتوان نگاش کردم ، اشکش سرازیر شده بود 
 مچشو گرفتم و خیره ی صورتش موندم ؛ ...بازومو گرفت تا بلندم کنه ،  
 همه شو شنیدی ؟؟؟ -

 لباش تا به تا شد ، مچ دستش رو پس کشید و بازومو گرفت تا بلندم کنه و نالید ؛
حالت خوب نیست بلند شو باید بری ...چیزی نشنیدم  ...بگم چمدون ها رو بیاری باال لباس بردارم به خدا اومدم  -

 .....دکتر 
 دوباره دستش رو گرفتم ، بیخیال درد قلبم شدم و اشکشو پاک کردم و آروم نالیدم ؛

 ؟!!من خوبم ، چرا گریه می کنی، اگه چیزی نشنیدی؟ -
 به سختی صداش از گلوش خارج شد ؛

 . ....  .ن.....آزاد ..بود ؟؟ پس  ....من .....در مورد -
 " ...فهمیده  ... !!همه رو شنیده  "

 ....دستام شل شد ، خودش رو خالص کرد وکنار کشید ،به ماشین تکیه زدم 
 چند قدم عقب رفت و ناباور سر تکون داد ؛ 
 . ...من چیزی نشنیدم  ....نه ...نشنیدم باور کن   ...من هیچی نشنیدم  -

 . ...لرزش دست و پاش رو می دیدم،  ، سمت پله ها دوید 
  !!به کی بگم ؟ چه جوری بگم که این حقش نیست  !!!ای خدا  "

  ... !!سهمش از زندگی طناب دار نیست 
 !به خدا که نیست 

  !!خیر سرم مَردم  ...اَه 
 چه جوری آرومش کنم ؟؟  ...این اشکا چی می گن این وسط 
 "چه جوری قانعش کنم ؟؟ 

 در ماشین رو بستم وبزحمت تنمو کشوندم تا  طبقه ی باال ، در خونه باز بود ، رفتم داخل و صداش زدم ؛
 رضوانه ؟؟ -

 چند تا سرفه کردم تا صدام صاف بشه و تو پذیرایی و آشپزخونه رو دید زدم ، نبود ، سراغ اتاق خواب رفتم ،
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 نشسته بود و کاغذهای تو کیفم رو ریخته بود رو تخت و برگه ی مرخصیش از زندان هم تو دستش بود ،  ...
  ...اینقدر مبهوت بود که متوجه ورودم نشده بود ،  
 جلو رفتم و برگه رو از دستش کشیدم اما همچنان نگاهش به برگه ی فرضی بود ، 
 ؟؟ ...خانومم  ...رضوانه؟؟؟  -

 روحش قفل چشمام شد ، با لبهای لرزون زمزمه کرد ؛ نگاه اشکی و بی
 بازی بود ؟؟ -

 !!!با سر تائید کردم 
 ...گریه اش شدت گرفت ؛بهتش زده بود 

 !!!شیرین بود ولی رسم جوونمردی نبود اینجوری بازیم بدی  ...بازی بدی بود  -
  ...ند شد تا از اتاق بیرون بره ، با گریه های سوزناکش دلم آتیش گرفت ، از روی تاسف سری تکون داد و بل

 ، ...دستشو گرفتم ، با شدت روی تخت پرت شد ، با گریه زانوهاش رو بغل گرفت و سرشو روی پاش پنهان کرد 
 ...گلوم می سوخت و حرفی برای آروم کردنش و دلداریش پیدا نمی کردم 

 روبروش به تاج تخت تکیه دادم ، 
  !!م درمونده تر از خودم سراغ ندار  "

 !!!عزیز آدم صحیح و سالم کنارش باشه و بدونی به زودی از دستش می دی و کاری ازت برنمیاد 
 "کی می فهمه یعنی چی این درد ؟؟  
 همه اش از سر دلسوزی بود ؟؟؟ -

هاش نفهمید که اشک ...جوابی نشنید سیل اشکش بیشتر شد و بی روح و درمونده تو چشماش خیره موندم ، وقتی 
 !!آتیش دل سوخته ی من رو شعله ور تر می کنه 

 " !!کاش می فهمید دلسوزیم برای خودمه که قراره دیگه نداشته باشمش  "
 ونم ؟؟ اگه اعدام نمی شدم می ذاشتی برای همیشه پیشت بم ...اعدامم می کنن ؟؟  ...امروز باید می رفتم ؟؟  -

 تحمل نمیکرد،با گردنی خمیده نگاش کردم ،جسمم دیگه سنگینی سرمو
 چرا اینقدر آروم رفتار می کنه ؟؟  "

 ... "یعنی انقدر براش راحته و باور کرد؟؟ 
  !!!کاش حالم رو می فهمید  
 !!!!کاش دردمو می فهمید  
 !!!!کاش میفهمید تصور اون طناب دار دور گردنش داره خفم میکنه  
 .....قلبمو سرد میکنه  داره آروم آروم نفسمو بند میاره و  
 سپهر خوبی ؟؟ -

  !!!کاش می شد لبخند بزنم و بگم آره خوبم ، همه چی خوبه 
 ....داشتم منجمد می شدم ، چقدر خوبه قبل مردن تصویرش قاب چشمامه.ولی هیچ کاری از دستم برنمی اومد 
 نشست ، هول کرده بود ؛ سمتم خیز برداشت و صورت به صورتم

 . ...تو رو خدا یه چیزی بگو  ...سپهرم  ...سپهر  -
 

  ...سردم بود و تا مرز یخ زدن رفته بودم ، یه لحظه هم چشماش از جلوی روم محو نمی شد 
  ... !!کیان تو بغلش  "
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  ... !!اخم کردناش 
  ... !!غرغراش 
  ... !!خنده هاش 

  ... !! ناز و کرشمه های بی غل و غشش
  !!صاف و ساده بودنش و بی ریاییش 

 "همچین آدمی دیگه کجا پیدا می شه ؟؟ 
 صورت یخ زده ام با رگه ی اشک گرم شد ،

  :تکونم میدادیقه مو گرفته بود و
 خوبی؟؟؟.....سپهر یه چیزی بگو _
 !!تو بغلم گرفتمش ، اونقدر فشردمش که تو وجودم حل بشه و برای همیشه داشته باشمش سفت  

  !!صدای هق هقش من رو هم برای آزاد کردن بغضم راحت کرد 
 چه اهمیتی داره غرورم ؟؟  "

  !!دیگه نیست که بخواد به خاطر گریه ام ، غرورم پیشش بشکنه 
  ... !!ش همین بود که می دونستم تو دنیا موندگار نیست اصال این مدت هم که باهاش راحت بودم دلیل
  ... !!چقدر خودم بودن، در کنارش راحت بود 
 !!چقدر بچه بودن پیشش آسون بود 

  !!بی عذاب ، بی ترس و استرس  
 ...االن هم چه اهمیتی داره دلتنگی و بی تابی من رو ببینه ؟؟  
 ...؟؟  چه اهمیتی داره بهش بگم چقدر برام عزیزه  
 چه اهمیتی داره بهش بگم بدون حضورش ، بدون وجودش ، بدون لمسش ، دیوونه می شم ؟؟   
     

 !!جز اینکه عذاب مُردن رو براش سخت تر می کنم اتفاقی نمی افته 
 " !!جز اینکه رفتن براش سخت بشه 

 !!!خیلی  ...کمی نه ،  ...کمی سنگ شدم ، کمی سرد شدم ، کمی بی رحم شدم ، 
  ... !!تو دفترت نوشته بودی یه هفته ی عاشقونه دوست داری  -

 .. !!تجربه ی عشق رو می خواستی 
 !! ...یه مرد که حامی باشه  
 ....!!!یه زندگی شیرین می خواستی 

 مکث کردم ، سرش رو از سینه ام جدا کرد و با اشکهای خشک شده ، نیم متری صورتم بهم زل زد ،
 " !نمی کرد  کاش اینطوری نگام  "

 !!!حرف زدن برام سخت شد ولی باید می گفتم تا دل بکنه و رفتن براش راحت تر بشه 
 !!! ...یه سفر می خواستی  !!یه بچه می خواستی که در اختیارت گذاشتم  -

  !! ...یه دوباره دیدن شمال 
 ... !!یه نگاه عاشقونه و یه آغوش گرم و عاشقونه 

 !!!که بعدش بمیری  "به درک  "شق رو تجربه کنی و نوشته بودی فقط یه بار ع 
 ماتش برده بود ، رنگ به صورتش نمونده بود ، ناامید و ناالن زمزمه کرد ؛
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 !!تو هم خواستی فرشته بشی و من رو یکی یکی به آرزوهام برسونی ؟؟ -
 !!!با سنگدلی  تائید کردم 

، دلم می خواست مثل دیشب و شبهای قبل با یه نیم نگاهش دیگه توان حرف زدن نداشتم ، قلبم تیر می کشید 
 .آروم بشم 

 شروع به مشت زدن روی سینه ام کرد و گالیه از بی رحمی من ؛
چرا با من این کارو کردی ؟؟ به چه حقی دفترمو خوندی ؟؟ مگه من از شما خواستم که اون هفته رو برام بسازین  -

چرا دلبسته ام کردی ؟ چرا رفتن رو برام سخت کردی ؟  ...زندگی بریده بودم ، ؟؟ من که از رویام گذشته بودم ، از 
مگه نمی دونستی دل به هیچی نداشتم ، چرا این همه  ...لعنتی مُردنمو قبول کرده بودم ، چرا برام تلخش کردی ؟  ...

 برات بازی بود و دل نبستی ، من چرا با من این کارو کردی ؟؟ تو ...دلخوشی برام ساختی که حاال بترسم از مُردن ؟؟ 
 چرا راضی شدی با زجر بمیرم ؟؟  ...نگفتی دلم یه عالمه عقده داره و زود وابسته می شم ؟  ...چی ؟؟ 

 
 امروز که میگی »

 عشقت بازی بود 
 هر چی که بوده 
 صحنه سازی بود 

 دوختمبی خودی چشم به چشم تو
 توی این خونه مهره سوختم 

 و احساسمفکر نکردی به من 
 می دونستی من چه حساسمتو

 نمی دونی چی سرم آوردی 
 بردی بدون حرکت بازی رو

 «««نمی دونی چی سرم آوردی
 
 
 

 دیگه نتونستم تحمل کنم و دستاش رو گرفتم و سرشو به سینه ام چسبوندم ،
کاش از صدای قلب   !! ، کاش ...کاش بفهمه ، کاش بفهمه منم دلم نازکه و با این حرفاش داره آتیشم می زنه  "

 " !!خسته ام بفهمه که بی تاب بودن و مهربونیشم 
 دست رو موهاش کشیدم و عطر موهاش رو نفس کشیدم ؛

 . ...آروم باش رضوانه  -
 

 .....گریه اش شدت گرفت و با تمام توانش میخواست از آغوشم جدا بشه
وسایل مختلفو نقش زمین کرد وجیغ و  ضجه چرخ زد ، اتاق داد توپس زد و بلند شد با جیغ وبا بی رحمی آغوشمو

 ..میزد 
  :دنبالش راه افتادم 

 ...رضوانه آروم باش _
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 :با جیغ روبروم ایستاد و داد زد 
 .....نمیخوااااام !!آرومم نکن  ...اسمم رو نیار  -

  !!دوباره شده بود همون دختر ناامید یه هفته قبل 
  !!اما این بار دیگه با یه کم مهربونی و نوازش و لبخند آروم نمی شه 

  !!!دیگه دلش نمی لرزه 
 !!!دیگه رنگ نگاهش عوض نمیشه 
  :بی تاب ازین بدبختی  نالیدم 

 ؟ ...رضوانه  -
 گارد گرفت و مشتهاش روی قلبم فرود اومد ؛

الی خبذار خودمو....چرا بازیم دادی ....ر بیرون برم ازین رویا بذا.بذار فراموشت کنم  ...اسمم رو نیار  ...صدام نکن  -
 ...کنم از رویایی که ساختی

 
الش می مدام تپس زدم و دستاشو گرفتم ، صورتشو ثابت نگه داشتم ؛دست از تالش برای فرار نمیکشید واشکمو

 ....کرد پسم بزنه ، می ترسیدم بالیی سر خودش بیاره 
  :ه وار گفتمملتمس ،نالبی تاب و 
 !!گفتم می خوام فقط نگات کنم  ...آروم بگیر عزیزم  !!!امشب سهم منه  -

  :آروم که نگرفت هیچ،  بی تاب ترشد و دستشو از دستم خالص کرد و موهاشو چنگ زد و با ضجه گفت 
رموندگی من دیدن اصال چی رو می خوای ببینی ؟؟ د ...دیدن دارم ؟؟ یه بدبخت که مُردنش نزدیکه دیدن داره ؟؟ _

 داره ؟؟؟
 !دلش نمی خواست من آرومش کنم  
ولی نتونستم تحمل کنم ، نمیخواستم اینطوری بیقراری کنه ، کم آوردم و بی اراده سیلی محکمی نقش صورتش  

 کج شد و خشکش زد ،کردم ، صورتش به پهلو
 
  ...فقط بی صدا اشکش روون موند صداش برید و 

  :نالیدم ضربه ایی که زده بودم کشیدم و دستمو نوازش وار  روی
 ...منم دارم زجر می کشم  ....بس کن رضوانه _
 :کردم و محکم نگهش داشتم ، دوباره اسیر آغوشمتن پر دردمو سمتش کشیدم و 
 ...خانومم ....آروم باش عزیزم  _
  :سوزوند اینقدر هق هق و گریه و گالیه کرد که قلبمو 
 ..شدی یکی مثل فواد  ....!!!ختم کردی احت اون رویا روچه ر  ....زدی منو _
  :بی رحمانه نالیدم  
قط برای ف.....طعنه ی زندگی قبلیتم بهت میزدم ....ادامه زندگیمون دستمم روت بلند میشد منم مثل اونم ، تو ..آره _

 .....بودیهوسم
 ... تخت نشستمبه هم فشردم تا دیگه با حرفام عذابش ندم ، آروم گریه میکرد ، از زمین بلندش کردم و رولبامو  
  :با زمزمه گالیه می کردسرش روی بازوم آروم گرفت  ، دیگه توانی براش نمونده بود وآغوشمو  شل کردم و 
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نگفتم؟؟؟  ...خوام ،،،، گفتم بد عادتم نکن  دلسوز نمیکردی؟؟ من از اول گفتمچرا من؟؟؟ چرا با من اینکارو_
 ....گفتم 
 

 کاش از صدای قلبم می فهمید من بی تاب ترم ، دلسوزیم کجا بود ؟؟؟
 .....می ببینم و کاری ازم بر نمیاد دلم برای خودم می سوزه که اشک و بی تابیشو 

 ..... تاب میدادبغلم جمع کرد و با گریه ی آروم خودشوجنین وار خودشو تو
 خیره بهش موندم ، دلم نمی خواست آخرین تصویری که ازش تو ذهنم می مونه همراه با گریه و ضجه هاش باشه ،

 !!!این آرامش تلخش تا ابد زجر کشم میکنه، 
 اگه می فهمید که من از خودش داغون ترم چیکار می کرد ؟؟  " 

 !!!!کاش امشب آروم طی می شد 
 ...ولی 
 آخرش که چی ؟؟  
 " !!من نبرمش به زور میان و می برنش  

 !!!من نمیگفتم باالخره می فهمید 
  :اون آرامش دوباره سیل اشکش روونه شد ، تو گوشش با گریه زمزمه کردم آروم بوسیدمش و تو

 ...بخدا همه اش بازی نبود ، منم دارم عذاب میکشم  ....رضوانه _
 !!!کرد بغلم فروسرشو بیشتر تو

  ....بشنوه نمی خواست  
با نوازش موهاش سر چسبوندم به تاج تخت و اینقدر تو رویاش غرق شدم که چشمام گرم شد و رویای بودنش 

 . ...چقدر واقعی و شیرین پشت پلکهام نقش بست 
****** 

 
 ...با سوز سرما لرزیدم و چشمام رو باز کردم 

 ...،  گردنم درد می کرد ، بد خوابیده بودم ، کمرم هم تیر می کشید
 !!بغلم خشک شد ، تو اتاق سر چرخوندم ، نبود نگام به جای خالی رضوانه تو 
 ..پتویی رو که نمی دونم کی روم انداخته بود رو کنار زدم و از اتاق بیرون دویدم  
 کاغذ سفید رنگی که روی در خروجی چسبیده بود نظرم رو جلب کرد ؛ 
 در رفتم و کاغذ رو برداشتم و همون جا روی زمین نشستم ،سمت  
 «زندانمن رفتم»،  
 !!!!رفته به مسلخ 
قدرت بررسی اوضاع رو به هیچ وجه نداشتم ، طبیعتا باید دنبالش می گشتم ولی وقتی می دونم کجاست دلیلی  

 !!!نداره 
 وقتی امیدی برای موندنش نیست به کی التماس کنم ؟

 
 !!ل سکوتش  نشونه باختنم بود از همون او 
 ....خودشو همپرونده شو باختم وبودم ،هم "من  "بازنده ی این بازی  
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 تو سکوت کردی و این واسه باختن بس بود »
 انگاری بازنده از قبل مشخص بود 
 جا موندم به خودت باختمت  از خودم
 «««آرزوها داشتم اما تنها موندم

 
 
