
@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

1  

 

 به نام خدا

 

 بدنام

 *زهرا بیگدلی*

بحث سر تعیین میزان مهریه و شیربها بود. نمی دانم بابا این 
الکچری بازی ها را از کجا یاد گرفته بود و از کی تا حاال این 

ام را به  قدر تو نظرش باارزش شده بودم که میزان مهریه
تاریخ میالدی تولدم تمام سکه تعیین کرد و خانه و ماشین 
فردین را به عنوان پشت قباله برای ضمانت خوشبختی ام در 
نظر گرفت! واال یادم می اید سر تعیین مهریه ی زن خشایار 

 رضایت تا رساند عدد چهارده به  تعداد سکه را از صدوچهارده
ر از ذهن نبود که بخواهد سنگ دو البته. داد ها بیچاره عقد به

 .جلوی پایمان بیندازد

. کردم نگاه فردین  خجالتزده سرم را بلند کردم و به صورت 
. شد متوجه هم بار این. کرد می شکار را نگاهم حال همه در
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 چشمک کوتاه ی لحظه همان در و انداخت سمتم نگاهی نیم
باره دو و زد را بودم داده برایش دین و دل که اش همیشگی

نگاهش را به بابا داد و من باز مشغول تماشای گل های قالی 
ولی تمام حواصم به جوابی بود که فردین   الکی رنگمان شدم

 .می خواست در مورد مهریه به بابا بدهد

قبوله عمو فرید. به عالوه ی جونم که کف دستم میذارم برا -

 .خوشبختی یاس

ای جسارت های قلبم تپیدن گرفت و بی قرار شد و دلم بر
عاشقانه اش ضعف رفت. جسارتی که بابا انگ بی حیایی 
بهشان می چسباند و من دیوانه ی این جسارتش بودم که 

 .برای دل من حیایش را در برابر بابا به هیچ می گرفت

نمی دانم عشقمان از کی شروع شد، هر چه فکر می کنم 
قگی نقطه ی شروعی برایش پیدا نمی کنم انگار که از قندا

امان این عالقه در قلب هایمان بوده! اما یک چیز را خوب می 
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دانم؛ این که هر روز که می گذرد، تب عشقمان طعنه ای به 

  .حرارت خورشید می زند و رو سیاهش می کند

نیشگون ریزی که نیلوفر از پهلویم گرفت باعث شد لبخندم را 
با  جمع کنم و سر خم شده ام را سمتش خم تر کنم. همزمان

من سرش را در گوشم فرو کرد و زمزمه وار و پر شیطنت 
تیکه بارم کرد: چی خوروندی بهش ساقی. حالش بد جوری 

 !بده

 .سقلمه ای به پهلویش زدم و کوفتی زیرزبانی نثارش کردم

 !آرام زمزمه کرد: اوه اوه بابارو

 .بی اراده سرم سمت بابا بلند شد

دی با چهره ی آرام و نارضایتی در صورتش هوار می زد و زیا
راضی عمو علی در تضاد بود. نفسم را با نگرانی بیرون 
فرستادم و در دلم به پای خدا افتادم که دوباره سر ناسزگاری 

 .نگذارد

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

4  

 

درست شش ماه پیش بود که خاله نیاز من را برای فردین 
خواستگاری کرد. بابا که موضعش مشخص بود کال از باجناق 

چه برسد به پسرش! ولی خب زبان جماعت خوشش نمی آمد 
چرب و نرم مامان را هم منکر نمی شوم. با کلی قربان صدقه 
و دلیل و منطق آوردن باالخره بابا را راضی به این وصلت 
کرد. ولی از بخت سیاه من جواب آزمایش هایمان مثبت شد و 
با آزمایش ژنتیک معلوم شد که من و فردین هرگز صاحب 

وای که دلم اصال مرور ان روزها را  فرزندی نخواهیم شد.
. اتو دست بابا آمد که نامزدی امان را به هم بزند و  نمی خواهد

زد. آن هم به بی رحمانه ترین شکل. هر چه التماسش کردیم 
فایده نداشت. کاش ان روزها از خاطرم پاک شود. ان روزهایی 

سش که فردین مغرور و با صالبت من به پای بابا افتاد و التما
کرد. فایده نکرد و مجبور شدم آن روی دیوانه ام را برای بابا 
رو کنم و وقتی اقدام به خود کشی کردم و تا مرز مردن رفتم 
و با احیا برگشتم کوتاه آمد و حاال من و فردین برای یکی 

 .شدن فقط ساعتی فاصله داشتیم
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از یاد آوری آن روز ها سینه ام تنگ شد و به قلبم فشار آورد. 
بابا با سردترین لحن ممکن رو به فردین گفت: ببین فردین 
قبول می کنم این وصلت سر بگیره ولی هوا برت نداره، چهار 
چشمی هواسم بهتونه، کوچکترین اختالفی بینتون پیش بیاد 

 .به خاطر بچه، اروم نمیشینم

بغ کرده به خاله نیاز و مامان که کنار هم نشسته بودند نگاه 
با آرامش پلکی زد. مامان بیچاره که رنگ به کردم که خاله 

صورت نداشت از رفتار بابا. انقدر حالم بد شده بود که اصال 
نفهمیدم فردین در جواب تهدید بابا چه گفت. وقتی نگاهم را 
به صورتش دوختم متوجه شدم که حواسش جمعم بوده. 

 .. رو به بابا کرد تالقی نگاهمان فقط ثانیه ای بود

گه اجازه بدید تا شما بقیه قرار مدارها رو میذارید عمو جون ا-

 .من یه صحبت کوتاهی با یاس داشته باشم. واجبه
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علت تعجیلش را برای خلوت کردنمان می دانستم. فردین من 
را از بر بود و مطمئنا پی به حال بدم برده بود و می خواست 

  .آرامم کند

ه لبم را به بابا به اجبار سری تکان داد. با کل کشیدن خال
دندان گرفتم. چقدر بابا از این کار بیزار بود و خاله اهمیت نمی 
داد. سریع از جایم بلند شدم تا خاله خوشحالی کردنش را تمام 
کندو سرسری با اجازه ای گفتم و سمت اتاق مشترکم با 

 .نیلوفر راه افتادم. فردین هم پشت سرم آمد

آنجا بود رفتم و در را داخل راهروی باریکی که اتاق هایمان 
باز کردم و به فردین که سنگینی نگاهش به کوه طعنه می زد 

 .خیره شدم

نه من بفرمایید می گفتم نه او حرفی می زد و با آن چشم 
های خوشگلش که دلخوری اش نمی گذاشت در عسلی اش 
غرق شوم خیره ام بود. می ترسیدم لب باز کنم و اشک هایم 

د. درست است که از بابا بیش از این روان شود و دعوایم کن
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توقع نداشتم ولی او هم همه جوره برایم سنگ تمام گذاشت و 
شبم را خراب کرد، حداقل می توانست یک امشب را بی نق و 

 .نوق راه بیندازد

باالخره سکوت بینمان را شکست. پوفی عصبی کشید و به 
یش، داخل اتاق اشاره زد. به عادت همیشگی به موقع دستورها

لب هایم را بیرون دادم و بغ کرده و بی حرف داخل رفتم. 
پشت سرم آمد و در را بست. روی تخت نیلوفر نشستم و 
نگاهش کردم. کتش را در آورد و روی تخت رو برویی که 
متعلق به من بود پرتاب کرد و همانجا لبه اش نشست و به 

 .کنارش اشاره زد

 .پاشو بیا اینجا-

سمتش قدم برداشتم و کنارش نشستم و بی حرف بلند شدم و 

 !غر زدم: اینجا و اونجا چه فرقی داره

 .سرش را در گودی گردنم فرو کرد

 .خیلی فرق می کنه-
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 .قلقلکم شد و بی اراده شانه ام سمت سرم باال آمد

  
 .نکن فردین-

 عقب کشید و در صورتم خم شد

 .به من نگاه کن یاسی-

هایش نشست. ابروهایش  نگاهم باال آمد و درست وسط چشم

 .در هم گره خوردند

 برای چی بابات بحث بچه رو کشید وسط بغ کردی!؟-

با خودش چه فکری کرده بود! من اصال کاری به بچه نداشتم 
که، من از برخورد بد و زننده ی بابا ناراحت بودم! دلخور من 

 .اخم هایم را در هم کشیدم

شا! خودت چی میگی واسه خودت! بحث بچه رو پیش نک-
خوب میدونی یه ذره هم برام مهم نیست. تو که باشی برام 

 .می خوام دیگه دنیا نباشه

 .لب هایش کش آمدند و اخم هایش باز شدند
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 پس چه ت شد یهو؟-

نمی بینی رفتار بابا رو. طفلی عمو علی یه کلمه هم حرف -
نمی زد. شیش ماه خون به جیگرم کرده بس نیست امشبم 

 .ول کن نیست

خنده ای زد و با خونسردی گفت: ول کن بابا. فکر کردم  تک

 !چی شده حاال. موضع عمو همیشه همین بوده دیگه

ده سانت فاصله امان را هیچ کرد و خواست در آغوشم بگیرد. 