  !!من به رضوانه باختم  
 من چرا این وسط خودم رو گم کردم ؟؟  
 من که می دونستم همه اش بازیه چرا اینقدر جدی گرفتم ؟؟ 
 من چرا وابسته شدم ؟؟  
 من چرا دلبسته شدم ؟؟؟   

 تای کاغذ رو باز کردم ، قطره های اشکی که جوهر خودکار رو پخش کرده بود ، اولین چیزی بود که آهم رو درآورد ؛
 
 
 .....تون اندازه ی کرایه تاکسی تا زندان از جیبتون پول برداشتم  با اجازه _

  !!بی خبر می رم ، دیگه تحمل ندارم ، کاش شما دردی روی دردهام نمی شدی 
  !!ازتون هیچ گله ای ندارم ، حکایت منم اینطوری شد دیگه 

 ، ...شدنم یه عمر حسرت می خوردم که چرا یه شب عاشقی نکردم و االن پشیمونم از عاشق 
امروز که فهمیدم همه اش صحنه سازی بود و بیخودی دل به شما و زندگی قشنگتون بستم ، از خودم بدم اومد ، 

یه مهره ی سوخته ی روزگار الیق  !!اینکه چرا از همون اول به عقلم نرسید و خودم رو هم شان شما دونستم 
 ...همسری مرد مهربونی مثل شما و مادریِ پسری مثل کیان نیست 

«« 
 !!؟؟....کنم باباتو رو چجوری قانع ...آه کیان  
 »»» 
  !این وسط من بدهکار شمام و باید تشکر کنم از لطفتون که با این بازی ، رویاهام رو زنده کردین  

 ، ...شکل ممکن ، به درک که بمیرم طبق نوشته ی دفترم ، بعد رسیدن به آرزوهام به بهترین 
 .نمی دونم احساس شما چیه ، مطمئنا آدم دلسوز و مهربونی مثل شما همیشه خوشبخت خواهد بود 

متاسفم و شرمنده که یه ترحم و دلسوزی ساده وادارتون کرد که اون همه هزینه و سختی سفر و رفتار من رو تحمل 
تارتون متوجه این موضوع نشدم ، االن درک می کنم که چرا کیان رو ازم دور من خیلی احمق بودم که از رف ...کنین ، 

نگه می داشتین ، ببخشید که تو رفتارم زیاده روی کردم و زیادی بازی رو جدی گرفتم ، من رو ببخشین و اگه حاللم 
  ...د حتما دکتر بریکنین با خیال راحت می میرم ، مراقب خودتون و کیان باشین و خواهش میکنم به خاطر قلبتون 

 رضوانه                                           
 
 چقدر این روزها کاش های ساده ی زندگیم زیاد شدن ،  "

 !!کاش بهش می فهموندم دلسوزی ای در کار نبوده و پای دلم  وسطه 
 " !!کاش می فهمید که با وجودش تمام زندگیمو زیر و رو کرده 
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 ...تابی چشمامو کاش میفهمید بی 
 ...کاش باور نکنه حرفای بی رحمانه مو 

 ....کاش یه معجزه بشه 
 ...کاش یه راهی بیاد وسط

 ....کاش دلم طاقت بیاره داغ نبودنشو
 

  !!!!دیگه نمی تونم مثل گذشته بی خیالی طی کنم 
 !!تا عمر دارم خال نبودنش تو تک تک لحظاتم حس می شه 

 .....آخخخخ 
 

نجا بشینم و دست روی دست بذارم تا فردا بشه و من برای همیشه رضوانه ام رو از دست بدم و یه عمر نمی تونم ای
 !حسرت بخورم که چرا هیچ کاری نکردم 

بدون تعویض لباس و مرتب کردن سر و وضعم ، سوئیچ رو برداشتم و از خونه بیرون زدم ، نامه اش رو تا زدم و 
 توی جیب شلوارم جا دادم ، 

 گرد طبقه ی همکف سایه و هومن و کیان روبروم سبز شدن ، کیان ذوق زده سمتم دوید ؛تو پا
 ...بابایی  -

 بغلش کردم و با بغض گونه اش رو بوسیدم ، 
 "اگه بدونه قراره بی رضوانه بشه چیکار می کنه ؟؟  "

 رو به هومن و سایه توپیدم ؛
 چرا آوردینش ؟؟ مگه نگفتم خودم میام دنبالش ؟؟ -

 :سایه شرمنده دسته ی کیفش رو چنگ زد ، هومن جلو اومد و گفت 
 .دیشب تا دیر وقت بهونه گرفت و صبح زود هم بیدار شد و خواست که بیاریمش پیش زنت  ...خودش نموند  -

 با شنیدن این حرفش مستاصل به کیان نگاه کردم ،
 "ی نمی کردم وارد این باز جوابش رو چی بدم خدا ؟ کاش الاقل این بچه رو " 
  

اومدم از خانمت هم عذرخواهی کنم ، اگه اینقدر خانمه که کیان تو این  ...داداش من معذرت می خوام  - :سایه 
 .مدت کوتاه شیفته اش شده ، من غلط کنم حرفی بزنم 

وری آکیان رو تو بغلش گذاشتم و کلید خونه رو کف دست هومن کوبیدم ، کمی بیشتر می موندم با این همه یاد
 .خوبیهای رضوانه بغضم می ترکید ، بدون حرفی از پله های زیرزمین پایین رفتم 

 کجا می ری ؟؟ - :هومن 
 
 ...کار دارم ، میام  -
 

سوار ماشین شدم و سمت دادگاه روندم ،  اون فرهاد پست فطرت اگه ایران بود می تونستم کاری کنم بلکه رضایت 
 . ...هیچ جوره کوتاه بیا نیست  بگیرم ولی مرغ وکیلش یه پا داره و
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 هنوز اول وقته و امیدوارم که عمو سبحان دادگاه نداشته باشه ، 
  !!نبود  ...دستپاچه ماشینو کناری پارک کردم و سمت دفترش دویدم 

 ...کالفه به موهام دست کشیدم ، 
 . ...عذاب آور نبود از این درموندگی بیزارم ، خودم رو به مسلخ می بردن اینقدر برام دردناک و  

 سرگردون تو سالن سر چرخوندم ، آخر سالن دیدمش ، چند نفر دوره اش کرده بودن ، 
 با قدمهای بلند سمتش رفتم ، زن سالخورده ای مخش رو کار گرفته بود ؛

یش زدچیزی یادش نمی اومد ، بعد ده سال امسال نامزد گرفتیم براش ولی  نام !آقای قاضی پسرم فراموشی داره  -
 !!!رو به هم زده و اومده و می گه که این دختر زنمه 

 پرونده ها رو تو دستش جابجا کرد و بی حوصله جوابشو داد ؛
شما چه کاره ای این وسط ؟؟ دادخواست طالق یا از طرف  !!خانم محترم تا دو طرف نخوان نمی شه طالق بگیرن  -

 . ...، خودتون رو خسته نکنین ، کار به جایی نمی برین  ...ستن که هیچ کدومشون نی ...دختر باید باشه یا پسرتون 
 :بی حوصله وسط حرفشون پریدم و صدا زدم 

 . ...عمو سبحان  -
 نگاهی به وضع آشفته ام کرد و با اخم از کنارم رد شد ،  دنبالش راه افتادم و بی مقدمه نالیدم ؛

 چیکار کنم عمو ؟؟ -
 سرعتش رو بیشتر کرد و داخل اتاقش رفت ، پشت سرش وارد شدم و غر زدم ؛

 چرا جوابم رو نمی دین ؟؟ -
 :پرونده ها رو کوبید روی میز و تقریبا با داد گفت 

مگه  ... !!االن هم که اومدی و عمو عمو راه انداختی  !!با اعتبار من بازی کردی بچه  !!یه بار جوابت رو دادم بسه  -
 !!هم حرف نزدیم ؟؟ نگفتم اینجا عمو تعطیل ؟؟ فقط آقای قاضی  ما با

 بازوش رو گرفتم و سمت خودم پیچوندمش ، از این حرکتم متعجب نگام کرد ، مستاصل نالیدم ؛
مثل قدیمها بذارم روی شونه ات و از رودخونه ردم کن تا تو آب  ...بگو چیکار کنم ؟؟  ...یه امروز عمو باش برام  -

 . ...تا غرق نشم  ...نیفتم 
 استیصال و بیچارگیمو درک کرده بود که رنگ نگاهش عوض شد ؛

 چت شده سپهر؟؟ چرا اینطوری شدی؟؟  -
 

 دستی به صورتم کشیدم تا اشکم سرازیر نشه ؛
 اعمو بعد سی سال یه بهونه برای زندگی کردن پید ...چیکار کنم تا اعدام نشه ؟؟  ...عمو یه راهی پیش پام بذار  -

 !!کردم ، ازم نگیرینش 
 ناباور زمزمه کرد ؛

 ؟؟ معلوم هست چی می گی؟؟ ...سپهر  -
دیه می دم ، اصال به پای شاکی می افتم و  !!می خوام بمونه  ...بچه ام دوستش داره  ...زنمه  ...دوستش دارم عمو  -

 !!وقت می خوام عمو  ...فقط تاخیر بنداز این اعدامو  ...رضایت می گیرم ، 
 همونطور مبهوت زل زده بود به من و داشت حرفهام رو حالجی می کرد ؛

 چی کار کردی سپهر ؟؟؟ -
 دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم ، اشکم ُسر خورد ؛
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 . ...با دلش  ...با دلم بازی کردم  -
 :همون جا روی صندلی ولو شد و غرق فکر ، گفت 

 !! ...درکی هم نداری م !!کاری از دستم برنمیاد !!!اعتراف کرده  -
 عصبی شدم ،

 ....از این بیچارگی به ستوه اومدم 
 ....راه چاره ایی هم نیست داره دیر میشه و 
 موهامو چنگ زدم و با فریاد  وسایل روی میزو دست کشیدم و همه نقش زمین شد ،   
 :تُن صدام ازین همه بیچارگی باال رفت و با داد گفتم   
 وری عمو ؟؟ چرا هیچکس کاری ازش برنمیاد ؟؟ پس به درد کی می خ -

 چشمام رو بسته بودم و داد می زدم که دستام از پشت سر قفل شد و کشیده شدم ، 
، به خدا که حقش  ...من رو به جاش اعدام کنین  ...عمو تو رو خدا یه کاری کن ، رضوانه بمیره منم می میرم  -

 . ...، نکنین باهاش این کارو  ...نیست نیست ، به قرآن حقش 
 

 ....فقط نگام میکرد ، این روی سپهر برای همه ناشناخته بود 
 ، ...دو تا سربازی که دستام رو گرفته بودن ، بیرون اتاق رهام کردن 

 دوباره سمت در هجوم بردم که به عمو التماس کنم ولی جلوم رو گرفتن ، 
 ، ...گاهم می کردن همه ی کسایی که تو سالن بودن ن

  !!جون رضوانه مهمه  "آبرو سیری چند ؟؟  " 
 . ...هلم دادن تا خروجی سالن ، دستشون رو پس زدم و با شونه های افتاده بیرون زدم 

 ؟؟  ...کجا برم  "
 ؟؟  ...چیکار کنم 

 " ...خدا جون خودت معجزه کن 
ونده رفتم ، وقتی همه می دونن قاتل نیست چرا حرکت کردم سمت کالنتری ، سراغ سرابندی ، افسر تحقیق پر

 .....ساکت نشستن و مدرکی پیدا نمی شه
 

 با سرابندی هم به نتیجه ای نرسیدم و فقط به عنوان وکیلی معرفی شدم که حرفش رو با زور به کرسی می نشونه ،
 " !!کاش واقعا با زور به نتیجه ای می رسیدم  "

 !!م گر گرفته بودم ، با اینکه هوا سرد بود ، شیشه ها رو پایین دادم تا خنک بشم سرم داغ بود و با حرارت عصبانیت
 ...زندان هم موفق به دیدنش نشدم 

 ...درگیری و عربده کشی منم فایده نداشت  ....اجازه مالقات ندادرییس زندان سر تاخیرش لج کرده بود و
 "آروم بشم ؟؟  کاش می دیدمش و آروم می شدم ، االن که ندارمش با چی "

 به شهر نرسیده صدام رو رها کردم و اونقدر بلند فریاد زدم که گلوم خراش برداشت و نفس کم آوردم ،
 کی می گه مرد باید محکم باشه ؟؟ "
  ... !!نمی شه  

 !!کی می فهمه مردها ضعیف ترین موجودات احساسی روی زمین هستن وقتی پای دلشون وسط باشه 
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«« 
  ...م دارم دق می کن
 ...تحمل ندارم 

 ...دیگه خسته شدم  
 «««««...دارم کم میارم   
   

 ،!!!!!!نه ، کم آورده ام                      
          
  ««««« 
 
 
 دلم برات تنگ شده و    
 دیگه نا ندارم ،     
 همه اش فکر توام ،       
 همش بیقرارم       
      »»»»» 
 .....رضوانه بی قرارتم        
 

 دیگه اشکی برام نمونده که بخوام»»» 
  ...برات گریه کنم  

 «««" ...فدای تو چشمام 
 

 !!!اشکم رو پس زدم و چهره ی خندونش قاب شیشه ی جلوی ماشین شد 
 ، "مامان  "صدای کیان تو گوشم پیچید ؛  
و دستم لَخت و بی حس از روی فرمون  دردی که سمت چپ بدنم پیچید امونم رو برید ، کنترلم رو از دست دادم 

  ...ُسر خورد ، 
 ، ...با احساس خارج شدن کنترل ماشین از دستم ، جفت پا روی ترمز کوبیدم 

 ...درد قفسه سینه ام شدت گرفت 
 با ضعف چشمامو روی هم فشار دادم و پیشونیمو رو فرمون کوبیدم ، 

دستایی که به در و شیشه کوبیده می شد ، اهمیتی ندادم و  از سر و صدا و همهمه ی اطرافم هیچی نفهمیدم و به
 .....دیگه چیزی نفهمیدم

 
 
 " ...من فقط رضوانه ام رو می خوام  "
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با حس عطر وجودش و نقش لبخندش به پهلو چرخیدم تا در آغوش بگیرمش ولی با سوز ساعدم ، پر درد چشمام 
 ...مثل پتک به سرم کوبیده شد ، رو باز کردم و دوباره حقیقت 

 روی تخت نیم خیز شدم و به ِسرُم نصفه و نیمه و اتاق بیمارستان نگاه کردم ، من چرا اینجام ؟؟؟ 
 ...سنسوری که روی قفسه ی سینه ام وصل بود رو جدا کردم و صدای دستگاههای باالسرم در اومد 

 !؟؟ باید استراحت کنین  ...چی کار می کنی آقا  -
 .ه پرستاری که با صدای دستگاه  داخل اتاق اومده بود ، توجهی نکردم و سوزن سرم رو از ساعدم کشیدم ب
 کجا بلند شدین ؟؟ ...آقا با شمام ، حالتون خوب نیست  -

خودم رو از تخت پایین کشیدم ، سوئیچ ، کیف پول و انگشترم روی میز فلزی کنار تخت بود ، چنگ زدم و 
 :م برداشتمشون و گفت

 .بذار برم  ...خوبم خانم  -
وسایل رو تو جیبم جا دادم و از اتاق بیرون زدم ، لرزش دست و پام و درد استخوانهام رو تازه متوجه شدم ولی 

 ...اهمیتی ندادم ، 
 با سرگیجه به دیوار سالن تکیه زدم که دستی زیر بازوم قرار گرفت ،  

 .وی صندلی نشستم به مرد میانسال نگاهی انداختم و با کمکش ر
 .آقا باید صبر کنین پلیس بیاد ، حالتون بد بوده ، با من تصادف کردین  -

 همونطور با چشمهای بسته کیف پولم رو درآوردم و کارتمو بیرون کشیدم و سمتش گرفتم ؛
 .، چند روز دیگه تماس بگیر ، خسارتت رو می دم  ...امروز نه  -

  !ارم فقط می دونستم که نمی تونم یه جا بند بشم نمی دونستم چرا برای رفتن عجله د
 " !!بی هدف  ...می رفتم ناکجا  "

 با سختی بلند شدم ، مرد مستاصل زمزمه کرد ؛
 ...حالتون  -

 به شونه اش تکیه زدم ؛
 .فقط منو تا ماشینم برسون  -

 :اجازه داد بهش تکیه بزنم ولی تکون نخورد و با اصرار گفت 
 !!دکتر مرخصتون نکرده  !!حالتون بده  -

 ، عصبی ...بی خیال کمکش شدم و خودم راه افتادم ، چند قدم که رفتم صدای اعتراض پرستار و دکتر هم دراومد 
 کیف پولم پرت کردم ؛

 . ...بذارید برم  ...اینم پولتون  -
 

 حرکات و رفتارم دست خودم نبود ، فقط می خواستم به جای خلوت پناه ببرم ،
  ...روم که تو حال خودم بمیرم ، یه جای آ 
 ... !!!که راحت به رضوانه ام فکر کنم و هیچ اتفاقی محوش نکنه  
 . ...بی روح  ...بی لبخند  ...، بی نفس  ...دیدنش  ...خودم رو آماده کنم برای فردا   
 

 .ورودی موندم ، نمی دونستم ماشینم کجاست از بیمارستان که بیرون زدم ، سرگردون جلوی در 
  ...آقا  -
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 برگشتم و همون مرد میانسال پشت سرم بود ، کالفه بهش توپیدم ؛
 چی از جونم می خوای ؟؟ -

 :بی خیال حال بد و تشرم ، بازوم رو گرفت و گفت 
 . ...بذارین کمکتون کنم ، ماشینتون اون سمته  -

 :، به ماشین که رسیدیم با دودلی گفت ناچار همراهش شدم و راه افتادم 
 .من می رسونمتون  ...رانندگی نکنین با این حالتون  -

 .ممنون از این لطفش سوئیچ رو بهش دادم  و روی صندلی شاگرد ولو شدم 
 :کیف پول و کارتمو روی داشبورد گذاشت و حین استارت زدن گفت 

 .متون ، بگین کجا برسون ...هزینه رو خودم حساب کردم  -
 آدرس رو گفتم و چشمامو بستم ؛

 . ...دلم سکوت می خواست ، آرامش می خواست ، رضوانه رو   
 

 . ...تو پارکینگ ساختمون که ترمز کرد بی خیال تشکر سمت پله ها رفتم ، حتی حواسم نبود سوئیچو ازش بگیرم 
 !!! با زحمت پله ها رو باال رفتم ، به زحمت بغضم رو نگه داشتم که نشکنه
 ، ...امشب برام از دیشب سنگین تره و فردا شب از امشب هم  بدتر 

 دیشب رضوانه تو بغلم بود ؛  
 ...امشب کنج زندون حالش تعریفی نداره  
 . ...و فردا منم و درد بی درمون نبودنش   

 کلید نداشتم ، صبح داده بودم به هومن ، 
 " ...اگه نباشن می زنم به جاده  "

 ...گ گذاشتم و یکسره فشردم ، در باز شد ، دستمو رو زن
 ، ...همه جا تاریک بود ، بی حال تو همون تاریکی ، بی خیال اینکه کی درو باز کرده ، سمت اتاق حرکت کردم  

 یکباره همه جا روشن شد و صدای پر ذوقشون تو سرم اکو گرفت ؛
 .پیوندتان مبارک  -

بهتم زده بود ، حالم اصال تعریفی نداشت و دیدن این سه نفر با این همه تزئیناتی که به در و دیوار آویز کرده بودن ، 
 ...شوکه ام کرد ، 

 ،  ...مبهوت  به لبخندهای خشک شده ی رو صورتشون خیره بودم  
  !!!!انگار فهمیدن یه چیزی سر جاش نیست  

 ن درهم شد  ؛متعجب اخماشوبه خودشون اومدن و
 رضوانه جون کجاست ؟؟ ...بابا  :کیان 

 ،  ...جیگرم با این حرف کیان سوخت و پاهام سست شد 
 ، ...چشمام لبریز شد ، نمی تونستم حرف بزنم 

 سمت اتاق راه افتادم ، صدای هومن و سایه هم دراومد ؛
 . داداش خوبی ؟؟ خانمت کو پس ؟؟ ما جشن گرفتیم خوشحالتون کنیم :سایه 

  ... !!کاش بود  ...هِه  "
 " !! ...تماشای ذوق کردنش از این سورپرایز ، حتما دیدنی می شد 
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 دستگیره ی در اتاق رو که چرخوندم ، هومن بازوم رو گرفت ؛
 سپهر حالت خوبه ؟؟ چرا اینطوری هستی ؟؟  -

 ...تو چشماش زل زدم ، دقیق نگام می کرد 
 لوم برطرف بشه و نالیدم ؛آب دهنم رو قورت دادم تا خشکی گ 
  ...لطفا  ...کیانم ببرید  ...برید از اینجا  -

 . ...مبهوت موند ، اهمیتی ندادم و داخل اتاق رفتم و با قفل کردن در همون پشت در ُسر خوردم 
 صدای گریه و بی تابی کیان رو می شنیدم ؛

 کجاست ؟...مامان رضوانه ام کو ...بابا  -
 .ان آروم کیان ج :سایه 

 چند بار به در کوبید ؛
 ؟؟ ...بابا  ...بابا  -

 باالخره سد اشکهام شکست ، شکست و بی تاب زمزمه کردم ؛
 " ...نیست  ...نیست بابا جان ...ولی نیست  ...منم می خوام که باشه  "

 :صدای زنگ در که تو خونه پیچید با داد گفتم 
 !!از اینجا برید  -

 . ...م و تو خودم مچاله شدم بی حال خودمو رو تخت کشوند
نارم ک ...صدای بحث هومن و سایه اذیتم می کرد ، تنهایی و سکوت می خواستم که رضوانه نقش ببنده تو چشمام 

 ....رویاش هم آرومم میکنه....
 .منم میام  ...شما کیان رو ببر  :هومن 
 آخه داداشم چشه ؟؟ اون آقا چی می گفت ؟؟  :سایه 
 .بچه رو هم ببر ، من با سپهر حرف می زنم و میام  ...می گم برو سایه جان  :هومن 

 :با داد گفتم 
 .من حرفی با کسی ندارم ، همتون برید  -

 . ...بالش رو بغل زدم و هق هق گریه ام رو باهاش خفه کردم 
 در کوبیده شد و صدای هومن دراومد ؛

 . ...ا رفتن ، بچه ه ...سپهر باز کن ، حرف بزنیم  -
 

 بی توجه به صحبتهای هومن ، به تصویر ذهنی رضوانه خیره موندم و با حسرت زمزمه کردم ؛
 "؟؟  ...چیکار کنم با یادت  "

، این آقا چی می گفت سپهر ؟؟  ...، حالت خوب نیست ، نباید تنها باشی  ...سپهر باز کن این در لعنتی رو  :هومن 
لبی  ریپ ق...دِ لعنتی باز کن وگرنه می شکنم درو  ...و بلند شدی اومدی خونه ؟؟  می گه سکته ی ناقص داشتی ...

 ....باز کن تا نشکستم درو لعنتی....الکی نیس که بیخیال بگذری 
 کالفه ام کرد با اصرارش ، عصبی سرش داد زدم ؛

 .ولم کن هومن ، من خوبم  -
 !!زنگ می زنم سایه بیاد ، جریانو بدونه نمی ذاره راحت بمونیا سپهر باز نکنی  ...باز کن ببینم  !!چی چیو خوبی  -

 کالفه دستی به موهام کشیدم ، اشکمو پاک کردم و درو باز کردم ؛
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هومنِ رفیقم ، با چشمای سرخم بهش خیره موندم  ...شوهر سایه نبود ، دوباره همون رفیق صبورم شده بود 
 ....زد به چشمامزل ریختگی اتاق چرخید وچشمش روی به هم...
 چیکار کردی با خودت سپهر ؟؟ -

 به چارچوب در تکیه زدم و با بیچارگی نگاش کردم ، 
 نایلونی پر از دارو جلوی صورتم گرفت ؛

 چته سپهر ؟؟ جریان چیه ؟؟ زنت کجاست ؟؟ چه بالیی سرت آورده ؟؟چخبر بوده اینجا؟ -
 با چشم و ابرو به خونه و پشت سرش اشاره کردم ؛

 ،  ...دلم یه هفته در اختیارش بود  ... !!!و سه ساعت خونه در اختیارش بود ، دیدی چقدر تغییر کرده د -
 سمت تخت برگشتم ، پشت سرم راه افتاد ؛

 کجاست االن ؟؟ -
 خودمو رو تخت پرت کردم ؛

 .فردا اعدامش می کنن  ...رفت به مسلخ  ...رفت  -
 :کنار تخت خشکش زد ، چشمامو بستم و ساعدمو سایبون پیشونیم کردم و گفتم 

 .کیان رو چند روزی نگه دار ، روبراه بشم میام دنبالش  -
 در گیرش کردی؟که میدونستی اعدامیه چرا خودتوراهی برای آزادیش وجود نداره ؟؟تو -

 دیدنی بود ؛ چشمام لبریز شد ، از یادآوری رضوانه و طناب دار بیچارگیم
 ...راهی نیست !!!راهی می بود آزاد می شد  -

شاید اگه این هفته وقتمو هدر نمی دادم و دنبال آزادیش می بودم ، نتیجه می گرفتم ولی منِ احمق باور کردم 
 !!!مردنش رو ، گفتم اینکه قراره بمیره بذار به آرزوهاش برسه 

 ...ه اومدم لبمو دندون گرفتم ، از بی عرضگی خودم به ستو
 ، .چرا با جونش بازی کردم ، شاید اگه وکیل بهتری داشت االن حکم آزادیش دستش بود  " 

 " ..برداشتم اون پرونده روچرا لج کردم و
میز ، سرمتو وصل می کنم ، بگیر بخواب ، آروم این بنده خدا داروهات رو گرفته ، سویچتم داد گذاشتم رو :هومن 
 . ...کنی خودتومیداغون...بگیر کمی

 !!!!مثل همیشه فقط شنونده خوبی بود و نسخه نپیچید ، دلداری الکی نداد 
 بر عکس؛ من دلم دلداری میخواست ، یه امید حتی واهی که باور نکنم رفتنشو ؛ بی حوصله غر زدم ؛ 
 .برو...، گیر نده  ...چیزی الزم ندارم هومن  -

 ؛داروها رو روی پاتختی خالی کرد و غر زد 
 .سرمتو می زنم و می رم  !!قلبتو داغون کردی  -
 .برو جون سایه  ...نمی خوام آروم بشم هومن  -

کنارم نشست و بی توجه ساعدمو گرفت تا سرم وصل کنه  و به نگاه عصبی و چپی من اهمیتی نداد ؛و طبق عادتش 
 ...غر زد

 .ای فردا جون داشته باشی آروم بگیر بر  !!!امروز که رفته اینطوری پدر قلبتو درآوردی  -
 جوابی ندادم و اجازه دادم کارش رو انجام بده ، ِسرُمو باالی تخت آویز کرد ؛

رت فکر به پس ...، قلبی که تو این سن بگیره که قلب نیست ،  ...قرصهات رو مرتب بخور ، زیادم فکر و خیال نکن  -
 . ...سایه  ...به پدر و مادرت  ...کن 
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 نقش صورتم شد ؛ از حرفش پوزخندی 
 " !!!پدر و مادر  ...هِه  "
 ...حرف مفت نزن هومن ، برو می خوام تنها باشم  -

 ، ...پهلو چرخوندم تا با کم محلی دکش کنم و چشمام رو بستم 
  ...رضوانه ام امشب چه حالی داره  ...چه جوری راحت بخوابم  ...چه جوری کنار بیام  "

 ....داغ رضوانه حتمن میکشه نبودن ودوری ومنو؛این درد قلب نکشه  , "آخخخخخ 
 

غرق و روشن اتاق به قطره هایی که از ِسرُم چکه میکرد خیره موندم و تاریکتوهومن که بیرون رفت ، طاقباز شدم و
 ....رویاششدم  تو

گذروندم خوابم نبرد ، با شنیدن اذان صبح تابم تموم شد و بلند شدم ، تا صبح از فکر و خیال هفته ای که باهاش 
 هیچی آرومم نکرده ،

 " . ...شاید خدا به دادم برسه  "
 از اتاق بیرون زدم ، هومن روی کاناپه خوابش برده بود ، 

 . ...نگاه حسرت باری به تزئینات آویز از سقف انداختم و کادوهایی که روی کانتر بود 
ل سمت سرویس رفتم و وضو گرفتم ، حوصله ی مرتب کردن بهم ربختگی های اتاق رو نداشتم ، با پام کمی بی خیا

  ...گوشه ی فرش جا باز کردم و داخل پاتختی دنبال مُهر گشتم ، 
 بی خیال سجاده پهن کردن ،

 ...با یه دنیا فکر و خیال ، دو رکعت نماز خواندم  ...
جون رضوانه رو به   ...نیاز نداری ،دعا کردن هم  بلد نیستم ولی بودنش رو می خوام خدایا می دونم به نماز من  "

، ، به جون چشماش که نعمت خودته اگه نمیره ، اگه بمونه دیگه هیچی ازت نمی خوام ، نوکرتم خدا  ...من ببخش 
  !!فقط بذار باشه ، دل بچه ام رو شاد کن  ...

 " . ...طفل معصوم پنج ساله رحم کن خدایا به من رحم نمی کنی ، به اون 
بی خیال گریه و زاری شدم ، سرسری لباس عوض کردم و مالفه به دست از اتاق بیرون زدم ، مالفه رو روی هومن 

 . ...انداختم و سوئیچمو برداشتم 
وبم خودم رو ، مثل مرغ سر کَنده به در و دیوار بک"هنوز هوا گرگ و میش بود اما نمی تونستم یه جا دووم بیارم ، 

 ،  ...، تا ساعت نه دق می کنم و نمی دونم بعدش دووم میارم یا نه  ...شاید فرجی بشه 
 " . ...خدااا  ...چیکار کنم با این درد 

 
******** 

 !!!خب سپهر مون داغونه
 ...رضوانه یه سر بریم حال 

******* 
 

تم تا روی تختم خودم رو قایم کنم که دیدم چهارتاشون برگش ...با گریه جانماز و جمع کردم و کنج اتاق گذاشتم ، 
 ...نگام می کنن 
 ،  !!!!دوتا زندانی جدیدزهرا وملوک خانم و

 از این دلسوزی نگاهشون دلم می سوخت ، چشمام رو ماساژ دادم که راحت تر ببینم و لبه ی تخت نشستم ،
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 . ...یه لحظه هم این یک هفته از جلوی چشمم محو نمی شه 
 :هرا روبروم روی زمین نشست و با گریه گفت ز 
 .، دارم دق می کنم  ...حرف بزن رضوانه  -
 چی بگم بهش ؟؟ بگم به آرزوهام رسیدم و دیگه چیزی از دنیا نمی خوام ؟؟  "

 هر چی به دست بیاره بازم سیری نداره و بیشترش رو می خواد ...تو کتاب دینی خوانده بودم آدمیزاد بی نهایت طلبه 
.. 
فقط  ...ولی همه اش وهم بود  ...لبریز نمی شم ، سیر نمی شدم  ...من از این آرزوها بیشترش رو می خوام .

 !!دلخوشی 
،  ...، یه خاله بازی بچگانه تو کوچه که تهش بازیگراش اسباب بازی ها رو به هم زدن و رفتن خونه شون  ...یه بازی  

 " . ...وردم چه راحت گول خ ...من موندم و یه کوچه 
به زهرا که اشکهام رو پاک می کرد ، نگاه کردم ، ملوک خانم و دو زن دیگه ای که جدید بودن هم با دلسوزی نگام 

 می کردن ، دست زهرا رو پس زدم و کنارم نشوندمش ، باندپیچی دور مچش رو براش باز کردم ،
 ،  ... "دیوونه خودکشی کرده بود  " 
 . ...خواستم خودم رو سرگرم کنم وقت بگذره می  

 بلند شدم و نایلون باند و استریل رو از گوشه ی تختش برداشتم و بی اراده نگاهم به ساعت رفت
 ، ...هفت  ... 
گریه ی بیصدای  منو هم  ...نشستم کنارش و مچش رو باند پیچی کردم ، همزمان خودش رو تو بغلم پرت کرد ،   

 رد ؛تبدیل به ضجه ک
 .کاش جای دیگه ای همدیگه رو می دیدیم  ...به خدا هیچی تو دنیا ندارم  ...کاش من به جات بودم  ...رضوانه  -

 . ...جیگرم رو سوزوندین که شماها  ...آروم باش مادر  :ملوک خانم 
 ،  ...با مراعات حالشون زهرا رو از بغلم جدا کردم و اشکش رو پاک کردم 

خوانده شد ، شالم رو مرتب کردم ، دیگه لباس زندان نداشتم ، لباسهایی بود که سپهر برام گرفته  اسمم که از بلندگو
 ، ...بود 
 چه بالیی سرم آوردی سپهر ؟  ...آه سپهر  " 

  ...نخواستم خدا  ...پشیمونم 
 مونده بود بین اون همه رویام این رو برآورده کنی ؟ 

 ه ؟؟ که اینطوری پاهام برای رفتن سنگین بش
 که اینطوری دل ببندم به دنیا ؟؟

 که اینقدر دلم بسوزه که چرا سهمم از زندگی فقط همین یه هفته بود ؟؟
 که ته اون همه خوشی یه سیلی نصیبم بشه ؟؟

 !که بهم بفهمونی همشون مثل هم ان ؟؟
 که حالیم کنی خوشبختی مطلق وجود نداره ؟؟

 ...خوام همون بازی رو می  ...خدا جون من می خوام 
 ...بد اخالقیش رو می خوام  
 ...فقط یه بار دیگه بهم بگه خانومم  
 ...بهم بگه دوستم داره  
 ... !!!با هزار تا سیلی بگه ولی بگه  
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 ...می خوام خر باشم و باور کنم  
 ...باور کنم آغوش پر مهرشو 

 ...لبخندشو  ...نگاهشو 
 ... !!اصال همه اش فیلم و بازی باشه ؛ ولی باشه 

 ...من خودم رو می زنم به اون راه و واقعی تلقی می کنم 
 ...خیلی سخت  ...سخته  ...خدایا 

 " ...چرا این شد سرنوشتم 
 
 ...کاش امروز ببینمش  "

 ...کاش با نگاهش آرومم کنه 
 ...کاش بگه همه چی آرومه 

 " ...اون وقت با خیال راحت می رم و می میرم 
 ، بلند شدم که برم ، ...تعلل و رویاپردازی بسه 
 ، ...، دلبسته ی دو تا چشم مهربون  ...، فقط دلبسته بودم  ...تهی بودم از زندگی 

 پاهام وزنمو نکشید و نقش زمین شدم ، دو تا دست زیر بغلم رو گرفت و بلندم کرد ؛
 .پاشو  ...پاشو دخترم  -