 .با دلخوری پسش زدم

 .دست نزنی بهما. ازت دلخورم اینجوری قضاوتم کردی-

ا مخفی کند و لب زیرینش را به دندان گرفت تا خنده اش ر
بیشتر از این کفرم را باال نیاورد ولی از شیطنتش دست 
برنداشت و سمتم خم شد. خواستم عقب بکشم که هلم داد و 
روی تخت افتادم. سریع قبل از بلند شدنم رویم خیمه زد و 

 .دلبرانه چشم در چشمم دوخت
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نامهربون نشو دیگه عزیزم. به خدا دارم جون میدم برا یکی -
می دونی چند ساله دارم برات بال بال می زنم. مگه  شدنمون.

مهمه بقیه چی تو فکرشونه!؟ مهم من و تو ایم که دل می 

 .زنیم برا باهم بودن. امشبمون رو خراب نکن

لخت شدن بدنم را از هرم نفس هایش که به صورتم می 
خورد حس می کردم. دستم را روی سینه اش گذاشتم و سعی 

 !نم و با عجز نالیدم: فردینکردم از خودم دورش ک

نگاهش سمت لب هایم پایین کشیده شد و صدایش تحلیل 

 .رفت

 جون فردین؟-

 .پاشو. دیوونه نشو-

 .نگاه تب دارش را باال کشید

 .زنمی-

سعی کردم از زیر دستش خودم را بیرون بکشم ولی نگذاشت. 
دو مرتبه فشاری به سینه اش آوردم. همین تماس های 
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را حالی به حولی می کرد و محار احساساتم  ریزمان هم دلم

 .برایم سخت میشد. لب زدم: بذار عقدم کنی بعد بگو زنمی

 .بی حرف دل کند و خیمه اش را از رویم برداشت

 !نیاز به عقد ندارم من، می دونی که -

می دانستم، دیوانه بازی زیاد داشت. دلم برای دین و ایمانم 
بودن خودم خبر داشت، کافی نسوخته بود، دل من از کم جنبه 

بود باز لب هایش را روی لب هایم بگذارد تا دیگر ساعت ها 
نتوانم تپش قلبم را محار کنم و دل دل زدن هایم را برای هم 
آغوشی امان آرام کنم! من در برابر عاشقانه های فردین بی 

 .جنبه ترین بودم

لند به نگاه دل خورش شکلکی در آوردم و با خنده از کنارش ب
شدم. هنوز قدمی برنداشته بودم که مچ دستم اسیر دستش شد 
و همزمان بلند شد و روبرویم ایستاد. قدش سر و گردنی بلند 
تر از من بود، خم شد تا هم قد شویم و نگاهش را در دو 

 .چشمم به گردش درآورد
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 بگم فعال یه صیغه بخونن برامون؟ -

شب دیگر واقعا دلم لرزید از تب نگاهش، سر به زیر شدم ام
 بی طاقت شده بود. با صدای بم شده اسمم را صدا زد: یاس

دستش را زیر چانه ام گذاشت و سرم را باال آورد. آب دهانم را 
فرو خوردم و در تب نگاهش غرق شدم و بی اراده با خواهش 

 اسمش را لب زدم: فردین؟

نگاهش روی لب هایم لغزید و سرش را در صورتم کج کرد.  
قرار دستم  قلب شده ام را با تشری سرزنش کردم و بیحال من

 .را روی لب هایش که در میلیمتری لب هایم بود گذاشتم

 .فردین توروخدا آروم باش-

مچ دستم را با خشونت گرفت و از روی لب هایش کنار کشید، 
طوری که تعادلم را از دست دادم و در آغوشش رها شدم. در 

ین بوسه ایه که شش ماهه صورتم غرید: آرامش من توی هم
ازت طلبش دارم. شش ماه کم نیست یاس، انقدر بی قرارتم 
که دلم میخواد همه ی وجودت رو همین االن برای خودم 
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کنم. جدایی تموم شد یاس، االن تو نامزد منی. این جوری 

 .موضع نگیر برام، روانی بشم کار دستت میدم

خود به خود  لبم را به دندان گرفتم و از ترس چشم هایم 
 بی وقت به  بسته شد. حق داشت از کوره در برود، می دانستم

 چه این دانم نمی ولی مانعش نه شوم قرارش باید قراری

  .بود کرده آشوب را دلم امشب همین که بود حسی

 .همان طور چشم بسته گفتم: بگو محرم مون کنن

  
فشاری به کمرم آورد، حس کردم هرم نفس هایش جایی  

ار لبم فوت می شود سریع چشم باز کردم. از عصبانیت چند کن
لحظه پیش اش خبری نبود و جایش لبخند ریزی روی لب 

 .هایش نشسته بود، چشمکی زد و با ابرو به لبهایم اشاره کرد

 !یه دونه -

از حرکاتش بی اراده به خنده افتادم. تقه ای به در خورد که  
کاری که نکرده بودیم  باعث شد از هم جدا شویم دستپاچه از
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سمت در رفتم و با چک کردن وضعیت روسری ام نفسی تازه 
کردم تا دلم را آرام کنم و در را باز کردم. نیلوفر بود لبخندی 
مصنوعی به فردین زد و آرام در گوشم زمزمه کرد: بدو بیاید. 

 .بابا داره سنگ جلو پاتون میندازه

 با ترس پرسیدم: چه سنگی؟ 

 .دیک آمدفردین هم نز

 چی شده نیلوفر؟ -

مجبور شد حرفش را بلند بگوید: تاریخ عقد و عروسی رو دارند 
کنن، عمو و خاله میگن یکی دو ماهه دیگه بابا  تعیین می

 .میگه دو سال دیگه یاسی درسش تموم بشه

مشت گره خورده ی فردین از حرصش روی دیوار فرود آمد.  
ا با خواهش صدا قلبم به جای مشتش درد گرفت و نامش ر

 زدم: فردین؟

با حرص پسم زد و از اتاق بیرون رفت. رو به نیلوفر با  

 .ی گفتم و پشت سر فردین پا تند کردم"وای"درماندگی 
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سالمی داد و خونسرد رفت و سر جایش نشست اما من نمی 
توانستم مثل فردین حفظ ظاهر کنم، داشتم از دلشوره می 

شده بودند که با سرفه ای مردم. با ورود ما همگی ساکت 
خواهد حرفی بزند و توجه همه را  مصلحتی نشان داد که می

جلب خود کرد. با اضطراب مقابلش نشسته و با التماس خیره 

 .اش شدم. بی توجه به حال بدم رو به بابا کرد

عمو جون جسارت نباشه، من و یاس تصمیم گرفتیم آخر  -
راسم عروسی رو همین هفته عقد کنیم و هفته بعدش هم م

 .راه بندازیم جهیزیه هم که گفتم همه ش با خودم

نمی دانستم مراسم خواستگاری بود یا میدان جنگ! دوباره  
بغض گلویم را گرفت شانس که نداشته باشی همین می شود 
دنیا دستِ خوشی هایش را می گیرد و پشت به صورتت می 

 .نشیند
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ه بیاید. یکی نیست با التماس به بابا نگاه کردم بلکه کوتا 
بگوید زندگی من است، این منم که از مادرشدن محرومم و 

 !راضی ام به وضعیتم، شما چرا جوشم را می زنید

بابا هم روی آن دنده اش افتاده بود با غضب خیره به فردین  
گفت: هنوز باباش نمرده که یه علف بچه بخواد پولش رو به 

 .ده بگیرهرخم بکشه و جهیزیه ی دخترم رو به عه

این چه حرفیه عمو! من خیلی شکر بخورم همچین  -
منظوری داشته باشم. حرف من اینه که خونه م همه چی داره 
برای چی الکی به زحمت بیفتید توی دو هفته هم که نمیشه 

 .جهیزیه خرید

کی گفته دو هفته؟! برا خودت میبری و میدوزی و می  -
روش، خیالت  پوشی! دو سال از درس یاس مونده. اسمت

 .تخت مال تو. برو دو سال دیگه بیا ببرش

 !بی اراده حرص زدم: بابا 
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چشم غره ای سمتم رفت. خودکشی ام را از یاد برده بود 
 را خودم کرد می رقصانی گربه بار این اگر خدا به  انگار!