م بودن نگاه کردم و سعی کردم خودم رو کنترل کنم ، مغزم به کل قفل شده بود به دو تا ماموری که جلوی در منتظر 
 ..رفتم جلو،دستای ملوک خانمو کنار زدم و ...و به هیچی نمی تونستم فکر کنم 

  ...تمام شب بیدار بودم به عالوه شب قبلش تو جاده  و شبای قبلش
 ...لَه لَه می زدم برای یه خواب ابدی 

 !! ...تگی این زندگی تلخ رو از جونم بیرون بکشه یه خواب که خس
 ، ...چشمهای گریون و متعجب باقی زندونی ها که تا خروجی بند دنبالم می کرد ، عذابم رو بیشتر می کرد 

 ؟؟ ...مگه چه اتفاقی می خواد بیفته  "
 ...شاید من هنوز اوج فاجعه رو درک نکردم 

 "؟؟  ...مردن اینقدر سخته 
 ....اینقدر راحت پذیرفتم؟؟من پیامی برای واکنش ارسال نمیکنه و پس چرا ذهن

 
 
 
 

*********** 
 حال روز سپهر 
********** 
                    

 
جلوی در ورودی ، کنار کارشناس دادگستری و رئیس زندان و بقیه  ایستاده بودم ، به دیوار تکیه زدم که راحت تر 

 ، ...دووم بیارم 
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 ."نمی دونم چطوری بمونم و تماشا کنم "
 ، حسابی کفریم کرد ، ...بی خیال و خوشحال  ...وکیل فرهاد هم اومد 

 حمله کردم سمتش و داد زدم ؛ ...دست خودم نبود  ...چه حالی داشتم نمی دونم 
 ؟؟ ...؟؟ چه کینه ای ازش دارین که می خواین بمیره ...چرا تموم نمی کنین این بازی رو  -

 عصبی کنارشون زدم و فریاد زدم ؛ ...اولین مشتم که تو صورتش فرود اومد ، دونفر بازومو گرفتن ، 
 !! ...همتون می دونین بی گناهه و دارین دارش می زنین  -

 ،  ...حرفهام ذره ای هم تو گوششون نرفت و اصال اهمیتی ندادن 
 ، ...کاش فقط موکلم می بود  ولی ...طبیعی نبود یه وکیل برای موکلش دست و پا بزنه "

 ...زنمه 
 ...مامن و آرامش تازه کشف شده ام 

 ...نه فرش هوس ، نه عادت 
 !!نفس و روح تازه پیدا شده ی زندگیمه 

 ...تنها کسی که به من فهموند خوشبختی رنگ سادگی داره 
 " . ...رنگ یه لبخند و تبسم 

 ...روش قفل شد  با سکوت و نگاه خیره ی همه به آخر سالن ، نگام
 ...دو تا مامور خانم بازوهاش رو گرفته بودن ، آروم قدم برمی داشت 

 ،  ...، سردی و ناامیدی نگاهش هر لحظه داغ جیگرم رو شعله ور تر می کرد  ...نگاهش  ...خدایا ، 
ردم هرگز به با هر قدمش که سمتمون می اومد ، به جای اینکه از دیدنش خوشحال باشم و ذوق کنم ، دعا می ک

 ،  ...محوطه ی باز انتهای سالن نرسه 
  ...نرسه به اون چوبه ی دار 
  ...به اون حلقه ی طناب 
 . ...به اون چهار پایه 

از دیروز تا حاال چقدر شکسته و ناتوان شده ؛ فقط تو یه روز اینطوری شکسته ، برق اشک تو چشمهاش قلبم رو 
 ، ...سوزوند 

 وم اسمش رو زمزمه کردم ؛روبروم که ایستاد ، آر
 ...رضوانه  -

 . ...ولی صدایی از گلوم خارج نشد 
 دستهای دست بند خورده اش رو به صورتم رسوند و اشکم رو پاک کرد ؛

 چرا گریه می کنین ؟؟ -
بدوزم که روح از تنم داره می ره ولی ناتوان خشکم زده بود ، و اونم با می خواستم داد بزنم ، زمین و زمان رو به هم 

 حرفاش ناتوان ترم کرد ؛
یه وصیتنامه نوشتم ، دست روحانی زندانه ، ولی یه موردی رو تو وصیتنامه  ...چیزی تو دنیا ندارم  ...آقای وکیل  -

 ...اینجا بوی غریبی می ده  ...ر دفنم نکنین ، ازتون خواهش می کنم تو این شه ...ننوشتم ، من کسی رو ندارم 
، اگه امکانش براتون بود ببرین کنار بابا قیصر و مامان گالب دفنم کنین  ...اینجوری غریب و فراموش شده می مونم 

 و، اگر هم نشد اشکال نداره ، زندانیها می گفتن اگه زندانی ای بی کس  ...، نمی خوام اونجام تنها و غریب باشم  ...
 . ...کار باشه ، خود زندان کفن و دفنش رو انجام می ده 
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 . " ...کاش دوباره اشکهای منو هم پاک می کرد  "اشکش رو پاک کرد ، 
 

 ، ...دوباره دارم یخ می زنم 
 ." ...دلم گرمای وجودش رو می خواد  " 

 ، ...افسر خانم دوباره بازوش رو گرفت و کشید 
 م زده بود ، چطوری جلوی رفتنش رو بگیرم ؟؟ دو قدم ازم دور شد و من خشک 

 ، ...دستم رو دراز کردم سمتش که بگیرمش و نذارم بره 
 " !!کاش به همین راحتی بود  " 

 ...نگاه خیره ی آدمهایی که اونجا بودن و فکری که در مورد حال و روز من می کردن ، برام مهم نبود 
 ." ...ندگیم از ز  ...مهم روحیه که داره از تنم می ره "
 . ...یه چیز دیگه  -

 ، آروم سر تکون دادم ؛ ...چرخید ، نگاهش بین صورت خیس از اشک و دست دراز شده ام تو گردش بود 
 . ...بگو  ...جانم  -
نمی خوام حقی از کسی به گردنم باشه  ...ببخشین که حق الزحمه تون بی پرداخت موند  ...ممنون بابت زحماتتون  -
 .لم کنین ، حال ...

 ، ...دیگه نتونستم تحمل کنم و دست مشت شده ام رو تو هوا کوبیدم 
 ، ...در سالن که باز شد و نگاهم به چوبه ی دار افتاد چرخیدم و با قدمهای بلند از اونجا بیرون زدم 

رونده شکست تو پبه جهنم که همه ببینن که یه مرد گریه می کنه ، یا وکیل مغرور و پر ادعای دادگستری به خاطر  "
 اش اشکش سرازیر شده ، 

 ...اونا که نمی دونن چه شکست سختی خوردم من 
نمی دونن کمتر از نیم ساعت دیگه یتیم ترین و تنهاترین مرد روی زمین می شم که نتونست برای حفظ زندگیش 

 ." ...حتی یه قدم برداره 
  ...سوئیچ زدم و با سرعت از این قتلگاه زندگیم دور شدم 

 ...فریاد زدم و گالیه کردم 
 فریاد زدم و ناله کردم ؛

 
««««« 

 
 کجا برم کنار کی بشینم  بدون تو

 تو چشمای کی خیره شم خودم رو توش ببینم 
 روم نبنده که نیستی به کی بگم چشاشوتو

 به کی بگم یه کم نازم کنه که بهم نخنده 
 با کی حرف بزنم دردت به جونم بدون تو
 این دنیا به عشق کی به شوق کی بمونم تو

 به جون چشمات از تموم این زندگی سیرم 
 میکنم بمیرم که نیستی همش آرزوتو

,,,,,,, 
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 دارم دق می کنم ؛تحمل ندارم 
 میارم دیگه خسته شدم ؛دارم کم

 دیگه نا ندارم تنگ شده و؛دلم
 همش فکر توام ؛همش بیقرارم
 ه بخوام دیگه اشکی برام، نمونده ک
 چشام برات گریه کنم ، فدای تو

 پر پر میزنهدلم داره واسه تو
 .....هنوز خیالت با منه رفتی وتو

»»»»»»»» 
 

 سر خورده و شکسته ، 
 ناتوان و پر درد ، 

 جلوی در زندان برگشتم ،
 ...نه و نیم  ... 

 ...نیم ساعت گذشته 
 ...من هنوز زنده ام 

 !!آورده ؟؟قلب نیمه جونم چطوری دووم 
 

 ،  ...در اصلی زندان باز شد و ماشینهای مقامات یکی یکی بیرون اومدن و در آخر هم آمبوالنس 
 . ...آمبوالنسی که زندگیم رو می برد 

 . ...نگام روی آمبوالنس خشک شده بود ، استارت زدم و دنبالش راه افتادم ، تا برم و دفن کنم زندگیم رو 
 ، جواب کیانمو چی بدم ؟؟  ...خدایا هنوز زنده ام  "

 جواب دل سوخته ی منو کی می ده ؟؟
 ...من که فقط می خواستم خوبی کنم 

 ؟؟ ...این بود جوابم 
 "؟؟  ...در حق کی بدی کردم و نمی دونم که این جوابمه 

 
 

و پایین دادم و گوشی رو پرت کردم صدای زنگ گوشیم رو مخم بود ، نگاهم که به اسم عمو سبحان افتاد ، شیشه ر
 بیرون و فریاد زدم ؛

 خیالتون راحت شد ؟؟" 
 چی به دنیا اضافه شد ؟؟

 کی درس گرفت از این اعدام ؟؟
 کی خوشحال شد ؟؟

 کجای نظم دنیا درست شد با مردن اون طفل معصوم ؟؟
 دلتون خنک شد ؟؟
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 حاال سپهر چیکار کنه ؟؟
 ؟؟ چیکار کنه سپهر حکمت با بی کسیش

 با بی هم نفسی ؟؟
 با بهونه گیری بچه اش ؟؟

 آره نمی میرم ولی این زندگی دیگه به درد چی می خوره ؟؟ ...نمی میرم 
 چه لطفی داره برام ؟؟

 ...اونجاش قشنگ بود که یه نفر با یه کلمه حرفم ، بال درمی آورد و تا اوج می رفت 
 ...آرام جانم  ...قلبم شد اونجاش قشنگ بود که بی منت مهربونی کرد و آرامش 

 ...اونجاش قشنگ بود که دوز و کلک نداشت ، گول زدن بلد نبود ، خودش بود و چشمهاش 
 !!خودش بود و دل کوچیکش که طاقت دلگیری یه پرنده رو نداشت 

 !!این همه قشنگیو از زندگیم گرفتی خدا 
 به چه دردم می خوره ؟؟زندگی ای که قشنگ نباشه ، قشنگی نداشته باشه ، 

 ؟؟ ...برم و به خاک بسپرم همه ی لطفی که بهم داشتی رو  ...
 "؟؟؟ !!!این بی کسی ازین دردبه کی بگم تو

 
 

*************** 
 《 ...هفت ماه بعد  》

 .....سپهر و 
**************** 

 
 
 

 نگاهم به راهت همش زل زده
 همون راهی که گم شدی تو غمش 

 ر و سرد و غریب یه تاریکی کو
 که بغضم شکسته توی ماتمش 
 دوتا دستامو دست بسر میکنم 

 پراز خالی ام دیگه از غم  تو
 چشام از همون لحظه که پر زدی 

 خالی ام اسیر یه رویای تو
*****         

  ...تکیه زده به ماشینم تو حیاط ، به ساعتم نگاه کردم ، داشت دیر می شد 
 :و زدم و زیر پام خاموشش کردم و بلند گفتم آخرین پک از سیگارم ر

 .دیرم شد  ...بیا بابا  ...کیان  -
 کالفه ام کرد این بچه ، سمت خونه راه افتادم تا به زور بیارمش که خودش زودتر پیداش شد ، 

 کوله اش رو روی دوشش مرتب می کرد و دفتر نقاشیش دستش بود ؛
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 . ... بابا کمک نکردی بند کفشم رو ببندم خب -
 پوووفی کشیدم و جلوی پاش نشستم و بند کفشهاش رو مرتب بستم و غر زدم ؛

 .یا یاد بگیر خودت ببندی یا دفعه ی بعد کفش بی بند انتخاب کن  -
 :غرغر کنان گفت 

 . ...آخه همه ی دوستام کفشهاشون بند داره ، مامانشون براشون می بنده  -
 عصبی دستش رو کشیدم ؛

 . ...بیا بریم بچه ، وراجی نکن  -
 مقاومت کرد وخودشو نگه داشت ، مستاصل ایستادم و نگاش کردم ؛

 باز چه مرگته ؟؟ -
 دست به بغل زد ؛

 !!!باز سیگار کشیدی  ...اصال من باهات نمیام  -
 دیگه بد رو مخم بود این وروجک ، گوشش رو پیچوندم و داد زدم ؛

 .برو سوار شو ببینم  این غلطها به تو نیومده ، -
 چند قدم همراهم تا ماشین اومد ، گوششو رها کردم و درو براش باز کردم ،

 با چشمهای گریون روی صندلی نشست ، عصبی از حاضر جوابیش درو محکم کوبیدم و غر زدم ؛
 مگه هم سن منی که به من گیر می دی بچه ؟؟...به تو چه آخه  -

 :فت چشمهاش رو مالید و گریه کنان گ
 .آخه کاکا هومن گفت مواظبت باشم ، گفت اگه سیگار بکشی می میری ، اونوقت من تنها می شم  -
 

 ال اله اال اللهی زیر لب گفتم ، حرفشو آرومتر ادامه داد ؛
اونوقت من تنهایی چیکار کنم ؟؟ کاکا هومن گفت اگه مامان رضوانه بیاد  ...مامان رضوانه هم که از سفر نمیاد  -

 آره بابا ؟؟ ...تو هم خوب می شه قلب 
 :دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و با داد گفتم 

، اینقدرم مامان  ...من حالم خوبه ، حاال حاالها هم نمی میرم  !!کاکا هومن بیخود کرده این حرفها رو به تو زده  -
 . ...پیش ما دوما دیگه نمیاد  ...رضوانه ، مامان رضوانه نکن ، اوال اون مامانت نیست 

 دوباره غر زد ؛
 ...ولی کاکا هومن  -

 :وسط حرفش پریدم و با داد گفتم 
 .خفه شو کیان  ...کاکا هومن و درد  -

 سرش تو یقه اش فرو رفت و اشکش سرازیر شد ، 
 " ...خدا لعنتت کنه هومن که این حرفها رو تو گوش بچه می خونی  "

 حین رانندگی آتیشش زدم ،و صدای ضبطو کمتر کردم با جمع کردن حواسم ، سیگاری درآوردم و 
 

««« 
 نشد جون بگیرم توی قلب تو 

 پا میزنم دست وتنهاییامتو
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 راهی بشم باید بی خیال تو
 دل بکنمدیگه وقتشه از تو
 جون بذارم به پات نشد ،باشی و
 پر پر کنم گل خستگیاتو
 باشه تو زندگیم فقط حرف تو

 شب و روزمو با صدات سر کنم
***** 
 

 ، ...شیشه رو پایین دادم و دود سیگارمو  بیرون فوت کردم و فکرم رفت پی پرونده ی امروز 
 
 " . ...اگه تو این پرونده موفق بشم ، اسم و رسمم تو شهر می پیچه و کارم حسابی می گیره  "

جبور به موندن تو این شهر شدم ، این تنها پرونده ایه که بعد از هفت ماه که دفتر مستقل خودم رو افتتاح کردم و م
 . ...روش کار کردم و هفت ماه تموم منتظر امروز موندم که نتیجه اشو ببینم 

 " ...پووف ، روز سختی در پیش دارم  "
ی نته سیگارم رو بیرون انداختم و روبروی مهد کودک نگه داشتم ، کیان همچنان گریه می کرد ، لعنت بر شیطو

 ، آروم صداش زدم ؛ ...فرستادم و سمتش چرخیدم ، دلم نمی اومد ، اجازه بدم اینطوری دلشکسته ازم جدا بشه 
 ؟؟ ...بابایی  ...کیان  -

 همچنان به گریه اش ادامه داد ؛
 . ...نگام کن  ...بابایی  -
 " ...مثل خودم یکدنده و لجباز تشریف داره آقا  ...نخیر  "

 :گفتم بی خیال منت کشی 
بعد از سفر اون رفت دنبال  ...یه دوست بود که باهاش چند روز رفتیم سفر و تموم  ...رضوانه مامانت نبود  -

 .زندگیش ، ما هم سراغ زندگی خودمون 
 
 

 :برام گارد گرفت و معترضانه گفت 
 !!بچه ها می گن هر کی با بابای آدم عروسی کنه مامان می شه  ...نخیر مامانمه  -

 .خودم عکسهای عروسیتون رو دیدم ، تو اتاق پشتی زدی به دیوار 
 دوباره شروع کرده بود ، کالفه داد زدم ؛

 کی بهت گفته بری تو اون اتاق ؟؟ مگه درش قفل نیست ؟؟ نمی دونی نباید بی اجازه جایی سرک بکشی ؟؟ -
 

 دوباره سر به زیر شد و با گریه نالید ؛
ن شب که رفته بودی اونجا سیگار بکشی ، المپ روشن بود ،تو حیاط از پنجره عکسهاتون رو او ...نرفتم تو اتاق که  -

 .دیدم 
 ."این بچه آخرش منو دیوونه می کنه  "

 :دستی تو موهام کشیدم و با عصبانیت کنترل شده ، گفتم 
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دیگه عروسی می کنم که  می رم با یکی ...نمی خوام اسمش رو بشنوم دیگه  ...رضوانه دیگه نیست  ...کیان جان  -
 خوبه ؟؟ ...اون بشه مامانت 

 . ...من فقط مامان خودم رو می خوام  ...نخیر  -
 دستگیره رو کشید و پایین پرید ،

 !"بعد هفت ماه نمی خواد فراموش کنه "
 .....کنم اخهمغز این بچه فروخودم فراموش نکردم چطوری تو

 
««« 
 که رفتی حالم پریشون شده تو

 سه باد توی کوچه هام مث پر 
 ندارم نشونی کجا گم شدی 
 نموندی کنارم بشی پا به پام 
 چه تکراریه حال روز و شبم 

 همه دلخوشی هام خیالی شدن 
 چی اومد سر اونهمه ارزو 

 همه پشت هم جای خالی شدن  
»»»»»» 

 
 تماس وصل شد ؛گوشیم رو برداشتم و شماره ی هومن رو گرفتم و حرکت کردم ، بعد از چند تا بوق 

 چی می خوای ؟؟ ...جانم داداشی  -
 :صدای خندان سایه بود ، با غرغر گفتم 

 حریم شخصی ندارین شما ؟؟ گمونم شماره ی شوهرت رو گرفتم ، تو چرا جواب می دی ؟؟ -
 :دهنش می جنبید و مشخص بود در حال خوردنه ، با عشوه گفت 

 بنال چیکار داری ؟ ...هومنم رفته حمام  -
 :با حرص گفتم 

 ...ای کوفتتون بشه ، فکر پول آب رو نمی کنین یکریز حمام ، حمام ، حمام  -
 بی خجالت خندید ؛

 . ...بنال کارتو  ...اینقدر حسودی کن که کوفتمون کنی  ...بترکی سپهر  -
 :از حرفهاش خنده ام گرفت و کارم رو گفتم 

، ظهر برو مهد دنبال کیان ، امشبم پیشتون باشه بلکه اون  ...ه من امروز دادگاه دارم ، احتماال خیلی طول بکش -
 . ...حمامتون یه استراحتی بکنه 

 جواب حرفم فقط خنده هاش بود ، سری تکون دادم و حرفم رو ادامه دادم ؛
داده  لش، دیوونه ام کرده با اراجیفی که شوهرت تحوی ...به اون هومنت هم بگو اینقدر تو گوش این بچه ورد نخونه  -
. 

 ، دیوونه ای نثارش کردم و با حسرت تماس رو قطع کردم ، ...بازم خندید 
   .باز یاد خنده های رضوانه افتادم ، سری تکون دادم تا از فکرش بیرون بیام و سمت دادگاه روندم  ...
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از کنارش رد شدم ، کیف به دست وارد سالن دادگاه شدم و همون اول فرحناز جلوم سبز شد ، سالم آرومی دادم و 
 :هم شونه ام  راه افتاد و گفت 

 . ...دست از این پرونده بردار  !!می خوای چیکار کنی سپهر ؟؟ آبروی دفترمون رو بردی  -
 ایستادم و بهش توپیدم ؛

 من یا اون همایون ناکس ؟؟ برای دفتر ِجز می زنی یا برای شوهرت ؟؟  -
 :لباش رو به هم فشرد و مصرانه گفت 

ا ، بذار کوتاه بی ...، بگذر سپهر  ...بره به درک همایون ، ازش طالق گرفتم ، توافقی ، هفته ی گذشته ، دردم بابامه  -
 . ...آزاد بشن 

 با نفرت نگاش کردم و به راهم ادامه دادم ؛
 .وقتی که سر جون آدمها معامله می کردین باید فکر اینجاش رو می کردین  -

 د ؛راهم رو سد کرد و نالی
 به بابام چیکار داری ؟؟ ...همایون یه غلطی کرده  -

 انگشت تهدید سمتش گرفتم ؛
 .بعدشم من هیچ کاره ام ، قانون دیگه ولشون نمی کنه  ...شاهد دارم  ...فقط همایون نبوده ، باباتم بوده  -
 آخه تو چرا این لجن رو هم زدی که گندش دربیاد ؟؟ -

 :بی رحمانه گفتم  خنده ام گرفت ، پوزخندی زدم و
 .چون خودم قربانی این گند و کثافت کاری ام  -

 کنارش زدم و حرکت کردم ، ول کن نبود ، دنبالم راه افتاد ؛
ولی  ...، می دونم سر اون جریان چه زجری کشیدی  ...همایون به درک  ...سپهر یه جوری بابام رو خالص کن  -

 .!!!!!بیشتر نبود که ، خودم برات جبران می کنم ، هر طوری که بخوای یه زن  ...کوتاه بیا 
 :با این پیشنهاد وقیحانه گر گرفتم و ایستادم ، جلوم ایستاد و خوشحال گفت 

 قبوله ؟؟ قبول کردی ؟؟ -
 همونطور با چشمهای از حدقه بیرون زده از این وقاحت ، نگاهش می کردم که سکوتم رو اشتباه برداشت کرد و

 خوشحال ادامه داد ؛
 قربونت برم سپهر ، هر طوری بخوای پایه ات هستم ، فقط بابا رو خالص کن ، باشه ؟؟ -

 با تمام توانم سیلی محکمی تو گوشش خوابوندم که نقش زمین شد ، 
ش تقبل از رسیدنشون تفی تو صور  ...چند نفر دورمون جمع شدن و دو تا سرباز از انتهای سالن سمتمون دویدن ، 

 .انداختم و چند تا فحش مثبت هیجده هم زیر لب نثارش کردم و سمت اتاق مورد نظر رفتم 
 

 ...با بدترین شکل ممکن ، امروزم به گند کشیده شد ، دفتر و دستکمو روی میز پهن کردم 
وه به رشکم کم دادگاه رسمی شد ، پرونده ای که بعد از تماسهای مشکوک به من به جریان افتاد و تهش ختم شد 

  ...گیری همایون و جناب صادقی برای سهل انگاری در اعمال وظیفه و گرفتن احکام نامتعارف ، 
بهترین  با تمام توانم برایگرفته بود وپرونده ی سنگینی بود و پای خیلی ها توش گیر بود و تمام این هفت ماه وقتمو

 . ....نتیجه تالش کردم 
 .ز برام حیاتی بود ، نگاه رسانه ها هم روی پرونده متمرکز بود چند جلسه برگزار شده بود و امرو
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ولی بخاطر دادگاهی که تا نیم ساعت دیگه آغاز می شد و برام حکم حیات رو داشت ؛ حساسیت امروز این دادگاه 
 . ....دلم می خواست هر چه سریعتر این دادگاه تموم بشه و برام کم شده بود و

 
تپش گرفت و سعی کردم مثل تمام این هفت ماه بهش فکر نکنم و بی توجه بگذرم ،  از یادآوریش دوباره قلبم

  !!!حداقل تو این مدت اینو خوب یاد گرفته بودم که بی خیالی طی کنم
 

 . ...البته فقط به ظاهر ولی با قلب پر جراحت  
 .شروع محاکمه دادگاه رسمی شد ، همه بودن ، فرحناز هم روبروم نشسته بود و سر به زیر منتظر 

 ...بی حیایی نثارش کردم و حواسم رو به حرفهایی که باید می زدم جمع کردم 
بعد دو ساعت کلنجار و زد و خورد ، جنجال ، حاشا و کتمان ، باالخره موفق شدم حقیقت رو تو حلقشون فرو کنم و با 

 .شد ، مجبور به قبول حقیقت شدن و دهنشون بسته « برادر فواد» احضار فرهاد ،
فرهاد دستبند به دست ، در جایگاه ایستاد و اعتراف کرد ، هفت سال پیش سر جریان ارسالن ، پول پرداخت کرده و 
همینطور چند مورد دیگه و آخرین اقدامش تماسهای مکررش به من بود که در پی اون یک هفته مرخصی رضوانه 

 !!!!زاد میچرخه؟؟؟میگرفت با این مضمون که چرا با وجود پرداخت پول رضوانه آ
  !!!!!/کاش واقعا اون روزا آزاد می بود 

 ...این وسط پای خیلی ها وسط بود و به همون نسبت حساسیت موضوع باال 
 ، ...دادگاه پشت درهای بسته برگزار شد و احکام متهمان جاری شد 

 ...فقط برام مهم ، موفقیت و اثبات حقیقت بود و حتی به احکام هم گوش نکردم 
  ...ی تاب منتظر اتمام جلسه و شروع جلسه ی بعدی بودم ب
 .در اون پرونده نقشی نداشتم اما برام مهم بود  

 با خالی شدن اتاق ، سرمو روی میز گذاشتم و به این فکر کردم که چطور امروز رو سر کنم ؟؟
 
 !!باز شب به اون اتاق کذایی پناه ببرم و مثل بچه ها بغض کنم و اشک بریزم  "

 چرا این یکی انقدر رو مخمه ؟؟
 رد و اثری  از مژگان تو زندگیم نمونده ، 

  !!!!اثری از فرانک هم نیست
 ...این مهمون یه هفته ای   !!!!اما این زن 

 ؟؟ ...چرا انقدر راحت جا خوش کرده و از تو فکر و زندگیم قصد رفتن نداره 
 .ه هام سرک می کشه؟؟؟چرا هنوزم هست و تو تک تک لحظ ...من که حذفش کردم 

برای اینکه فکر و خیال نکنم بلند شدم و وسایلم رو جمع کردم و از دادگاه بیرون زدم تا شروع جلسه ، چند تا سیگار 
 ، ...بکشم و آروم بشم 

سیگاری روشن کردم و به ماشینم تکیه زدم ، نگاهم روی مردمی که در تکاپوی کارهاشون بودن می چرخید و به حال 
 ...هاشون تاسف خوردم خیلی 

 "واقعا چقدر وقت برای زندگی داریم که نصفش رو برای گرفتن حق باید دوید ؟؟ "
 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
293 

چشمم به ال نودی که اون سمت خیابون پارک کرد افتاد و با دیدن پسر جوونی که ازش پیاده شد ، اخمام در هم  
 رفت و از زمین و زمان شاکی شدم ، 

 ." ...لعنت به این بخت و زندگی  "
سیگارمو نصف ونیمه رو زمین لِه کردم ، متوجه من شده بود و همونطور که خیره نگاهم می کرد سراغ در کناری 

 !!!باز کنه رفت تا برای پیاده شدن همراهاش درو
 !!!!...البد یاد کتکایی که خورده افتاده که اینطور با حرص نگام میکنه 

اشا کنم ولی بیزار از دیدن این پسر درکنارش ، سر چرخوندم و داخل با اینکه دلم میخواست تا ابد همراهشو تم
 .دادگاه برگشتم 

 ...چیزی به شروع جلسه نمونده بود ، به اتاقی که محاکمه انجام می شد رفتم و همزمان عمو سبحان هم رسید ، 
 لبخند به لب سالم داد ، با خوشرویی دستش رو فشردم ؛ 
 .ت خدا قو ...سالم عمو سبحان  -

 :دستی به شونه ام زد و پرذوق گفت 
 .به سالمتی امروز قال این قضیه کنده می شه  -

 :نفعی برای من نداره ، بی حوصله  گفتم کالفه پیشونیم رو ماساژ دادم ، آره تموم میشه و
 . ...باالخره  ...آره  -

 :با تردید نگاهم کرد و دلواپس گفت 
 لسه باشی ؟؟مطمئنی حالت خوبه و می خوای تو ج -

 :سمت جایگاه حضار رفتم و گفتم 
 .خوبم ، مسئله ای نیست  ...آره عمو ، می خوام باشم  -

 !!!!برای اینکه کار دست قلبم ندم ، خیره به زمین  موندم و سعی کردم به افرادی که وارد اتاق می شدن نگاه نکنم 
 سنگینی نگاهش تپش قلبم رو بیشتر کرد ، مثل تمام جلسات این هفت ماه به محض ورودش،  

 ...تو خلوتم زیاد بهش فکر می کنم ، اونقدر نگاش می کنم که لبریز بشم و از فکرش سیر 
  ...تشنه تر می شم  !!!ولی چه فایده ؟؟ 
 ، ...می ترسم که نگاهم رسوام کنه ، نبینمش بهتره  ...ولی اینجا ،  

 ...زندگیش جداست  ...زندگیم جداست 
 ولی با این سنگینی نگاهش چه کنم ؟ "

 "کاش قلب ضعیفم تحمل کنه؟
 !!!به این راحتیا از خاطرم نمیره ...به دلم که نمی تونم دروغ بگم 

 !!!تک تک سلوالم جا خوش کردهدلیلی مثل یه خالکوبی توبی هیچ 
 !!!همه ی دلیل حضورم تو این جلسات وجود اونه و بس 

 !!کی حوصله داره اراجیف اون افسانه ی عفریته رو بشنوه ؟؟ ...الیی سر فواد اومده وگرنه به من چه که چه ب
 

 با هشدار عمو سبحان دادگاه رسمی شد و دستور جلسه قرائت شد ؛
 افسانه دستبند بسته به جایگاه متهم رفت  ،

  ...م از همون اول هم حس خوبی نسبت بهش نداشتم و االن بیزار تر از همیشه بهش خیره موند 
 ...از همه شون بخاطر بوجود آوردن این شرایط بیزارم 
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 !!!من همه ی زندگیمو پای این اتفاقات  باختم  
 " ...قلبمو  ...همه ی غرورمو  "

دستی رو شونه ام قرار گرفت و کسی کنارم نشست ، نگاهش کردم ، کاوه بود ، لبخندی تحویلش دادم ، دست به 
 سید ؛بغل به خواهرش خیره شد و پر 

 خیلی گذشته ؟؟ -
 . ...نه ، تازه رفته  -

 . ...همه منتظر اعترافاتش بودیم  ...سر تائیدی تکون داد ، 
 

 :افسانه
 !!!هیچ وقت برای فواد مهم نبودم 

  !!!از همون اول ازدواج باهام بی تفاوت برخورد میکرد 
خونه و زندگی داره و خودش اینور و اونور دنبال خوشگذرونی بود یه وسیله بودم ، یه رد گم کنی بودم که فالن جا 

!!!! 
زبونم برای خودم من فقط با زور و..از وقتی هم  با اون دختره ازدواج کرد ، رفت و آمدش پیش من بیشتر شد  

 !!!داشته باشه پیشش اعتبار گدایی میکردم تا نیم نگاهی به احوالم
 
اوایل زندگی مون  به فرهاد وابسته شدم ، از نظر برادری کارد و پنیر بودن ، ولی توجهی هاش از همون بخاطر کم 

 !!!روستا بود؛ برای کار پشت همو خالی نمیکردن قاچاقی جایی نزدیکقرارای کاریشون همیشه مخفیانه و
 !!!!میشد محموله ها تحویل فوادهمیشه فرهاد از افغانستان قاچاقی می اومد و 

ر علنی بودن شغلش ، عاق والدین شده بود و همه ی اموال خونوادگی شون برای فواد مونده بود ، فواد فرهاد به خاط
کار خالف زرنگتر بود و با زبون بازی و زیرآبی رفتن تونسته بود نظر پدرش رو جلب کنه و با وجود اینکه مثل فرهاد تو

 حفظ کرد ، بود ولی توجه و اعتبار خونوادگی شو
هاد رو پای خودش بود ولی از طرفی هم طمعش به اموال خونوادگی بود که از چنگ فواد در ببره و این وسط فر 

 !!!!نزدیک شدنش به من هم برای همین نقشه بود 
نمی خواست وارثی برای فواد باشه  !!!وقتی فهمید فواد داره بچه دار می شه ، از من خواست اجازه ی این کار رو ندم 

 ، !!با من شریک میشه باشه همه چیزوگفت اگه وارثی ن !!
 ...یه دکتر معرفی کرد و من با کلک رضوانه رو بردم و بچه رو نابود کردیم 

 !!! کشتمداده  بود که کار من بوده و با نقشه بچه شومنشی دهن لق با کمی پول لو !!ولی فواد فهمید و شر شد ،
پیشش برده بود ، فرهادم برای آروم کردنش بهش م ش ر و تموفواد که  نمی دونست من با فرهاد رابطه دارم  شکای

منتظرش موندم ولی حتی سمت منم قفل کردم وخبر داد پیشش آفتابی نشم ، منم درا روب خورونده بود  و بهم
، خیالم از کتک نخوردن که راحت شد منم دنبالش رفتم و پشت در اتاق  ...یکراست  سراغ رضوانه رفت نیومد و
 .ایستادم ، تو عمرش قربون صدقه ی من نرفته بود؛ اون وقت این دختره رو ناز و نوازش می کرد گوش 

 !!!!من رو از تهران کشوند تو اون بیغوله 
  !! "می برتش تهران پیش خودش  "اون وقت به این دختره می گفت 

 . "ش نگام می کردن من رو آورده اینجا چون خجالت می کشیده همه به چشم یه هرزه کنار  "بهش گفت 
 این حرفها آزارم داد ، هر چی که بودم یه عمر برای زندگیش وقت گذاشته بودم ، نباید با من این کار رو می کرد ، 
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، داشت برای دختره میوه خورد می کرد و از عالقه اش می گفت؛ اصال حواسش نبود  ...عصبی شدم و رفتم داخل 
 ، ....رویا سر میکرد تومست بود و !!!نمیشنوه دختره خوابه و حرفاشو

ا همیشه می دونسته ب "، گفت  "دوستم نداره  "صدام که باال رفت کمی به خودش اومد ، بهم گفت  !!!بحثمون شد  
 و برای همین سمتم نمی اومده ،  "دیگران  ارتباط دارم 