  .کردم می خالص

کاسه چشم هایم لبریز از اشک شد ولی به رحم نیامد 
فردین باعث شدت گرفتن لجبازی اش شده.  دانستم رفتار می

سمت فردین نگاه کردم بلکه با التماس چشم هایم راضی به 
کوتاه آمدن و مالیمتش کنم ولی انگار با بابا در حال دوئل بود 

 !که هیچ کس را نمی دید

خاله هم تا خواست حرفی بزند با بلند کردن دستش ساکتش 
با خونسرد ترین لحن  کرد و خودش جواب بابا را داد، آن هم

ممکن که می دانستم برای درآوردن حرص باباست و اال از تو 

 .در حال انفجار بود

عمو چشمم کف پاتون یاس بهم جواب مثبت داده منم  -
خوشم نمیاد زنم درس بخونه یاس هم قبول کرده. بسشه هر 

 .چی خونده
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گوید. خود فردین مشوق منِ تنبل  می دانستم که دروغ می 

 !ی درس خواندن بودبرا

برای ختم غائله سریع گستاخی کردم و خجالت و شرم را  
کنار گذاشتم و رو به بابا در حالی که مهار اشک هایم دست 
خودم نبود گفتم: راست میگه بابا من نمی خوام درس بخونم، 
تصمیمم رو گرفتم، از بالتکلیفی خسته شدم. شش ماه پیش 

ون مشورت و نظر خواستن شیرینی خورده فردین شدم ولی بد
از من نامزدیم رو به هم زدید االن دیگه نمیخوام کشش بدم. 

 .خواهش می کنم به احساس دختر تون بها بدید

صدایم انقدر لرزش داشت که خودم را یاد زجه هایم به پای 
بابا می انداخت، همان وقت که حلقه ام را می خواستم و نمی 

ابا کالفه پوفی کشید و خواستم از انگشتم درش بیاورم. ب
نگاهش را سمت مخالفم برگرداند. احتماال حدس زد که اگر 
کوتاه نیاید باید جنازه ام را راهی قبرستان کند جای راهی 

  .کردن خودم به خانه ی بخت
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به فردین نگاه کردم. بیقرار نگاه از صورتم گرفت و عصبی با 
اشت پاهایش روی زمین ضرب گرفت. طاقت اشک هایم را ند

این را هزار بار با فریاد تفهیمم کرده بود و من هر بار مثل 
ماهی فراموشکار از یاد می بردم و باعث آزارش می شدم. 
سریع اشک هایم را پس زدم و رو به عمو علی که با صبوری 
تماشاگر نمایشی بود که بابا کارگردانی اش را به عهده داشت 

 .گفتم: ببخشید بی حیایی کردم عمو

 .لبخند غمگینی پلک زدبا  

 .این چه حرفیه عمو. تاج سری -

هایش کنده  نگاه فردین که کنار عمو علی نشسته بود از کفش

 !شد و در صورت بغ کرده ام نشست. لب زدم: ببخشید

 بی قرار چشم هایش را بست و 

  
با یک حرکت به پشتی مبل تکیه زد و سرش را به عقب هل 

  .داد
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لحنی ملتمس شروع به دلجویی کرد: آقا خاله رو به بابا با 
فرید شما ببخشید جوانن کله شون بوی قرمه سبزی میده من 
میگم آخر همین برج سالگرد ازدواج فاطمه زهرا و حضرت 
علیه. روز فرخنده ایه. رضایت بدید سوروسات عروسی رو راه 
بندازیم. همه مون می دونیم که فردین و یاس از بچگی خاطر 

ان. خدا رو خوش نمیاد اینجوری از هم دور هم رو می خو
باشند. با اون قضیه هم که هیچکدام مشکلی ندارن. توکل به 

 .خدا. بگید مبارک باشه دعای پدر گیراست

و دلم  "مبارک باشه"بابا به اجبار سری تکان داد ولی نگفت 
نیلوفر پاشو شیرینی رو دور "را بد جوری سوزاند. با گفتن 

جباری اش را اعالم کرد. بی شک طعم رضایت ا "بگردون
های دیگر داشت  این شیرینی به کام هر دختری ورا شیرینی

ای که دریغم کرد باعث شد تلخی  "مبارک باشه"ولی بابا با 

 .اش تا ابد زیر زبانم بماند

خاله سریع تا دید تنور داغ است نان را چسباند. رو به فردین  

 .کرد
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 .شین پیش عروستمامان جان پاشو بیا اینجا ب-

خودش از کنارم بلند شد و کیفش را به دست گرفت و مشغول 

 .جستجو درون شد

نیلوفر شروع به دست زدن کرد و یخ مجلس را کمی باز  

  .کرد

خاله جعبه ی کوچک بلوری حاوی انگشتر را دست فردین که 

 .گرفت داد کنارم قرار می

 .عروست رو نشون کن. مبارکت باشه قربونت برم-

چقدر این صحنه برایم آشنا بود، درست شش ماه پیش هم  
من را همین طور روی همین مل با یک انگشتر نشان کرده 
بود. سعی کردم به روزهای بدی که گذشت فکر نکنم و 
نگاهم را به انگشتر دادم تا ببینم همان انگشتر نشان خودم 
 است یا نه. از دیدن دوباره اش لبم به وضوح لرزید و به زور

اشک هایم را مهار کردم که نریزد. از قاب بیرونش کشید و 
 آرام اسمم را صدا زد: یاس؟
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سرم را بلند کردم و در چشم هایش خیره شدم. به همان  
آهستگی زمزمه کرد: تو رو خدا بغض نکن. بزار خوشگل تو 

 .خاطره هامون ثبت بشه امشب

لبخندم را دریغش نکردم. راست می گفت امشب قشنگ  

 ...ن شب دنیا بود؛ شب من و شب فردینتری

لبخندم که عمق گرفت دستش را پیش آورد و دست چپم را  
در دست گرفت. از تماس دست هایمان دلم هوایی آغوشش 
شد. چشم در چشم انگشتر را در انگشتم فرو کرد و سرش را 
در کنار گوشم جا داد، نفسش را رها کرد و گفت: دوستت 

 .دارم

 .لم ریخت و بی اراده لب زدم: منمخوشی دنیا در د 

با کل کشیدن خاله و دست زدن بقیه، به ناچار از هم دل 

 .کندیم و برای دید و بوسی از جایمان بلند شدیم

روی خوش نشان ندادن های بابا باعث شد خیلی زود بلند 
شوند و عزم رفتن کنند. موقع بدرقه در میان همهمه و شلوغی 
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کنار گوشم گفت: شب ساعت یک فردین فرصتی گیر آورد و 

  .بپیچون بیا تو کوچه کارت دارم

منتظر اعتراضم نماند و همراه خاله و عمو علی از در بیرون 

 .زد

  
به محض بستن در زودتر از بقیه به سالن بازگشتم و با دلی 
مملوع از هزار احساس مشغول جمع کردن ظرف های 

ی ها را درون پذیرایی شدم. پوست میوه های داخل پیش دست
سطل می ریختم و ظرف هایشان را روی هم می چیدم و به 
امشب و همه ی تلخی و شیرینی هایش فکر می کردم و 
دقیق نمی دانستم روی کدام طعمش تمرکز کنم. با ورود بابا 
و پشت بندش مامان و نیلوفر لحظه اس سرم را بلند کردم و 

رها کرد و غر باز مشغول کارم شدم. بابا خودش را روی مبل 

 .زد: زود جمع کن تلوزیون رو روشن کن

نگاهم را به صورتش دادم. سبیل های جوگندمی اش را با 
دندان می گرفت و رها می کرد و این یعنی بی قرار و 
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 که اش مشکلی و درشت زیادی های چشم به. بود  عصبی
 دلجویی خواست دلم و شدم خیره بود داده هم من به را ارثش
امشب را از زبانش درآورم و آرام بگیرم. با اینکه از  های تلخی

 واکنشش می ترسیدم ولی خیره سرانه صدایش زدم: بابا؟

 لحنم خیلی عاجزانه بود ولی بابا با خشم جوابم را داد: چیه؟

بغض به سینه ام حجوم آورد و لب هایم را لرزاند و اشک دم 

 .مشک این روز هایم تا مرز سقوط رفتند

م بابا تو ام راضی باش. از این رفتارت دلم من راضی ا-

 .میشکنه

 .اخم هایش درهم تر شد

 مگه رضایت ندادم!؟ -

 .از ته دل بابا-

تکیه اش را از پشتی مبل گرفت و لبه اش نشست و سمتم 
خم شد و به در خروجی اشاره کرد و غرید: روزی رو میبینم 
 که همین پسره ی عاشق پیشه که داره خودش رو به در و

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

25  

 