 . ...رضوانه یه زندگی جدید می سازه  گفت ولم می کنه برای دیگران و می ره ، قید کار و همه چی رو می زنه و با
از  ، گفت حقی ندارم ، گفت!!!پولشو صرف کارش کرده بود حقم رو خواستم ؛ خونه و زندگی پدریم که فروخته بود و

  .گفت لطف کرده در حقم که از ف ا ح ش گ ی نجاتم داده ..، گفت فقط یه وسیله بودم  ...زندگیش برم گم شم 
اومد که چاقو  ...م و ازش خواستم قسم بخوره که این همه سال وسیله بودم و بازی خوردم ، چاقو گرفتم سمت خود

 ...رو ازم بگیره ، فرار کردم تو حیاط خلوت ، دنبالم اومد و با هم درگیر شدیم 
 ...زدمش....زدمش ...زدمش ...اونقدر عصبی بودم که نفهمیدم چی شد ، با چاقو بهش حمله کردم و زدمش 

 
ه با کنترل کردم  وافساننگاش کنم ولی بزحمت خودموضوانه  که اشاره کرد با همه ی توانم میخواستم بچرخم وبه ر 

 :بیچارگی اعترافات تلخشو ادامه داد
فواد غرق  ...با صدای جیغ این دختره به خودم اومدم و رهاش کردم ، وقتی ازش فاصله گرفتم متوجه خون شدم 

  ...خون بود 
هل دادم ، انگار مست بود چون بی تعادل نقش زمین شد بیحال به چار چوب در تکیه زده بود رو رضوانه که  
 !!!!!ترسم بیشتر و
و از نورگیر اومد  ...رفت باال  ...فرار کردم و از فرهاد کمک خواستم ، همون نزدیکی ها بود و سریع خودش رو رسوند  

 ...پیش من 
 . "الیی سر دختره آوردم چه ب "هول کرده بود ، ازم پرسید 

 . " ...هیچی ، کاریش نداشتم  "گفتم 
 . "اونم مرده بود  "گفت 

نقشه ریخت قتل رو بندازیم گردن دختره و گفت که صحنه سازی کرده و اتفاقی نمی افته ، اما وقتی با پلیس تماس 
 ...گرفتم و اومدن ، فهمیدم که دختره زنده ست هنوز 

 ...فرهاد چون قاچاقی رفت و آمد می کرد به کشور ، ردی ازش نبود و راحت بهم خط می داد 
گفت یه وکیل می شناسه که راحت می تونه حکم اعدام برای دختره بگیره و خودش ناشناس براش وکیل گرفت تا از 

 ...شرش خالص بشه 
 

، بی اراده نگاهم  ...ه حرفهاش رو گوش ندادم از این همه خیانت و دشمنی و نفرت و بدی به ستوه اومدم و دیگ
سمتش کشیده شد ؛ از اول جلسه سنگینی نگاهش رو حس می کردم ، برای چند لحظه مات چشمهاش موندم و 

 ...بالفاصله رو گرفتم 
 "لعنتی چرا هنوز نگاهش منقلبم می کنه ؟؟  "

 ، !!!به ناموس ینفر دیگه ...م تنها خیانت عمرم همینه که هنوز به کسی که سهمم نیست فکر می کن
 !!نمی خوام و نمی تونم که بهش فکر نکنم 

تو فکرم که می تونم داشته باشمش ، اگرچه زخمی که به دلم زد ، عمیق ترین زخم عالم بود برام ولی هنوز نمی تونم 
  !!ازش متنفر باشم ، نمی دونم چرا ؟
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 ."بس فقط می دونم  خوشبختی و شاد بودنش برام مهمه و  "
  ...دوباره نگاهش کردم ، صورتش رنگ و رو گرفته بود و آب زیر پوستش رفته بود 

 ...چشمهاش 
 ،  ...چشمهاش  
 ...دوباره چشمام تو چشماش قفل شد و بازم من نگاه گرفتم ازش  
 نگاه میکنه؟؟؟چرا به من 
 

 :بودم کرد ، ایستاد و گفت نفهمیدم قاضی چی گفت که اون جوون ، کسی که رویام رو کشت ، کسی که نا
، به نظرم اونقدر جرم متهمین سنگین هست که  ...جناب قاضی ، ایشون  ادعایی در مورد این پرونده ندارن  -

 . ...دادگاه بدون ضمیمه ی شکایت ایشون ، اشد مجازات رو براشون در نظر بگیره 
 

 جوش آوردم ، عصبی ایستادم و داد زدم ؛
 به این راحتی از حقش می گذره ؟؟ !!! بیخود کردین جفتتون -

 :، با داد گفتم  (قاضی)چند قدم سمتش رفتم و بی توجه به هشدارهای عمو
 !!مگه اونها از حقِ ناحقشون گذشتن که شما اینقدر راحت می گذرین ؟؟ -

 یکی از سربازها بازوم رو گرفت ، کوتاه نیومدم ؛
 مگه ندیدین داشتن می کشتنش ؟؟ -

 :دست به کمر ایستاد و مثل خودم عصبی با صدای بلندی گفت جوانک پررو 
 .این خانم  شوهر دارن و ادعایی در مورد اون مرد ندارن  -

از اینکه اینقدر راحت خودش رو همسر رضوانه معرفی کرد خشمم باال زد ، با تمام قدرتم سرباز رو کنار زدم و مشتم 
کوبیدم ، با صدای جیغ رضوانه ، دوباره دستهام توسط اون سرباز و چند نفر دیگه قفل شد ، با همون رو تو صورتش 

 حال تو صورت ترسیده ی رضوانه زل زدم و غریدم ؛
 .برید به جهنم همه تون  -

 .برو بیرون  ...نظم دادگاه رو به هم ریختی پسر جان  :عمو سبحان 
 :رو پس زدم و با غرغر گفتم  سرباز که سمت بیرون هلم داد ، دستش

  .ولم کن خودم می رم  -
 

  ...از دادگاه بیرون زدم 
من احمق برای یه لحظه دیدنش به این جلسات کذایی می اومدم و اون اینقدر راحت از شوهرش حمایت می کنه و  

 !!!اون پسر چقدر با غرور ازش به عنوان همسر یاد می کنه 
 
 !!اینقدر راحت ازش نمی گذشتم ، االن سهم من بود  اگه طالقش نمی دادم ، اگه "
 ...من به چشمهای خوشحالش باختم  ...

 ...به اینکه اونقدر تو آغوش اون پسر آروم بود باختمش 
 ؟؟ ...مگه از دنیا چیزی می خواستم جز آرامشش 

 !!شیده چه کنار من ، چه فواد ، چه اون پسر که صد در صد برازنده تره برای اون دختر زجر ک
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 " !!!منم همین رو می خواستم ، خوشبختی و خوشحالیش 
 

 !!!، به اون روز نحس  ...سیگاری فندک زدم و برگشتم به هفت ماه پیش 
با چه استرسی اون آمبوالنس رو تعقیب کردم و درست جلوی بیمارستان ، عمو سبحان ، شاد و خندون جلوم رو 

 گرفت و خبر لغو اعدام رو داد ، 
شوقی برانکاردی که سمت اورژانس می رفت رو دنبال کردم و چقدر خدا رو شکر کردم که مقصدش سردخونه با چه 

  ...  !!!نیست و فقط به خاطر شوک و افت فشار از حال رفته
 !!!حتی نپرسیدم از عمو که چطوری این مصیبت از سرم گذشت ؟ 

اف نمی کرد و هم سلولیهاش به گوش رئیس زندان نمی شاید اگه افسانه تو خواب و کابوسای شبانه اش به قتل اعتر 
 !!!رسوندن ، هیچ وقت دوباره نمی دیدمش 

  " ...هنوزم که هنوزه دلم داغ داشتنش رو داره  "
 بازم خدا رو برای لطف زنده موندنش شکر می کنم ، 

داره شاد و خوشبخت  مهم نیست وقتی رفتم تو سالن بیمارستان چی دیدم و چی شنیدم ، مهم اینه که یه جایی
 . ...زندگی می کنه 

 ."مهم نیست ، مهم اونه که شاد باشه و برسه به آرزوهاش  ...من رنجیدم و شکستم  "
 تو ماشین که نشستم صدای زنگ گوشیم از فکر بیرونم کشید ، تماس رو وصل کردم ، هومن بود ؛

 . ...بنال  -
 !!کجایی پسر ؟؟ ناپیدایی  -

 :بی حوصله گفتم 
 .همین دور و برم  -
 وقت داری ناهار بیای بیمارستان ؟؟ -
 باز چیکارم داری که می خوای ولخرجی کنی ؟؟ ...نه هومن ، حوصله ندارم ، کار دارم ، باید به کارهام برسم  -

 با من من جواب داد ؛
 .ی کن و از خر شیطون بیا پایین بیا و بزرگ ...فردا هم میان بیرجند  ...مامان و بابات امشب از ایتالیا برمی گردن  -

بی جوابی تماس رو قطع کردم ، حوصله ی جنگ اعصاب نداشتم ؛ بعد این همه مدت چرا همه چی با هم سرم آوار 
 می شه ؟؟ 

 اینکه به خاطر فرانک من رو نابود ...درسته سفر خارجشون دروغ نبود و واقعا رفتن ولی در اصل ماجرا توفیری نداره 
نکی که همزمغن با رفتنش گاوصندوق کارخونه رو هم خالی کرده بود و رفته بود ، هنوزم باورم نمیشه فرا!!!کردن 
 !!!!!چقدر آدمیزاد میتونه وقیح باشه !!!!دوسال با چنین عفریته ای سر کردممن

 !!!باشه چقدر راحت انتظار دارن گذشت زمان همه چیز رو درست کرده !!!!نمیدونم با پدرو مادرم چیکار کنم؟؟؟
 !!من که از همه کس و همه چیزم گذشتم ، اینم روش  "

 " !!!دیواری از من کوتاهتر نیست که هرکس هر طوری دوست داره ضربه می زنه و من باید سکوت کنم
 !!!!اگه براشون ارزش داشتم ، اون بازی رو سرم درنمی آوردن 

 االن می خوان بیان و چی بگن ؟؟
 بازم هومن ، بی حوصله خاموشش کردم و بی هدف تو خیابونها چرخ زدم ،  دوباره گوشیم زنگ خورد ،

 ، ..فکر و خیال راحتم نمی ذاشت و از یک استرس نامعلوم بیقرار بودم 
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 برگشتم خونه و به اتاق حسرتهام پناه بردم ، 
  !!خاطرات بازی یک هفته ایی که نابودم کرد ، مثل یه قمار نابرابر همه چیزمو پاش باختم 

 
 . ...رو صندلی ننویی نشستم و سیگاری آتیش زدم ، سیگار پشت سیگار 

خیره به عکسهایی که با اون لباس عروس کنارم گرفته بود، سلفی های باغ وحش، شن بازی لب ساحل؛ رشته مویی 
 ...که از لجبازی کوتاه کرده بود  ، غرق اون یه هفته ی قشنگ شدم 

 ،  ...دش ، نگاه نوازشگرش اشکهاش ، حسرتش ، خجالتش ، لبخن
 !!!سالن سالن بیمارستان همه ی اون تلخی و شیرینی یک هفته ای ختم شد به اون کابوس تو 

 !رها غرق آغوشم کنم که آزاد و...با چه ذوقی سمت اورژانس رفتم 
 !!حضورش بودم ؛ اندازه ی یک عمر دلتنگ داشتن و!
می رفت ، جرات نکردم جلو برم و همونجا پشت پاراوان به جای  با شنیدن صداش که قربون صدقه ی اون پسرک 

 ...رضوانه من اعدام شدم و نفسم بند اومد و قلبم سرد شد
 داشتن می کشتنم ، کجا بودی تو ؟؟ چرا تنهام گذاشتی ؟؟ ندیدی هیچ کس حمایتم نکرد ؟؟ :رضوانه 
ه اومدیم بیرجند دنبالت می گشتم ، اما هیچ جا رضوانه به خدا همیشه و همه جا به یادت بودم ، چند سال :پسر 

 .اثری ازت نبود 
 . ...هیچکسی رو نداشتم  ...خیلی تنها بودم  :رضوانه 
 . ...نمی ذارم تنها بمونی  ...حاال دیگه من رو داری  ...همه چی تموم شد  ...عزیز دلم  :پسر 
 

سرم پیچید و سردردم رو تشدید کرد ، بلند شدم و مثل همیشه بعد هفت ماه دوباره صدای گریه های هردوشون تو 
برای رفع سردرد و قلبم خودم رو به قرص آرامبخش و قرص قلبم  دعوت کردم و دوباره رو صندلی نشستم و حین 

 تاب خوردن سیگارم رو دود کردم ،
 . ...چقدر خوبه که امشب کیان نیست ؛ می تونم راحت تو افکارم غرق بشم 

، اینکه با شونه های افتاده ، پاراوان رو کنار زدم و دیدم با چه عشقی تو آغوش هم حل  ...شکستهای زندگیم  تو فکر
 !!!شدن و گریه می کنن 

 یک هفته ای که با من بود کجا اینقدر راحت بود باهام ؟؟؟
 درد دل کرد؟؟؟کجا اینقدر راحت باهام حرف زد و

 !!!!همش خجالت
 .....همش ناز
 .....ره از دست دادنشهمش دله

 ..!!!طبیعتا باید جلو می رفتم و از حقم برای همسری رضوانه دفاع می کردم ولی چرا؟؟؟
 چرا من باید می شدم نامرد قصه ؟؟

 
  !!!یه بار فواد زندگیشو به گند کشید بسه 

 !!!!.واد زندگی کنه من چرا هم طراز فواد رفتار کنم ، االن که زندگیش به آرامش رسیده باید اونطوری که میخ
با شونه های افتاده از سالن بیمارستان بیرون زدم و روی نیمکت وسط حیاط ولو شدم ، مگه جز شادی اون چیزی  

 ...!!!میخوام 
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 آقا حالتون خوبه؟؟؟؟ ...آقا -
راب شد ، خ پاک کنم نگاه کردم و با دیدن چهرش دنیا رو سرمبه مردی که دستمال کاغذی سمتم گرفته بود تا اشکامو

 دستشو پس زدم و بی توجه به چهره خوشحالش باهاش گالویز شدم
 مشت پشت مشت

دلم میخواست با هر حرکتی یه ضربه بهش بخوره و لهش کنم ولی مردم از هم جدامون کردن ، تو بهت بود و نمی  
 !!!!فهمید چرا کتک میخوره 

همون غروب مدارک طالقو با چک مهریه دست یکی  شانس اوردم شکایت نکرد و با درک حال خرابم گذشت کرد ، 
از وکیال فرستادم بیمارستان ، چکو قبول نکرده بود ولی چه راحت پای برگه طالقو امضا زده بود و یه طالق غیابی و 

  !!!! ...برای همیشه از زندگیم رفت 
 ...به همین راحتی  

 ...!!!!انگار نه انگار که دلمو ویرون کرده و رفته 
  !!!!ماه تا دستگیری فرهاد طول کشید ، طی سه جهار جلسه ی دادگاه افسانه فقط دیدمش هفت 

 ....فقط چون میدونستم تو این شهر زندگی میکنه پاهام نکشید به رفتن و همین جا موندگار شدم 
 !!!!شاید به امید همین یه لحظه دیدنش ، اتفاقی گوشه ی خیابون...چراشو خودم هم نمیدونم

 ...که جلسات دادگاه تموم شد چیکار کنم ؟؟؟لعنت به این دل امروز 
 !!!!لعنت به این سرنوشت

 
 با صدای یکسره زنگ حیاط چرتم پرید ، انگار خواب رفتم ، با کمردرد از روی صندلی  پریدم ؛ 

میشکنه ، کش و قوسی به بدنم دادم و با ترس اینکه اتفاقی برای کسی انگار سر اورده ، داره درو با مشت و لگد 
افتاده سمت در رفتم ، حدود نیمه شب بود و اینقدر مدل در زدنش اضطراب آور بود که بی فکر درو باز کردم و 
ن دهمزمان مشتی حواله صورتم شد و چون غیر منتظره بود نقش زمین شدم و قبل اینک به خودم بیام شروع به ز 

 کرد 
 
 چی فکر کردی با خودت ؟؟؟ چطور به خودت اجازه دادی این کارو باهاش کنی ؟؟؟  ...مردک احمق  :

 :خودمو به زحمت از دستش خالص کردم و میخواستم حمله کنم که عصبی گفت 
 ..سر فرصت از خجالتت در میام .!!!بیا بریم  ...االن وقتش نیست  _

  :ی توجه به ضربه آماده من بازومو کشید و سمت بیرون هل داد هنگ کردم از عجله و عصبانیتش ؛ب
 ...حیف کارم گیرته وگرنه _

  :خودمو کنار کشیدم و عصبی توپیدم 
 چی میخوای ؟؟؟ ...برو گم شو از اینجا _

 !!!!ناراحت و غمگین دیده میشد و صد البته عصبیتو حال خودش نبود و
 :بازومو گرفت و دوباره بیرون کشید 

 ...فقط جون خواهرمو میخوام ، یه امضا میزنی و گورتو گم میکنی  ...از توی بی لیاقت  هیچی نمیخوام  _
 !!!داره؟؟خواهرش چه ربطی بمن !!دوباره کنار کشیدمو متعجب نگاش کردم 

 :مستاصل شد  
 ...بستگانو میخواد  حالش بده ، باید فوری عمل بشه ،رضایت یکی از ...یه امضا بیمارستان بزن  ...توروخدا  _
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 :همونطور تو بهت حرفش بودم که دوباره هلم داد ، ماشینش جلوی در بود 
 چی میگی تو ؟؟؟درباره کی حرف میزنی؟؟؟ _

  :ملتمس دستاشو بهم فشرد 
 !!!!خواهرم داره میمیره  !!!توروخدا هیچی نپرس_

 ...زت میخوان و تمامیه امضا ا ...گفتن امضای همسرو میخوان  ...اگه عمل نشه میمیره
  :ناباور نالیدم 

 خواهرت ؟؟؟ رضوانه ؟؟؟_
  :با هل تو ماشین پرتم کرد و عجوالنه پشت  فرمون نشست و با غر غر گفت 

 ...فقط رضایت بده عمل شه هیچی ازت نمیخوام_
 !!!کمی از بهت دراومدم ، رضوانه عمل میخواد 

  : سمتش چرخیدم 
 رضوانه چرا عمل میخواد ؟؟؟_

 :کالفه و سرگردون رانندگی میکرد ، بی حوصله اطرافو نگاه کرد و با داد گفت 
اری ک !!!!به حال تو چه فرقی میکنه ، از زندگیت انداختیش بیرون ؛ یه چشمشو اشک کردی ، یه چشمشو خون  _

 ...دیگه جونش برات چه اهمیتی داره  !!!!کردی روزی صدبار دعا کنه کاش اعدام میشد 
  !!!حس میکردم بار سنگینی رو دوشم سنگینی میکنهریزش میکرد وتنماش مثل کوه رو هر جمله

  :بی توجه به اینک در حال رانندگیه یقشو سفت چسبیدم و تو صورتش داد زدم 
 میگم رضوانه چشه؟؟؟_

  :دستمو از یقش جدا کرد و حواسشو به رانندگیش جمع کرد 
 ...به زایمان زودرسهبخاطر تو احمق حالش بد شده و مجبور _

 !!!مخم روی جمله اش قفل کرد 
  !!!این پسر برادرشه 

  !!!!زایمان زود رس
 !!!حالش بده 

 ..؟؟؟؟!!!من !!!امضای همسر  
  !!!سرم به دوران افتاد ؛ حسین 

 چرا یادم نبود این برادر کذایی رو ؟؟؟ 
  :وار گفتم  نگاش کردم ، کالفه و پر استرس بود و با سرعت می روند ، زمزمه

 بچه اش ؟؟؟_
  :دنده عوض کرد و داخل خیابون بعدی پیچید 

مجبور نمیشدم اصال بهت نمیگفتم  !!!این مدت هم با عشق اون بچه دوام آورده!!!حق نداری بچشو ازش بگیری _
جا  م رو چشممتو فقط این امضارو بزن و برو پی زندگیت ، خودم نوکر آبجیم هستم ، بچه اش ....بچه ای هم در کاره 

 !!!!دیگه نمیذارم هر ننه قمری بازیش بده...بخوای سنگ جلو پای زندگیش بندازی خودم جلوت وایمیسم  ...داره 
 ...حرفاش کالفم کرد ، فکرا و حوادث مختلف تو سرم میچرخید 

  !!!!مال منه  ...رضوانه ام 
 .....بچه...دوباره میتونم بدستش بیارم 
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 !!چه عذاب بی خودی متحمل شدم این چند ماه
 !!چقدر بی فکری کردم

 :جلوی بیمارستان که ترمز کشید سریع پیاده شدم و داخل دویدم ، حسین هم پشت سرم اومد و غر زد 
 !!!!طوریش بشه آروم  نمیذارمت !!!چند ساعته دارم باهاتون تماس میگیرم ، با مکافات آدرستونو پیدا کردم  _
ی به حرفاش ندادم، از پذیرش سراغ رضوانه رو گرفتم ولی بالفاصله دستمو گرفت و دنبال خودش کشوند و اهمیت 

  :باز غر زد 
 ...بچه اش به دنیا بیاد دیگه عده ای هم در مقابلت نداره  !!!!امضا میکنی و میری _

 :جلوی در اتاق عمل زن سالمندی استقبالش اومد و با لهجه شمالی شیرینش گفت 
 !!زود ببر آقارو امضا کنن میگن حالش بده؛ صدای گریه هاش تا اینجا میاد ، ...اومدی حسین  _

  :دستمو کشید و از پرستار اتاق عمل برگه رضایت نامه رو گرفت ، امضا زدم و سریع پرسیدم 
  !!!!کجاست رضوانه میخوام ببینمش _

  :راهمو سد کرد و محکم گفت 
ه هیچ میدونی اگ ...ش و نگران حالش بودی هفت ماه پیش ولش نمیکردی به امان خدا اگه میخواستی ...بسالمت _

 منو نمیداشت چیکار باید میکرد؟؟؟؟
 

  :عصبی تو صورتش توپیدم 
 !!!!بخاطر توی احمق ولش کردم _

 ...کنارش زدم و سمت تختی که از بخش به اتاق عمل منتقل میشد دویدم ، از درد به خودش می پیچید 
  :این همه مدت اینطوری دیدنش برام عذاب داشت ، کنار تخت راه افتادم ودستشو گرفتم، صداش زدم  بعد
 ...رضوانه _

بونت قر :چشماشو که از درد بهم فشار داده بود باز کرد و با دیدنم اشکش سرازیر شد ، خم شدم دستشو بوسیدم
 برم چرا به من نگفتی ؟؟؟
  :پر درد لباشو بهم فشرد 

 باشه ؟بذار باهاش به آرامش برسم؟؟؟ ...بچمو ازم نگیر  ...سپهر _
  :آغوش گرفتم  پر بغض نالیدم بی تاب پیشونیشو بوسیدم وسرشو

 ...نگران هیچی نباش ...منتظرتم  ...سالم بیا بیرون _
به  نگاهم رد کردن و وارد اتاق عمل شد ، بی حوصله کناری به دیوار تکیه دادم و روی زمین نشستم ،سریع تختو

  !!!!مادر و پسری که این همه مدت رضوانه پیششون بوده افتاد ،ننه گیسو و حسین 
 !جلوی اشکام و نمیتونستم بگیرم ، هم شوق هم غم 
 !!!هم حسرت گذشته ی کوتاهی که سخت گذشت 

  !!!!غصه ی ندیدن چندین و چند ماهه اش 
  !!!!غصه ی سالمتیش 

 !!!این زایمان زودرس و هفت ماهه
 !!بدست میارم؛بچه ای که حتی از حضورش خبر نداشتم و بخاطر وجودش من دوباره رضوانه مو

  !!!!!التماس آخرش که میترسید بچشو ازش بگیرم
 ..واااای رضوانه ،کاش منو بهتر می شناختی
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 !!!!..کاش ازون در بسالمت بیرون بیاد 
 
 

********* 
 رضوانه

********** 
 
 

با حس سرمای شدید و سوزش دلم از  خال و بی خبری سیاه و کدر بیرون اومدم و پر درد چشمامو باز کردم و رویای 
 ...شیرین، سپهر قاب چشمام شد 

بی توجه به همهمه اطرافم سمتش دست دراز کردم و با تموم دردم سرشو سمت خودم کشیدم و لباشو بوسیدم ،چه  
 حس خوبیه رویای بودنش ،

 ...سردمه ...احساس سرما چشمامو بستم و به خودم لرزیدم ، چهره اشکبارش دلمو میلرزوند با  
 :صدای دادش توی سرم اکو شد 

 ...یه پتوی دیگه بیارین  _
 !!!چقدر رویای بودنش شیرینه 

 ...چشمامو باز کردم ولی حسین و ننه گیسو باال سرم بودن 
ها بمونم و اینقدر غرق رویای بودنش شدم که دوباره بیهوش شدم و باز دوباره چشمامو بستم تا با سپهرو فکرش تن 

 ...با همون سوزش بیدار شدم 
تو اتاق بودم و سکوت مطلق ، تشنم بود و ضعف داشتم ، با اینکه میدونم تابستونه ولی هنوزم احساس سرما  

خت  خواب رفته بود ،چرا حسین میکنم ،چشم  اطراف چرخوندم ، روی صندلی کنار تخت نشسته بود و سرش روی ت
 مونده ؟؟

  !!!می موند باید ننه گیسو .
  :بی حال و آروم صداش زدم 

 حسین ؟؟؟ حسین ؟؟؟_
امم درد زودهنگدلم می خواست سراغ بچه مو بگیرم ،تنها امید این هفت ماه زندگیم ،  اینکه نکنه بخاطر استرس و

 ...می داداومده باشه عذابمبالیی سر بچم
 ...صدام که بیدار نشد ، به زحمت دستم رو جابجا کردم و موهاش رو به هم ریختم  با

 !!این کی موهاش اینقدر لخت وبلند شد؟؟
 ، ...بالفاصله سرش رو بلند کرد ، خشکم زد 

 !!و فقط خیره موندم بهش  ...نفسم بند اومد  
 !!!می اومد و نه توان حرکت داشتم نه حرفی سر زبونم 

 !!!واقعیِ واقعی بود  !!! رویا نبود
 !!!آغوشش آروم گرفت با عطر تنش ،غرق حضور و بودنش شدم سرم تو

 بوسه اش به پیشونیم و دیدن اشکهاش برام نامتعارف بود ؛
 خوبی خانومم ؟؟ -
 نمیشم و از ذوق موندن باهاش مدهوش شدم ؛ نبودنش افتادم ،وقتی فهمیدم اعدامیاد
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 .یاد نیومدنش.یاد اوراق طالق هفت ماه پیش افتادم 
 !!!یاد نگاههایی که ازم مخفی میکرد 

یاد اینکه براش بازیچه اون بازی بودم و تمایلی نداشت بعد از اون یک هفته همسرش بمونم و با سنگدلی خواسته 
 !!!!امضا کنم و بعد از صیغه ی طالق از زندگیش برمبود بی حرفی فقط اوراقو 
 !!!!یاد دروغای شیرینش

 !!حرف االنش برام گنگ و نامفهوم شد 
 خوابم هنوز؟؟؟ تو

 بیهوشم؟؟؟یا همون رویای تلخ دوباره داره تکرار میشه ؟؟؟ 
 باور نکنه؟؟؟؟باور کنم؟؟؟ مگه آدم میتونه دروغ به این شیرینی رو

 
 چیزی الزم نداری ؟؟ درد داری عزیزم ؟؟ -

  ...م غیر قابل باور بود ، حساسیت و دلسوزیش هم برا
  !! ...نوازش و نگاه مهربونش حتی 

توجه ندادم ، مثل خودش بی تفاوت شدم و دست گذاشتم فقط اشک حسرتم رو درآورد و اهمیتی به اینهمه مهر و
   :تخت سینه اش و از خودم فاصله اش دادم

 . ...بچه مو می خوام  -
  :اینهمه مدت عذابم میداد ؛ اروم زمزمه کرد مظلوم نگاهم کرد ؛ تمنای نگاش حتی بعد 

 می بینیش ، نگران نباش ، خودت خوبی ؟؟ !!تو دستگاهه ؛ روبراهه مشکلی نداره -
 دیگه نتونستم نگاش کنم و رو گرفتم ، 

 " !!اون دیگه شوهرم نیست  "
 !!.!چشماتو ازم نگیر ...دلتنگ دیدنت  !!!!دلتنگم  ...رضوانه جان ؟؟ ازم رو نگیر  -

بند نمی اومد  ، منم دلتنگش بودم ولی دیروز بهم گفت که برم اشکمو با دستم پس زدم ولی مثل سیل روان بود و
 !به جهنم 

  !!!خواست بمیرم چشمام ودیروز زل زد توهمیشه همین لحن مهربونش نقش ذهنم بود و
 ،  !!!خودش ازم رو می گرفت و عارش میدونست نگام کنه

 تنگه ؟؟حاال می گه دل
 تخت رو دور زد و  روبروم قرار گرفت ، دستش رو که سمتم دراز کرد ، سرم رو کنار کشیدم و ناتوان غر زدم ؛

 .به من دست نزنید آقا  -
 مستاصل نگام کرد ولی دستش رو پس نکشید و اشکم رو با دستش گرفت ؛

 !!محرمتم ، هنوز همسرتم ، هنوز خانوممی دیشب قبل از عمل بهت دست زدم ، رجوع کردم ،  -
 با گریه نالیدم ؛

 زندگیت باشم؟؟؟دیگه نمی خواستی تو...طالقم دادی  -
 :زمزمه کردآروم

 !!فکر کردم بی من خوشبختی  -
  :با گریه نالیدم 
 .یه مرده ی متحرک بودم  ...بی تو هیچی نیستم  -



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM گل یخ – ای برای انسانیتسوگنامه 

      

 
304 

 ..ه جریان افتاد گونه ی یخ زده ام رو بوسید ،  خون تو بدنم ب
 ...نفس کشیدن برام معنا شدزندگی مرده و بی روحم جون گرفت دوباره و

 .دیگه تنهات نمی ذارم  ...سوءتفاهم بود عزیزم  -
 با گریه نگاهش کردم و نالیدم ؛

 بچه ام رو می خوام ، کجاست ؟ -
 

 پایین تخت نشست و صورتش روبروی صورتم قرار گرفت ؛
 !یزه میزه و گریه ئو ر  !صحیح و سالمه  -

 !! ...ولی قیافه اش شبیه منه ها  ...درست مثل مامانش 
 :از این حرفش خندم گرفت و لبخند نقش صورتم شد ، با دلخوری ساختگی گفت 

 بامرام ، چرا بهم نگفتی ؟؟ -
 
ه دارم برای اری نگزندگیت نداشتم؛ می خواستم از خوشبختی کوتاهم یه یادگدیگه جایی تو...ترسیدم ازم بگیریش  -

 !!!فکر میکردم هم شانت نبودم که نخواستیم  .خودم 
 حسرت نگاهش ، همون نگاهی بود که عاشقش بودم ، آروم زمزمه کرد ؛

 !؟ ...خودم رو داری ، یادگاری برای چی ...دیگه نمی ذارم ازم دور باشی  !!!بهترینیتو -
 . ...با زمزمه هاش خواب رفتم چشمام رو بوسید ، آروم چشمام و بستم و دوباره  

 با صدای همهمه بیدار شدم ،  چشمام رو باز نکردم  تا موقعیتم رو درک کنم ؛
 .بدش به من بچه مو لهش کردی  :سپهر 
 !!!نده..خودمو هومن هم نی نی دار میشیم ؛ بیخود پز بچه تو  ...بیا بگیرش بابا ، ندید بدید  :سایه 
 مه ؟؟ چرا انقدر کوچولوئه ؟؟بابا این واقعا آبجی :کیان 

درد بخیه های عمل توان جابجایی و حرکت نداشتم  و از با صدای کیان سریع چشمام رو باز کردم ولی بخاطر سوز و
  ...طرفی هم دلم براش پر می کشید 

 !!!با دیدن جمعیتی که دور تخت بودن ، هنگ کردم ، همه بودن  
 . ...بابا جون آبجیت برای دیدن تو عجله داشته برای همین سریع اومده و ریزه میزه مونده :سپهر 
 اسمش چیه ؟؟ :کیان 

 بی حال زمزمه کردم ؛
 . ...کیانا  -

 . ...با  صدام ، همه توجهشون سمتم جلب شد و سیر احوالپرسیشون 
 .خوبی مادر جان ؟؟ مبارکت باشه  :مادرش 
 ....ام چه دردی کشیدی بچه :ننه گیسو 
  !!دور خانومم رو خلوت کنین تا سپهر ثالث رو ببینه  :سپهر 

همه کنار رفتن و کوچولویی کمی بزرگتر از کف دست ، تو بغلم قرار گرفت و نگاهم به دستهای بزرگ و مردونه ی 
 !!!سپهر و بعد به چشمهای شیطونش کشیده شد و چه راحت همه چیز از خاطرم رفت 
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از احواالتم ه به کیانا نگاه کردم، ریزه میزه بود ، حتی دوران بارداری شکمم هم اونقدرا باال نیومده بود و ننه گیسودوبار 
بغلمه و مطمعن شدم و چقدر اونروز ازین خبر ذوق کردم و االن اون بچه توبا اصرار ازمایش دادم وفهمید باردارم و

 !!!میزنه لبخند به برکت وجودش دوباره سپهر کنارمه و بهم
استنی خولطیف  بود و  بااون لپای گل گلی و ابروهای کشیدش با اینکه زود بدنیا اومده بود بازم شیرین وظریف و 

 !!چشماش بسته بود ، خواب بود و
 !!!ولی از قالب صورتش که کپی کیان بود معلوم بود به بابای لوسش رفته  

 ، !!غرق شادی بهش خیره موندم همونطور پر ذوق وهش دست بزنم وظریف بود که میترسیدم باینقدر ریز و
 :قاضی ابطحی با صلواتی زمزمه وار گفت 

 .ان شاء الله قدمش براتون خیر باشه بابا جان  -
نگاهش کردم ، با اینکه خاطرات خوبی ازش نداشتم ولی آدم منصفی بود و کینه ای ازش نداشتم ، تشکر کردم و 

شکر کردم که قدمش اینقدر خیر ویی که به زحمت رو دستم جا خوش کرده بود نگاه کردم و خدا رودوباره به کوچول
 ...آرامشو به زندگیم هدیه کرد بود و