دیوار می کوبه، برا حفظ پشت و نسبش سرت هوو میاره! تک 
پسر باباشه، فکر کردی میگذره از حق پدرشدنش! نه من 

 !احمقم نه مادرت به کی رفتی تو نمی دونم

از آینده ای که برایم ترسیم کرد دلم لرزید. می دانستم که 
فردین این کار را نخواهد کرد ولی احتمال هیچ درصدی اش 

 !را به آتش کشید و بی قرارم کرد. نالیدم: باباهم قلبم 

 .زور آخر را هم زد: هنوز دیر نشده یاس. یکم عاقل شو

بی خیال پیش دستی ها شدم، سمت بابا رفتم و مقابل 

  .پاهایش نشستم، دستش را گرفتم و روی سرم گذاشتم

 .تو دعا کنی خوشبخت شم، میشم-

 .فشارش داد دستش را سمت گردنم سر داد و از روی محبت

برا خوشبختیته که این جور گوشت تلخ شدم دیگه! دلم نمی -

 !خواد بری و با کمر خمیده و چشم گریون برگردی

اشک هایم فرو ریختند. بلند شدم و سمت اتاقم دویدم. نه 

 !دعایش را خواستم نه این جور خون به جگر کردن هایش را
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ش دست خدا من نمی دانم بزرگ تر ها در آینده ای که همه ا

 .است چه می دیدند که این جور حالمان را به گند می زدند

روی تخت زیر پتو ام خزیدم. گریه ام بند آمده بود. حرف های 
بابا را جایی از ذهنم حک کردم تا ده سال دیگر بدوم بچه ای 
در آغوشم ثابتش کنم که برای آینده ای که فقط خدا از ان 

 !آگاه است باید توکل کرد

خالص شدن از فکر و خیال گوشی ام را دست گرفتم و  برای
 از. کردم باز را  پیامکی که روی صفحه اش چشمک می زد

 بازش و شد کج جانی بی لبخند به هایم لب. بود فردین سمت

 .کردم

 《ساعت یک یادت نره. مانتو بپوش می ریم دور بزنیم》

*** 

اورچین خانه در سکوت و خاموشی فرو رفته بود، پاورچین پ
سمت در رفتم و آرام بازش کردم و با نگاهی به پشت سرم و 
اطمینان حاصل کردن از اینکه کسی متوجه خروجم نشده در 
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. کفش هایم را از جاکفشی  را به آرانی چفت چهارچوبش کردم
برداشتم ولی پا نزدم که هنگام راه رفتن صدا تولید نکند و از 

هایم در کوچه بودم  حیاط بیزون زدم. در حال پوشیدن کفش
که نوری مقابل پایم را لحظه ای روشن کرد. ترسیده سر بلند 
کردم. با چراغ زدن ماشین فردین نفس حبس شده ام را راحت 
فوت کردم لنگه ی دیگر کفش را هم پا زدم و سمتش پاتند 
کردم و سوار شدم. نگاه شیفته اش رویم سنگینی می کرد، غر 

 .زدم: برو دیگه واینسا

 .نگاه مضطربم را به در کوچک خانه مان دادمو 

استارت زد و دستش را روی پشتی صندلی من گذاشت و حین 
دنده عقب گرفتن گفت: از چی میترسی! داریم میریم 

 !نامزدبازی! کی میخواد جلومون رو بگیره؟

 نگاهش را به صورتم داد: ها؟

منتظر جوابم نماند و صاف نشست و دنده را عوض کرد و با 

 .ک حرکت تیز و تند از سر کوچه امان دور شدیمی
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به یاد حرف های بابا بی حوصله لب باز کردم: تا عقد نکنیم 

  .باید مالحظه کنیم فردین

نگران چی هستی تو؟ ها!؟ اینبار پاتک نمی خورم. به خدا -
اگه قصد بابات اذیت باشه برت میدارم میبرمت یه جایی که 

 کردی از دستت میدم؟دستش به سایه ت هم نرسه!فکر 

از حرفش دلم آشوب تر شد. در جایم کج نشستم تا بهتر 

 .ببینمش

شما که رفتید بابا گفت بیشتر فکر کنم. می گفت روزی رو -

 !میبینه که تو سرم زن بگیری برا بچه دار شدن

به یکباره با صدا خندید. از حرصم مشتی به بازوی بزرگش 

 .کوبیدم

 !مرض. خنده داره-

را به زحمت جنع کرد و با لحنی که هنوز آثار خنده  خنده اش

  !درش معلوم بود گفت: بابات خیلی قبولت داره ها
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با چشم غره خیره اش بودم تا حرفش را بزند. ادامه داد: االن 
فکر کرده تو رو بهم داده یعنی زن گرفتم! من تو رو ببرم 

 .ن توخونه م تازه انگار بچه دار شدم باید بشینم به بزرگ کرد

باز هر هر خنده اش را از سر گرفت. مشت دیگری به بازویش 

 .کوبیدم که در هوا مشتم را غافلگیر کرد

  
با دلخوری کودکانه ام خواستم دستم را پس بکشم که 
نگذاشت و فشاری به انگشت هایم آورد تا گره مشتم را باز 

 .کنم و انگشت هایش را البه الی انگشت هایم جا داد

به یکباره ی بدنم که نقطه ی شروعش از البه  گرم شدن

 .الی دست های چفت شده امان بود ضعفی در بدنم انداخت

نگاهمان در هم گره خورد، دیگر نه از خنده و لودگی فردین 

 .اثری بود نه از دلخوری من! هر چه بود عشق بود و احساس

آرام زمزمه کرد: یه ثانیه بودنت رو با دنیا عوض نمی کنم 

 !ونهدیو
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با صدای بوق ماشینی دستپاچه شدیم و نگاهمان را به روبرو 
دادیم. میان ماشین هایی از روبرو می آمدند بودیم. ماشین 
سمت الین خالف رفته بود؛ سریع فرمان را سمت راست تاب 
داد و با تک بوقی از راننده های شاکی عذرخواهی کرد و مثل 

 .همیشه زود عصبی شد

م مونده بود ارزوی بچه که هیچ آرزوی عقد هی بابام بابام ک-

  !و عروسی رم به گور ببریم

قلبم از ترس صحنه ای که ممکن بود به تصادف منجر شود 
مثل قلب گنجشک خیس شده زیر باران می کوبید، به جای 
ارام کردنم سرم داد می زد! بغض سینه ام را سنگین کرد. 

یاد دارم همیشه  مانده بودم چه چیز فردین را دوست دارم! تا

 !به محض از کوره در رفتن هایش من را نشانه می گرفت

این بار مهم نبود که سرم داد زده یا اصال مهم نبود که مقصر 
خودش بود نه من! این مهم بود که در عصبانیت از ارزویی 

 .حرف زد که خوره ی جانم شده بود
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  .به گریه افتادم و لب برچیدم

وته! فردین با همه چیزت ساختم، با دیدی بچه دار شدن آرز -
این اخالق گندت که تا اتفاقی می افته قاطی می کنی و 
نمیشه حرف بهت زد کنار اومدم. با زورگویی هات کنار اومدم 
ولی من نمی تونم تحمل کنم که دو روز دیگه به خاطر بچه 
از اینم کوفت تر بشی. به خاطر بچه بری سرم هوو بیاری یا 

 ...ج کنی. به خاطر بچپنهونی ازدوا

  
پوفی عصبی کشید که به کل رشته ی کالم از دستم در رفت. 

 .اشک هایم را پس زدم تا بتوانم صورتش را ببینم

با ابروهای گره خورده خیره ی صورتم بود و رگ کنار پیشانی 
اش نبض می زد. از اخم هایش حساب می بردم. با ترس لب 

تکمیل کنم که دستش را باال  باز کردم تا دل مشغولی هایم را
آورد و غرید: بسه! هی هیچی نمی گم ترمز بریده! حرفای 

 تازه می شنوم؛ من سگ اخالقم و باهام کنار اومدی؟ آره؟ 
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 :وای دوباره خراب کرده بودم. سریع و دستپاچه نالیدم

 ...منظورم این نبود، من-

دوباره میان کالمم پرید: هیس هیچی نگو! من خیلی شکر 
وروم که آرزوی بچه دارم. همین تو رو بزرگ کنم بسمه. خ

 .هی هوو هوو می کنه برا من

باید حرفم را می زدم باز زور گو شده بود که نمی گذاشت از 

 .خودم دفاع کنم

بذار حرفم و بزنم فردین. اگه دلت بچه بخواد چی؟ اگه ازم -
زده بشی چی؟ به خدا من طاقتش و ندارم. میمیرم فردین. 

 ...االن همین

گریه ام شدت گرفت و نتوانستم و نخواستم بگویم همین االن 
تمامش کنیم! شانه ام را به دست گرفت و سمت خود کشید. 
همیشه همین طور بود دقیقه ای از خشمش نگدشته پشیمان 
می شد و از در دلجویی در می آمد. دلخور و غمدار خواستم از 

ا کشید و دست آعوشش بیرون بروم که سفت تر شانه ام ر
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آزادش را دورم حصار کرد. سرم روی سینه ی پهنش قرار 

 .گرفت و صدای پرکوبش قلبش در گوشم پیچید

بارش چشم هایم از لمس آغوشش که دل می زدم برای 

 .همیشه داشتنش شدت گرفت و گله هایم سر باز کردند

انقدر قلدر و زورگویی که یه دقیقه صبر نمی کنی آدم  -
. می گم... من... حرفم اینه که... تب تندت زود حرفش رو بزنه

به عرق نشینه، بعدش کم کم خال بچه تو زندگیمون تلخی به 
 که فردین بده بهم اطمینان یه  وجود بیاره. من طاقتشو ندارم!

 و بشه ذهنم ی ملکه که بگو چیزی یه. شه آروم قلبم

 !کنم تحمل بتونم رو اطرافیانم های سرزنش و سرکوفت

هایم تیشرت تنش را خیس خیس کرده بودند، بینی ام اشک  
را باال کشیدم، صدایم از شدت لرزش تحلیل رفت و نتوانستم 
ادامه دهم. حق داشتم تمام این شش ماه را به گریه و التماس 
گذرانده بودم و هزار دلیل و برهان شنیده بودم که عشق ما 

 !بدون حضور بچه طبل تو خالی است
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در دستش گرفت و از خودش جدایم کرد. بازویم را نرم 

 ...خواستم ادامه دهم: فردین

 !دست آزادش را روی بینی اش گذاشت: هیش! هیچی نگو

از پشت پرده ی اشک خیره ی صورت جدی ولی پر از  
احساسش بودم و قلبم با کوبش های غیر عادی اش نشان 

 !داد که چقدر دیوانه وار عاشق این زورگو است می

ای من نگاه کن یاس. روت میشه تضمین تو چشم ه-
 بخوای؟

سرم را از حرفش با شرمندگی زیر انداختم. با کشیدن بازویم 

 .بار دیگر در آغوشش فرو رفتم

خیلی سخت رسیده بودم به این آغوش و دلم راحت از دست 

 ...خواست! نالیدم: فردین من... فقط دادنش را نمی

بیاورم و در آخر کم چه توجیهی برای شک کردنم  نمی دانستم

 !آوردم و مشتی به سینه اش زدم: خیلی بد اخالقی
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به جای دلداری ام به خنده افتاد که گریه ی من شدت  
گرفت و خواستم از آغوشش بیرون بیایم. آغوشش را تنگ تر 
کرد و کنار گوشم با صدایی که هنوز رگه های خنده درش 

گفتم فقط مشهود بود گفت: دیوونه من که هزار بار بهت 

 !خودت برام مهمی. شک داری به دوست داشتن من؟

 خودت چرا  اثر خنده از بین رفت و با هرم احساس ادامه داد:
 یه تو بدون نگفتم بهت حاال تا بار صد من کنی؟ می اذیت رو

 ت گریه پس ؟!نگفتم! انصاف بی  کنم زندگی نمیتونم لحظه

 ،!چیه ی واسه

قعا گریه ام برای چه بود! چرا هایش آرام شد. وا دلم از حرف 
بینی غیرمنطقی بابا فروخته  این صد بار ها را به یک پیش

 !بودم

دستم را در دستش گرفته و باال کشید و روی سینه اش  

 .درست جایی روی قلبش قرارداد

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

36  

 

می دونم گنده اخالقم ولی قد تموم دنیا میمیرم برات. ببین  -
پس چرا شک می وقتی گریه می کنی حال من چه جوریه! 

 کنی ها؟ 

کوبش قلبش به حدی بود که ثابت می کرد که عین این 
شش ماه دوری امان را به دنبالم دویده تا به هم برسیم و 
چقدر من این دوستت دارم هایی که با حرف ها و کارهایش 

کرد را به دوستت دارم هایی که زبانی بود ترجیح  ثابتم می

 ...دادم و غرق لذتش می شدم می

سرم را از روی سینه ی فراخ و پهنش که برایم آرامش  
های مخمورش  بخش ترین مکان بود، بلند کردم و به چشم

که عشق را فریاد می زد خیره شدم و لب زدم: دوستت دارم 

 .فردین

و به عادت لبم را بیرون دادم و تمنا را در چشم هایم که  
ذره ی گفت آنقدر شفاف و درشت است که ذره به  همیشه می

 .احساسم را فاش می کند ریختم
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نگاهش بین چشم هایم به حرکت درآمد. تب دار تر شد.  
روی لب هایم که رسید با شرمی دخترانه از آغوشش جدا شدم 
مانع نشد فقط چنگی به موهای مد روزش زد. انگار این کار 
حالش را بهتر می کرد و افسار در رفته از دست دلش را محار 

 .می کرد

ه دزدیدم. پوفی کشید و استارت زد. سرش را گذرا سمتم نگا 

 .چرخاند

 االن بهتری؟-

کوبش قلبم از نگاه گرمش هنوز میزان نشده بود ولی به 

 .زحمت لبخندی زدم

 !اوهوم -

برای راه انداختن ماشین دو دل بود آخر هم بیخیال شد. از 
 کنار چشمم دیدم که سوییچ را چرخاند و ماشین خاموش

  
 . نفسش را با صداشد
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 بیرون فرستاد و گفت: ببخشید سرت داد زدم. باشه؟

خواستم. سر چرخواندم  عذرخواهی کردن و شکستنش را نمی 
و نگاهش کردم. یک چشمش را بست و سر کج کرد و بچه 

 !شد

 باشه؟ -

 .خنده ام گرفت 

 !دیگه تکرار نشه -

به  ادای فکر کردن را درآورد و با خنده، حاصل تفکرش را 

 !زبان آورد: قول نمیدم

بعد هر هر به حرف خود خندید. با حرص ولی خنده مشتی  
حواله ی سینه اش کردم که آخی میان خنده گفت و خنده 

 .اش شدت گرفت

هنوز هم بعد از گذشت این همه سال وقتی می خندید در  
شد. گوشی ام را از  نظرم دیدنی ترین صحنه ی جذاب دنیا می
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دم تا ته مانده ی خنده اش را شکار کنم. به کیفم بیرون کشی
حرکاتم با لبخند خیره بود حتی به هنگام عکس گرفتن هم به 

 .لنز گوشی نگاه نکرد و چشم از چشمم نگرفت

دوربین گوشی فلش که خورد، گوشی را از دستم گرفت و به 

 .آغوشش اشاره کرد

 .عکس دونفره ش قشنگه -

ب فراموش نشدنی، با کمال میل برای ثبت کردن این ش
خودم را سمتش کشیدم و شانه چپم را به سینه اش تکیه زدم. 
به صفحه گوشی در دستش که هر دویمان را در خود جا داده 
بود خیره شدم. آرام صدایم زد، سرم را باال دادم و از پایین 
نگاهش کردم. به سر من که به زیر چانه اش مماس شد نگاه 

دیم گوشی فلش خورد و می کرد، وقتی چشم در چشم ش
بالفاصله لب های گرمش را پر محبت و شیرین روی پیشانی 
ام نشاند. چشم هایم بی اراده ی من بسته شد و لذت بوسه 
اش در تک تک سلولهای بدنم پخش شد. با جدا شدن لب 
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هایش از یشانی ام چشم باز کردم، هنوز نگاهش به چشم 
که به عکس داخل هایم بود که سرم را پایین کشیدم. چشمم 

قاب گوشی در دستش خورد لبخند پهن صورتم شد؛ شکار 
لحظه ها همین بود و باید در عاشقانه ترین عکس ها ثبت می 

 !شد

  
گوشی را از دستش گرفتم و در حال زوم کردنش گفتم: چه  

 .خوشگل شد

 و کردم مرتب را ام روسری  سری به نشانه مثبت تکان داد. 