 :هومن با ذوق گفت 
 !!!چه عجله ای داشتین رضوانه خانم  !!!آخه دو کیلو هم شد بچه  -
 

م ، با لبخند شیرینش به من و کیانا نگاه می کرد ، نگاهی بهش انداختم و بدون جوابی دوباره به سپهر خیره شد
 :متوجه نگاهم که شد رو به قاضی گفت 

 ...عمو یه عقد بخون برامون ، کار از محکم کاری عیب نمی کنه ؛ چند قبضه کنیم ایندفعه -
 همه به حرفش خندیدن 

 . ...دور کمرم نگه داشت رو تخت کنارم نشست و کمکم کرد بشینم و همونطور دستشو
همه شون برام به نوعی غریبه بودن ولی با حضور سپهر ، حس شیرینی داشتم ، انگار کنارش کمبودی احساس نمی 

  !!!کردم 
 !!می نشستذره خجالتی که بخاطر رفتارای بی محابا و شیطنت بار سپهر به گونه امبگذریم از یک

کرد همه ساکت شدن و با بله ی آروم من همه قاضی ابطحی یا همون عمو سبحان سپهر که شروع به خوندن عقد 
 !!!گفتن تبریک

 محبت و مهربونیاش بودم ،یادم اومد که چقدر بی تاب این آغوش وبیشتر به سپهر چسبیدم و!
نگاهم به چهره ی غم زده ی کیان که افتاد ، کیانا رو به سپهر دادم و دستامو آغوش وار براش باز کردم ، سمتم دوید 

...  
 ، ...ولی وسط راه حسین محکم گرفتش 

 :متعجب به حسین خیره موندم ، با خنده از زمین بلندش کرد و گفت 
 . ...رضوانه جون مریضه  ...آروم باش دایی جان  -

اخمم رو جمع کردم ، کیان رو کنارم نشوند ولی بازم وروجک رعایت نکرد و محکم بغلم کرد ، با درد صورتم در هم 
 :نگفتم و موهاش رو نوازش کردم  رفت ولی چیزی

 خوبی پسر قشنگم؟؟؟ _
  :زمزمه کردمبوسیدم وسرشوآروم

 !!!برات یه ذره شده بود گل پسردلم_
 !!سرش رو که کنار کشید ، دیدم صورت قشنگش خیس اشکه  
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 چرا گریه می کنی کیان جان ؟؟ -
 :سرش رو پایین انداخت و همونطور گریه کنان گفت 

 .شتی ، بابا همیشه دعوام می کرد تنهام گذا -
 صدای اعتراض سپهر دراومد ؛

 کیان ؟؟ ...عِه  -
 !!دروغ که نمی گم همیشه دعوام می کردی  :کیان 

 :پس زدم  اخمام در هم شد و اشکاشو
 !!االن پیشتم پسرم ، دیگه گریه نکن  

  :به سپهر خیره موندم و با نگاه اخم الودم تنبیهش کردم 
 !!!!یان جان ، بابا دیگه اذیتت نمی کنهغصه نخور ک_

  :جانب گفتحق بهکیان نگاه کرد وچپ چپ به من و
 جرات می کنم مگه؟؟؟؟_

 :کیانا رو محکم بغل زد و از تخت پایین پرید و غرغر کنان گفت 
 . ...، این مادر و پسر ما رو دوست ندارن   !!بریم دختر گلم  -

  !!!!به این شوخی سپهر همه خندیدن
مثل  !غش نداشت غل ونگاههای خندونشون حس خوبی بهم می داد، یه خوشحالی معمولی نبود ،از ته دل بود و

 !!!!خود سپهر 
از این همه خوشبختی  منم لبخند اومد رو لبم و نگاهم بین همه ی افرادی که تو اتاق بودن ، چرخید ؛ پدر و مادر  

  ...، عمو عباسعلی و جناب قاضی  سپهر ، خواهرش و همسرش ، حسین و ننه گیسو
بچه رو دست به دست به هم پاس دادن و  عمو سبحان تو گوشش قرآن خوند و تموم مدت ، سپهر به در اتاق تکیه 

 ...زده بود و نگاهم می کرد 
 سنگینی نگاهش رو که حس کردم ، نگاهش کردم ، لبخندی تحویلم داد و از اتاق بیرون زد ،

 
 "اما برای چی ؟؟  !!نکنه ناراحت شده  "
ر تبوسیدم ، محکمحلقه شده بود نگاه کردم و سرشودستش دور بازومنشسته بود وبه کیان که هنوز کنارم 

 !!!!پدر و پسر حسود ...بغلش فشرد توبازومو
 

 ، ...تا تموم شدن ساعت مالقات خبری از سپهر  نشد و چون سفارش کرده بود کسی پیشم نموند  
و بقیه هم بعد از کلی حرف و سفارش خداحافظی کردن و رفتن ، بچه رو هم بعدازاینکه کامل شیر خورد  داخل  

 دستگاه برگردوندن ، 
 بی حوصله و خسته دراز کشیدم اما از استرس اینکه سپهر کجا رفته خوابم نبرد ، 

 باالخره بعد از دو ساعت برگشت ، شاد و خندون بود ؛
 . ...نخوابیدی که  ...خانوم خانوما  ...به به  -

 کشید و گفت تا روی صورتم جلوبا لبخند بهش خیره موندم ، رو تخت ، کنار پام نشست وسرشو
 !!!ب ب وس جیگرم حال بیاد بینم:_

  :متعجب بهش خیره موندم ، اخم خنده داری کرد و با کنترل خنده گفت
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 !!!!ون ب وسه بعد بهوش اومدنت عجیب چسبیداا_
واقعا چنین کاری کردم با خجالت چشمامو اینکه رویا نبوده وبا یاد آوری رویای بوسیدن لباش بعد بهوش اومدنم و

پوشوندم، نرم خندید و خودشو کنار کشید و منم با خیال راحت آروم گرفتم ، کش و قوسی بستم و با دستم صورتمو
  :لی پر ذوق گفتخسته وبه بدنش داد و

د روزی چنالبته کیانا رو...ه رو برای گل دخترم و مامان خانومی آماده کنم ، تا فردا که مرخص بشی حاضرهرفتم خون -
 !!!نگه میدارن

عبه ی دستای گرمش فشرد و جحرفی برای گفتن نداشتم ، فقط می خواستم نگاهش کنم ،  دیگه حرفی نزد دستمو تو
  :زمزمه کرداخلش درآورد و به انگشتم زد وکوچیکی از جیبش در آورد و رینگ طالیی رنگی از د

  !!!چشم روشنی اون فسقلی هم محفوظه...زیاد ازین چیزا سر در نمیارم ولی قول میدم جبران کنم _
  :زمزمه کردمآروم

 ...حضور خودت مهمه، تو فقط باش ، هیچی دیگه اهمیت نداره_
 ....رعت گرفت کل بدنم سدستمو بوسید ، دوباره چرخش خون توسرخم کرد و

دلنوازش نداشتم ،اینقدر لبخندهمونطور با لبخند دلنشینش بهم خیره موند و منم حرفی جز تماشای نگاه و  
 ، ...دلتنگش بودم که از دیدنش سیر نمی شدم 

 ...،  "چقدر حرف پشت این نگاه ساکت پنهون کرده بودیم  "
 اما دیگه ارزش گفتن نداشت ؛  
 ، " !!ون؛  سالم ، عاشق وقتی که هست ،مهرب "

 دیگه گله و شکایت از چی ؟؟ 
 " !!!همه ی اون سختی ها ، نبودن ها و غصه ها ، فدای همین نگاه آرامبخشش "
 !!!فدای همین آرامش حضورش "
 
 

 ...<<<<<<<<.<<<<هفت سال بعد  >>>>>>>>>
 

 میز و دوباره کتابمو ورق زدم ؛برنج رو آبکش کردم و دم گذاشتم و برگشتم پشت 
 !می دونم  !من این درسو رد می شم   "

 " . ...واای ساالد درست نکردم هنوز
برگشتم و از تو یخچال ، گوجه و خیار برای ساالد شیرازی شستم و دوباره پشت میز نشستم و حین خوندن جزوه ام و 

 فکرم بی هوا به گذشته پر کشید ؛ مطابقت دادنش با کتابم ، شروع به خرد کردن مواد کردم  و
  !!!چه روزای تلخی بود اون هفت ماه 

  !!!حتی از هفت سال زندگی سختم با فواد هم تلخ تر بود 
اگه موقع گرفتن نامه ی طالق حسین کنارم نمی بود قطعا قالب تهی میکردم؛ چقدر خوش شانس بودم که حسین  

ازیادداشتای سپهر ته دفتر ه پای تاب انداخته بودم پیدا کرده بود وکدفترموواتفاقی سر از شمال دراورده بود
 !!!!پیدا کرده بود ودرست همون روز بهم رسیده بود آدرسمو

  !!!!نمی گذروندماصال اون هفت ماه روسوتفاهم نمی شد واز طرفی هم اگه نمی رسید شاید سپهر دچار اون 
 ،   !!!!!بدبختیا ،اگرچه ، طوالنی ولی موندگار نبودناق حقیقی داره ومصد"این نیز بگذرد  "چقدر خوبه که جمله ی
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کرد ، این ترم بگذره  ،برای تعطیالت باید از سپهر بخوام حتما یه سر اونجا روآخخخ دلم هوای شمال و اون رودخونه 
از روی تاب افتادم وسط هم سری قبل بریم ، اگرچه احتمال زیاد مخالفت میکنه ، هم از مردم اون روستا بیزاره و

کرد هر وقت اونجا میرم مثل بچه ها میشم حسابی عصبیش کردم ، آخرشم تهدیدهفته سرما خورده بودم ویکآب و
  !!!دیگه نمی برتم و

 !!!مهربون دل نازک وسپهره دیگه ؛ هنوزم !!ولی اگه بخوام حتما میبره 
تو سینی فنجون چیدم ، از روشن کردم ولند شدم و چای سازوبا آماده شدن ساالد ، صدای در حیاط هم اومد ، ب

 ...صداشون وارد شدن حیاط با سر وهمون تو
  :م گفتباال بردم وبا اومدنشون روحم تازه شد و لبخند عمیقی نقش صورتم شد ، به محض باز  شدن در  صدامو

 ..خوش اومدین !!!به به ، خونواده آقای حکمت_
دنبال بیحال کوله شوسرش کشیده بود وجلوتر از همه داخل اومد ، مغنعه صورتی رنگشو لچکی روکیانای ریزه میزه 
  :اول غر زد از همونخودش می کشید و

 !!!!نگرفت پفکممامان این کیان مجبورم کرد تا دفتر بابا پیاده برم ، برام تا کسی نگرفت ، بستنی و_
ر جوابش دجا کفشی گذاشت وو شکایتشو گوش میدادم ، کیان کفشاشو تو باال انداخته بودمبا همون لبخندم ابرو

  :گفت
 !!!همش ده دقیقه پیاده گز کردیاتنبل خانم_

  :دنبالشون اومد سپهر هم
 !!!کیان درست صحبت کن با ابجیت_

  :با اعتراض گفتم
 نه؟؟؟؟ !!!سالم بلد نیستین _

 . تازه به خودشون اومدن و بلبل زبونیشون گل کرد
 ....سالاام مامان خانومی  :کیان 

 !!سالاااام خانوم خانومای گلم ، به به ،چه بوی خوبی داره این کباب تابه ایی :سپهر 
 

 گذاشتم دم بکشه  و بی توجه حواسمو به چایی دادم ، به حالت قهر سراغ چایی رفتم ونگاش کردم وچپ چپ
 ...اوردنحرف خانمی؟؟؟ ببخش دیگه این وروجکا حرف تو_
 ....دروغ میگه مامانی از بیرون که می اومدیم داشت نقشه میکشید سر بسرت بذاره  :کیان

نشون قوری بدست چرخیدم سمت میز تا چایی بریزم و  خط وببینه واز حرف کیان خندم گرفت ولی نذاشتم صورتمو
یان ه نگاش کردم ، انگشت تهدیدش سمت کو ایما و اشاره تجسم کردم  و بالفاصلپچکشیدن سپهر برای کیانو با پچ

  :پیدموند و دیر به خودش مسلط شد و به کیان توبود و با چرخیدن من همونطور خشک
 من کی همچی حرفی زدم بچه؟؟؟_

  :گفتپای میز نشست وآشپزخونه وکیانا اومد تو
 !!!نگات کنهآره مامانی ، منم شنیدم ، بابا گفت دوست داره حرصت بده و_
 ست به بغل با چشمای گرد به سپهر خیره موندم د

  :غر زد به هم فشرد و به کیانا هملباشو
 میخوای مگه نه؟؟؟که شهر بازی ازمتو_

  :گفتهوا تکون داد وروکیانا هم بیخیال پاهاشو
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 !!!!نه داداش کیانم بزرگ شده خودش میبرتم _
 :ا پررویی گفت کیان خنده مون گرفت و سپهر که مات شده بود بمن و

 !!!؟؟این هفته خونه دایی حسین تعطیلمیدونین که چجوری شکنجه میکنم.....شکنجه تون میدما _
  :یکصدا گفتنو .لبخند رو لبای کیان ماسید و کیانا هم از صندلی پایین پرید

 ...ببخشید بابایی_
ا هر کیانکوچولو داشت ، کیان و ازین حالتشون خندم گرفت ،  حسین زیادی تحویلشون می گرفت و چون نی نی

 !!هفته به ذوق دیدن بچه اش خونش پالس بودن 
  !!!بهشون بردهسپهر  مغرورانه نگاهشون  میکرد و خوشحال بود بازی رو

  :برای تموم کردن قائله گفتم
 ...بچه ها لباس عوض کنین بیاین ناهار _

  :و تهدید وار گفتمرفتن ، چپ چپ به سپهر نگاه کردم هر دو سمت اتاقاشون
  !!!وگرنه بازنده بحثشون تو بودی !!!کشی کردی که بردیگرو_

  :با کشیدن لپم گفتجیبش گذاشت ، سمت میز رفت وبرداشت و توعینکشو 
  !!مخصوصا وقتی حرص میزنی  !!!تو که نمیدونی چه لطفی داره تماشا کردنت !!!خب دوست دارم حرص خوردنتو _

  :جزوه هام گفتمشستم و براش چایی گذاشتم و حین جمع کردن کتاب وصندلی نکنارش رو
حرص بدی به بچه ها چیکار داری  خب؟؟؟ میدونی که بچه کوچولو دوست دارن ، تا پارسال خونه میخوای منو_

 !!!خب خودمون یکی بیاریم دلشون خوش باشه !!!سایه پالس بودن ، امسالم پیش حسین 
 

   :با دلخوری شاکی شد
تازه  !!!با این دوتا جنگ داشته باشم؟؟؟ یکی دیگه هم  بیاد من کال فراموش میشم من بیچاره همش باید سر تو_

 !!!درساتم هست
  

  :گفتماز حرص خوردنش خندم گرفت و
 ....تماشایی تره ها انگار حرص خوردن تو_

  :گفتنرم خندید و
 دلت میاد با این قلب مریضم حرص بخورم؟؟؟_

  :بوسیدم و زمزمه کردمگونه شوخم شدم 
 ...قربون قلبت که فقط برای بهونه گیری ازش استفاده میکنی ؛؛؛ از منم سالم تری ،الکی فیلمم نکن _

 :زمزمه کرد آغوشش نگه داشت وسرمو توهمونطور غافلگیرم کرد و
 ...می دوزم ،فقط به عشق دیدن لبخند تو به همزمانوزمین و _

 ....غرق دنیای پر مهر عمق قلبش شدم دوباره مات حرف و کالمش موندم و
زندگی آدم باشه که فقط بودنش آرامش محض باشه ، بدون حرفی ، بدون عملی ، فقط با چقدر خوبه یکی تو

 !!!نگاهش اونقدر به ادم اعتماد بنفس بده که از همه عالم بی نیاز بشی
 .....خدایا برای همه چیز  شکر

 
   ******پایان******
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  (زهرا نوری )گل یخ 
۸۲/۰۲/۵۹۳۱ 
 

قطه ی نرمان نقطه ی مبهمی نموند و اگه با دقت خونده باشین وضعیت تقریبی همه ی کاراکترا گفته شد و :پ ن 
مبهمی نموند ، بعضی از شخصیتا نقش حاشیه ایی داشتن و زوم کردن بیش از حد روی روند زندگیشون ، خواننده 

 !!!مطمعنا خسته کننده می شد وضوع اصلی فاصله میداد واز مرو
 ..خیلی از مسائل بحث برانگیز رو تو قصه جا بدم بلکه تلنگری باشه برای خیلیا تالش کردم

 ...بخش بوده باشهمفید و لذتاگرچه نشد ولی امیدوارم
 

 در اختیار من وی غالمی که این فرصتوتشکر ویژه از برنامه ی رمانهای عاشقانه  و ادمین محترم برنامه جناب آقا
 .فرهنگی ، فعالیت کنیم و به ارایه مطالبمون بپردازیم  سایر نویسنده ها قرار دادن تا بتونیم در فضایی آرام و

 ..گلم زهرا خانم که زحمت تایپ بخش قابل توجهی از رمان به عهده اش بود تشکر ویژه از دوست
 ...ن کردیبد قصه ساختیدو تحملمصبورانه همراهی کردید و با خوب وصمیمانه و تشکر ویژه از همه ی عزیزانی که

 ...تشکر دوستان 
 

 دلتون شاد ، لبتون خندون 
 

 والسالم
 

#gol yakh 

 
 
 

 

 

 