 .ن کردمفردی به رو ذوق با

 !ژست اخم بگیر، می خوام عکس هنری بگیرم-

دانست عشق عکسم و گالری گوشی ام  تک خنده ای زد، می
پر از عکس های هنری)!( که قبول کرد و با جذبه و اخم خیره 

 .ام شد

 خوبه؟ -
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ریز خندیدم، نوک انگشت اشاره و شصتم را به هم چسباندنم  

 .و نشانش دادم

 !مرد روی کره زمینیعالی، تو بد اخم ترین -

با شانه اش به نشانه ی اعتراض ضربه ای از پشت به شانه ام 
زد، بی توجه به واکنشش دوباره تکیه ی شانه ام را به سینه 
اش دادم و به لنز دوربین گوشی ام خیره شدم و دلخور ترین 
حالت ممکن را به صورتم دادم و با انگشت اشاره به اخم های 

عکس را گرفتم. با خنده حاصل هنرم را  فردین اشاره کردم و

 .نشانش دادم

 !این هم صحنه سازی دعوای چند دقیقه پیشمون -

جذاب ترین لبخندش را به شیطنتم زد و با عاشقانه ترین   
لحن ممکن جوابم را داد: که هر وقت نگاهش کنی یادت بیاد 

 !امشب چی ها بهت گفتم

فتم و دوستت با حرفش خیره ی عکس شدم و به فکر فرو ر
دارم های پنهان در اخم ها و عصبانیتش را مرور کردم. با 
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حسی که نشأت گرفته از یادآوری امشبمان بود زمزمه کردم: 

 !پرحرف ترین عکس تاریخ شد که

 .انگشت اشاره اش را روی گوشی ام زد 

با دیدن این عکس یادت بیار که چقدر سختی کشیدیم که -

 .به هم برسیم

 .نی روی لبم نشستلبخند کم جا 

یادم میارم که همه کوه شدن بینمون که به هم نرسیم ولی  -

 !ما روی فرهاد کوه کن رو هم کم کردیم

هنوز تکیه ام به سینه اش بود که دستش را دور کمرم حلقه  
کرد و کنار گوشم زمزمه کرد: یادت بیار که شش ماه تموم 

شیدم تا نگذاشتن ببینمت و من عطرت رو از کوچتون نفس ک

 !دووم بیارم و نمیرم

قلبم فشرده شد و به آنی بغض چنگ سینه ام شد و لبخند از  

 .لبم پرید
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یادم میارم که همون شب ها بی خبر از بودنت توی -
کوچمون، عطرت رو حس می کردم و بال بال می زدم برای 

 !داشتنت

 .لبهایش روی شقیقه ام نشست 

 "ما"تا به ابد من و تو  اما تموم شد همه سختی ها! از االن -
شدیم و به عالم و آدم هاش ثابت می کنیم که وسعت عظمت 
عشقمون انقدر زیاده که نتونند به برچسب هوس تحقیرش 
کنن و وقتی هم رو داریم دیگه بی نیاز از همه ی آرزوهای 

 !دنیاییم حتی بچه

مکثی کرد و ادامه داد: دیگه فکر های بیخود نکنی قربونت 

 !برم

ن بغض لذت شنیدن جمله ی آخرش بیش از جمالت میا 
قبلی اش به جانم نشست و به حالت لبخند خودش را نشان 
داد. بوسه ی ریزی به شقیقه ام زد و آرامش را تزریق قلب بی 

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

44  

 

قرارم کرد. آرام تکیه ام را از سینه اش برداشتم و در جایم 

 .نشستم و نگاه آخر را هم به عکس پرحرفمان انداختم

فر ریزم یک طرف صورتم را قاب گرفته بود. فکری  موهای
که از ذهنم گذشت را به زبان آوردم: فردین موهام و رنگ 
کنم؟ چشم و ابروم مشکیه خودمم گندمی ام موهامم مشکی 

 .دیگه خیلی سیاه تو سیاهه، ببین

 .گوشی را از دستم گرفت و خیره اش شد

دادم: هر برای خام کردنش لحنم را ناراحت کردم و ادامه 
رنگی که تو بگی! دلم یه تغییر حسابی می خواد. هم لختشون 

 کنم هم رنگشون. خسته شدم از شونه زدنشون. باشه فردین؟

جوابم را نداد، در صورتش خم شدم، خیره ی گوشی ام بود. 

 .شیطنتم گل کرد و زیر گوشی ام زدم که به خود آمد

 کجایی؟ اصال شنیدی چی گفتم؟-

 ی؟ها؟ نه چی گفت-

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

45  

 

حرصم را در آورد. امشب شده بودم عروسک خیمه شب بازی، 

 .هر لحظه به حسی جهتم می داد

 !راجع به موهام داشتم می گفتم-

 .شانه ای با بی قیدی باال انداخت و گوشی ام را سمتم گرفت

از قدیم گفتن فهمیدن حرف کسی که چشماش -
 عکسی بزنی حرف موهات از خوای می اگه! سخته  قشنگه

 !که چشمات توش نباشه بده

هم از تعریفش دلم می رفت هم از این که یک ساعت بی 

 .جهت جز زده بودم حرص می خوردم

تک خنده ای به قیافه ام زد و پرسید: خب حاال دلخور نشو 
 چی می گفتی؟

با حرص مشتی به بازویش کوبیدم و تخس و لجباز گفتم: 

 !هیچی
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فرمان سمت جاده  خنده ای کرد و استارت زد و حین پیچاندن
گفت: الزم نکرده رنگش کنی! من رنگ شبش رو به تموم 

 .روزای دنیا نمیدم

  
داشتم با شیفتگی نگاهش می کردم و شیرینی تعریف عاشقانه 
 اش را مزه مزه می کردم که بی هوا پرسید: ببرمت تاب بازی؟

ای با گیجی نگاهش کردم ولی خیلی زود متوجه  لحظه
رفش شدم و با خنده مشتی به بازویش شیطنت نهفته در ح

زدم، جیغ و گریه هایم در آخرین باری که سوار تابم کرد را 
اصالً از یاد نمی برم، با خشایار دست به یکی کرده بودند تا 
ترسم از اوج گرفتن تاب را بریزند و انقدر با قدرت تاب را هل 
دادند که مرگ را جلوی چشمانم دیدم! در آخر هم نه تنها 

رسم نریخت که هیچ، از آن روز دیگر سه سالی هم می شد ت
کردم چه برسد به  که حتی از نگاه کردن به تاب هم امتناع می

 !سوار شدنش
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فرمان را پیچاند و دوباره کنار خیابان پارک کرد، گذرا نگاهم  

  .کرد و به محوطه ی بوستان رو برویمان اشاره کرد

 .خلوته بریم یه دور بزنیم-

 .نگاهش کردم که تک خنده ای زدچپ چپ  

 !به خدا سوار تابت نمی کنم-

خنده ام گرفت، ناراحت شدن از دستش را بلد بودم ولی  
ناراحت ماندن را نه! به آنی ناراحت می شدم و به لحظه ای 

 ...بعد از یاد می بردم

در ماشین را باز کردم و پیاده شدم. در موازات هم در حالی  
ه و درشتش انگشت هایم را چفت کرده که با انگشتان کشید

بود داخل محوطه شدیم. بوی چمن های تازه آبپاشی شده را 
با نفس عمیقی به ریه هایم کشیدم، هنوز پاییز شروع نشده 
بود ولی هوا رو به خنکی می رفت. فردین هم سرما را حس 

 .کرد که گفت: هوا خنک شده ها

 .سری تکان دادم: آره، خیلی
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رتم خم کرد و برق شیطنت نگاهش را سرش را در صو 

 .تشخیص دادم

 می خوای بغلت کنم گرم بشی عشقم؟ -

در حالی که می خندیدم با دست آزادم صورتش را هل دادم   
و بچه پررویی نثارش کردم. صورتش که از مقابل صورتم کنار 

ها به صحنه ی عاشقانه ای که جای  رفت، نگاهم بین درخت
ینجا نبود افتاد، سریع نگاه دزدیدم. انجامش در ملع عام و ا

فردین متوجه شد و به همان سمت نگاه کرد و لب هایش به 

 .آرامی کش آمدند. باز هم شیطنتش گل کرد

کنند اگر از  من فکر می کردم تو پارک فقط تاب بازی می-

 .های جدیدش هم خبر داشتم زودتر می آوردمت اینجا بازی

از حرف فوق شیطان فردین بی اراده با چشم های گرد شده  
دوباره سرم سمت آن دختر و پسر چرخید طوری همدیگر را 
در آغوش گرفته بودند که تفکیک دست و پا و لب و دهان 
شان از هم چشم مسلح می خواست! آن صحنه و حرف 
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فردین را کنار هم قرار دادم و جیغی بی اراده کشیدم و در یک 
هوا پس است که لحظه با حرص سمتش چرخیدم که فهمید 

دستم را رها کرد و با خنده پا به فرار گذاشت. هم خنده ام 
گرفته بود هم از پررویی اش شرمم شده بود با این حال دلم 
خواست یکی دو مشت مهمانش کنم و دوان دوان دنبالش راه 
افتادم. میانه دویدنمان به یکباره ایستاد و سمتم چرخید و من 

ر در آغوشش فرو رفتم. سریع که با جدیت می دویدم با س
دست هایش را دورم گرد کرد و ته مانده خنده اش را جمع 
کرد و با فشاری به دورم با غلظت کنار گوشم گفت: روانیتم 

 .یاسی

با این که دلم برای میلیاردمین بار به خاطر عاشقانه های  
یک هویی اش لرزید ولی محکم و با خنده به عقب هلش 

 .دادم

 .یا شدی فردینخیلی بی ح -
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تای ابرویش را باال انداخت و حق به جانب جواب داد: بین  
زن و شوهر حیا معنایی نداره! ولی مطمئن باش من حریم 
خصوصی زندگیم رو نمیارم تو فضایی که کلی چشم نامحرم 

 .تو کمینه

خواستم جوابش را با تشر دیگری بدهم که صدای خنده ی 
اند. چند قدم جلوتر بین چند نفر نگاهمان را سمت خود کش

درخت ها توی آالچیق دسته ای دختر و پسر جوان 

 .کشید و گرفت را دستم فردین  بودند.

 .بیا بریم نگاهشون نکن متوجه میشن زشته-

سری تکان دادم. هنوز دو قدم برنداشته بودیم که صدای  
گوش نواز گیتار بلند شد و بی اراده باز سرم سمتشان چرخید، 

مکثی کرد و جهت مسیرمان را تغییر داد و به فردین هم 

  .سمت آنها رفت و من را هم دنبال خود کشاند

 .فردین کجا میری؟ بیا برگردیم-

 .لبخندی به صورتم هدیه کرد
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 .می خوام برات خاطره بسازم-

نگاهش را به جمع داد و منتظر واکنشی از سمت من نماند و 
دن هایشان با صدای بلندی که در میان آهنگ و دست ز

 .شنیده شود گفت: سالم

به یکباره همگی ساکت شدند و سرشان سمتمان چرخید و 
فردین در حالی که مرا به خود نزدیک تر می کرد پرسید: 

 مهمون نمی خواید؟

لب های همگی شان به لبخند کش آمد و هر کدام به نوعی 

 .نظر مثبتشان را اعالم کردند

 .بفرما داداش، قدمتون رو چشم-

 !چرا که نه، منزل که نیست ولی پارک خودتونه بفرمایید -

 .آواز خوندن بلدی؟ ما همه خواننده ایم! فقطم شبا میخونیم-

 !البته روز ها هم تو حموم یه دهن تمرینی میریم-
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فردین مرا سمت آالچیق هل داد و رو به پسری که ادعای 

 .خوانندگی کرده بود کرد

 !ه آهنگ بلدم بخونماتفاقا منم خواننده ام. فقطم ی-

همگی هورا کشیدند و من از شیطنت همگی شان خنده ام 

 .گرفت

با چهار پسر جمع دست داد و خودش را معرفی کرد. آنها هم 
با خوشرویی و همراه با شوخی اسمشان را گفتند. دست هایش 

 .را دور شانه ام قاب کرد و پشت سرم قرار گرفت

 .ایشون هم نامزد بنده هستن-

ا احترام سری برایم خم کردند و من به چهار دختر همگی ب
 جمع دست

  
 .دادم و آنها اسم هایشان را برای صمیمیت بیشتر گفتند

 .یکی از دخترها پرسید: اسمت و نگفت نامزدت
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تا خواستم لب باز کنم فردین جوابش را داد: شما به گل های 
 این درخت ها چی میگید؟

را پوشانده بودند و عطر  به درخت هایی که یک سمت آالچیق
گل هایشان فضا را بهشتی کرده بود اشاره کرد. همگی 

 .نگاهشان را به درخت دادند

گالره)یکی از دخترها( جواب داد: ما به این گل ها میگیم، گل 

 .شب بو

فهمیدم قصد فردین از این سوال، معرفی کردن من است. با 
چشم  لبخندی که نمی شد محارش کنم نگاهش کردم و او

 .در چشمم خطاب به جمع گفت: ما بهش میگیم یاس

نگاهش را سمت جمع برگرداند و ادامه داد: خوشگل ترین 

 .یاس جهان مال منه

انگار متوجه مفهوم حرف فردین نشده بودند که با شک 
نگاهمان می کردند. برای راحت کردنشان لبخندی زدم و 

 .گفتم: اسم من یاسه
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 .و هورا کشیدندبه یکباره همگی دست زدند 

فردین ادامه داد: امشب اولین شب نامزدی من و یاسه. 
میخوام تو حضور شما براش تنها آهنگی که خوب بلدم رو 

 .بخونم، اگه گیتارتون رو بهم قرض بدید

پسر جوانی که خودش را آرش گیتاری معرفی کرده بود با 
ه لبخند و ابروی باال پریده گیتار را سمت فردین گرفت و رو ب

 .دوستانش کرد

 .بشینید بچه ها که عجب شبی شود امشب-

 .همگی یک صدا تکرار کردند: عجب شبی شود امشب

هر کس جای خود نشست، دخترها من را میان خودشان 
نشاندند و فردین روبرویم روی حفاظ چوبی دور آالجیق 
نشست، صدایی صاف کرد و با این کارش سکوت فضا را در 

چشم های براق از عشق و شیفتگی خیره بر گرفت و فردین با 
به صورتم شروع به نواختن کرد و من تازه فهمیدم تنها 
آهنگی که از ان حرف می زد چیست و چشم هایم به یک آن 
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لبریز از اشک شد، فقط ماندم که چرا امشب می خواست این 
قدر تلخ برایم خاطره سازی کند، آهنگی که فردای شب 

ده بود و من از پشت پنجره ی قفل خودکشی ام در کوچه خوان

 .شده ی اتاقم فقط شنونده بودم و گریه کردم

نگاه دلخورم را به نگاه اشکی اش دادم تا بس کند ولی 

 :مصمم تر به تارها ضربه کوبید و خواند

 بیا برگرد از این شبا دلم پره آخه دل از دلت دل نمیبره

 ا من بهم زدمبیا پیشم از حاله دل برات بگم به خاطرت با دنی

 بیا پیشم ببین که بی هوا شدم نفس نبود که داد بی صدا شدم

 ببین حاله این دل خرابه و نفس نفس نبود تو عذابه و

با حال خرابی از یادآوری شش ماه خون دل خوردنمان لب 

 !زدم: فردین

با آرامش پلکی زد و با ریزش اشکش روی گونه اش اشک 
بیت بعدی را پرسوز تر و بلند های من هم روان شدند و وقتی 
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تر خواند بی اراده بلند شدم و پشت به جمع ایستادم تا هق 

 .هق بی صدایم را نبینند

بیقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت 
 کنم

 بیقرارم منو شهرو قدم بارونو نم بیقرارم

 دلی که میبره از آدما پره از هرچی که پیش اومده حسابی
 دلخوره

عذاب میکشم یه آه میکشم نمیدونی که این روزانیستی چه 
 میکشم

بیقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت 
 کنم

 بیقرارم منو شهرو قدم بارونو نم بیقرارم

دیگر نمی خواستم بایستم و صدای پر از دلخوری و غمدار 
واستم سرش فردین را گوش کنم و بی صدا هق بزنم، می خ

فریاد بزنم و دستمریزاد بگویم برای این خاطره بازی اش آن 
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هم در این شب که باید کل می کشید و رقص پای ترک اش 
را به نمایش می گذاشت. بدون اینکه برگردم و نگاهی به 
جمع کنم و از حال و هوایشان که در سکوت مطلق شنونده 

له گذاشتم تا ی هنرنمایی فردین بودند مطلع شوم قدم روی پ
بروم که صدای گیتار و به دنبالش صدای فردین قطع شد و 

 پایم به پله ی دوم نرسیده صدایم زد: یاس؟

لبم را با درد زیر لب کشیدم تا صدای فریادم بلند نشود و دوان 

 .دوان به نمی دانم کجا فرار کردم و صدای گریه ام آزاد شد

با این کارش نمیخواستم یاس یاس گفتن هایش را بشنوم، 
حسابی غافلگیرم کرده بود و دلم فقط گله می خواست و 
توجیه از سمتش تا آرامم کند که میان این همه خاطره ی بد 

 !یک امشبم را خراب نمی کرد نمی شد

با کشیده شدن بازویم، پاهایم از دویدن ماندند و از پشت سر 
در آغوش گرم آشنایش قفل شدم و بی مکث کنار گوشم 

 .کرد: دوستت دارم یاسزمزمه 
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 !چشم هایم را روی هم فشردم و هق زدم: این جوری؟

امشب باید یادت مینداختم که دیگه نخوای با دل من بازی -

 !کنی

 .خیلی سنگی فردین-

بدون تو می میرم یاس، همین االن که یادت آوردم یه بار -
بی تو مردم قول بده تا ابد برام بمونی و حرف هیچ کس روت 

 .نهاثر نک

بی قرار چرخیدم و دست هایم را دور کمرش قفل کردم و 
فقط گریه کردم و او خودش قولم را از میان هق هقم 

 ...گرفت

  
 :فردین

دستی برای یاس تکان دادم با شیطنت برایم بوسه ای  
فرستاد که لبخند لب هایم را پوشاند، داخل خانه شان رفت و 

می آورد و همین ترس  در را بست. زیادی بچه بود و زود کم
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کرد نمی دانستم با مشکلش  از آینده را در وجودن تشدید می
کنار خواهد آمد یا نه! امشب را زهرمارش کردم ولی الزمش 
بود، خبر نداشت که شبی که شنیدم اقدام به خودکشی کرده 
چه کشیدم، مردم و زنده شدم تا بفهمم زنده است و نفس می 

س داشتنش نبود؛ از کم طاقت کشد، خودکشی اش از سر نتر
بودنش بود. امشب هم که به خاطر یک حرف مفت به کل به 
هم ریخته بود و کم مانده بود به گناه نکرده سالخی ام 
کند.استارت زدم و کل مسیر شد مرور خاطراتمان... حوصله ی 
باز کردن در و بردن ماشین داخل حیاط را نداشتم همان جا 

ید انداختم و توی خانه رفتم، خانه ای مقابل در پارک کردم، کل
پر از خاطرات من و یاس، سال ها پیش که خاله شاغل بود، 
یاس و نیلوفر اکثرا ساعت های کاری خاله در خانه ی ما 
بودند و تا وقتی که بزرگتر شدند و از پس کارهایشان برآمدند 
مامان از آنها مراقبت می کرد و همین هم باعث نزدیکی و 

 .یش از حدمان شده بودصمیمیت ب
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کنار حوض نسبتا بزرگ وسط حیاط نشستم و شیر آب را باز  
کردم و چند مشت آب به صورتم پاشیدم تا شاید خنکی اش 
اتهاب درونم را آرام کند و دلشوره ای که به جانم افتاده بود را 
التیام بخشد. خنکی اش کم بود یا حال من داغان که موثر 

و بلند شدم. تک خنده ای به دل نازک گفتم  "یا علی" !نبود
های بعدی هراس  شده ام زدم؛ قدم اول را برنداشته از قدم

داشتم، بزرگش می کردم! قلقش دست خودم بود آن قدر 

 ...محبت هزینه اش می کردم که کمبود بچه را حس نکند

مستقیم به اتاقم رفتم و از همه ی دلشوره ها به خواب پناه 

 .بردم

های مامان به سختی چشم باز کردم، باالی با صدا زدن  
سرم ایستاده بود و با محبت نگاهم می کرد. با پا پتو را کنار 

 .زدم و کش و قوسی به بدنم دادم و بلند شدم

 .صبح بخیر مامان-
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صبح تو هم بخیر. چقدر خوابت سنگین شده قربونت برم. -
حتما خیالت راحت شده از بابت یاست دیگه با آرامش 

 .بی عزیزممیخوا

لبخندی به رویش زدم؛ خبر نداشت دیشب چه تئاتری داشتم  

 !با یاسم

خدا نکنه دورت بگردم آره خیالم راحت شده دیگه شاخ  -

 !غول رو شکوندم باالخره

 .با خنده چشمکی زد

 !منظورت از غول بابای یاس که نیست -

 !با صدای بلند زیر خنده زدم. حالم را خوب کرد اول صبحی

 !مامانم اتفاقاً منظورم خود غولش بودچرا  -

باز هم خندیدم. چپ چپ نگاهم کرد ولی نتوانست خنده اش 

 .را جمع کند

 .پسر بد زشته پدر زنت شده دیگه، بیا صبحونه آماده است -
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خنده ام را جمع کردم، سمت سرویس بهداشتی راه افتادم و  
 در همان حین گفتم: چشم، شما برو یه لیوان چای لب سوز

 .برای شاه داماد بریز دست و روم رو بشورم اومدم

 . ای به سینه اش زد با لذت ضربه 

 .قربون شاه داماد برم خودم-

با خنده و سربه سر گذاشتن مامان صبحانه ام را خوردم و  

 .راهی ساختمان شدم

رسید و حتما باید باالی سر  امروز سرامیک های سفارشی می 
زنگ خورد نگهبان ساختمان بود  کارگرها می بودم. گوشی ام

با حرکت سر با مامان خداحافظی کردم و حین پوشیدن کفش 
 هایم جوابش را دادم: جونم آقا سعادت؟

صدای مضطربش در گوشی پیچید و من را هم به دلشوره  

 .انداخت

آقا سالم صبحتون بخیر. آقا چرا دیر کردی، از کالنتری  -

 .اومدن با شما کار دارند
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 دارن؟ چیکار- 

 .نمی دونم آقا به ما که حرفی نزدن -

 .خیلی خوب. ده دقیقه دیگه اونجاام، نگران نباش-

پا تند کردم تا زودتر خودم را به ساختمان برسانم و بفهمم  
؛ هر چه فکر می کردم  علت حضور مامورها در آنجا چیست

 .دلیلی پیدا نمی کردم برای حضورشان

داشت با سرعت راندم. به سوار ماشینم شدم و تا راه  
ساختمان پانزده طبقه ی نیمه کاره و در حال ساختی که با 
هزار زحمت و آرزو در پروژه اش با نوید شریک شده بودم، 
رسیدم. چند سالی می شد که درسمان تمام شده بود و همان 
اوایل نوید از ایران رفت و ساکن ترکیه شد ولی ارتباطمان 

تصمیم به ساخت این ساختمان  قطع نشد، شش ماه پیش که
تجاری گرفتم طرحم را با نوید در میان گذاشتم و او خیلی با 
اشتیاق از طرحم استقبال کرد و قرار شد سرمایه از او و کار از 

  .من باشد
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دقت پارک  فرمان را سمت محوطه خاکی پیچاندم و بی 
کردم. از دور مامورین را دیدم، از دیدن ون حاوی چندین 

مسلح که درست مقابل درب ورودی ساختمان بود  مامور
تعجب کردم. از ماشین پیاده شدم، از ذهنم گذشت نکند از 
کارگرها کسی خرابکاری کرده باشد با این فکر به کل اعصابم 
به هم ریخت و سمت نگهبانی رفتم و گذرا به ون نگاه کردم. 
 آقای سعادت با دیدنم سریع از دو مامور که کنارش ایستاده

 .بودند جدا شد و به سمتم دوید

آقا بیاید اینجا ببینید مامور ها چی میگن، به خدا من  -

  ...تموم

نگاهم را از سعادت که آنقدر تند تند حرف می زد که کالفه ام 
کرده بود گرفتم و به مامور ها دادم. همچنان داشت نامفهوم و 

ی داد که دستم را به نشانه  با حرارت تند تند توضیح می

 .ساکت کردنش بلند کردم

 خیلی خوب آقا سعادت بزار ببینم چه خبره؟ -
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سمت مامور ها رفتم و سعی کردم نشان ندهم که از  

 .حضورشان نگران شده ام، دستم را سمت شان گرفتم

 .دستم را خشک و رسمی فشرد 

 سالم سرکار، روزتون بخیر مشکلی پیش اومده؟-

ن؟ صاحب پروژه ی این سالم جانم، شما آقای بهرام هستی -
 ساختمون؟

 .بله خودم هستم فردین بهرام-

مامور کناری اش برگه ای را سمتم گرفت و خشک و جدی 
گفت: ما حکم تفتیش کامل ساختمان رو داریم لطفاً دستور 
بدین کارگر هاتون ساختمان رو خالی کنند و در ضمن از 

 .محل خارج نشند

 .چشم هایم گرد شد

 !تفتیش برای چی؟ -

 .برگه را تا زد 
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 .بعدا میگم خدمتتون-

بی حوصله و بی طاقت پرسیدم: آخه من نباید بدونم جریان  
 چیه؟

جناب سروان اولی صبورانه سری تکان داد و توضیح داد: 
دیشب تو محله ی پایین این خیابون یه طال فروشی رو زدن 
و مقدار زیادی طال رو بردن. مامور گشت شب متوجه شده و 

تا این کوچه تعقیبشون کرده ولی درست تو همین دنبالش 
کوچه از دستش در رفته. بعد از تحقیقات یکی از اهالی محل 
اظهار داشته که دیده مردی هراسون داخل این ساختمان 

 .شده

 !پوفی کشیدم، دردسر جدید 

 .به ساختمان اشاره کردم 

 .بفرمایید -

 .نگاه شماتتگرم را به آقا سعادت دادم 

 عادت دیشب تو نگهبانی نبودی شما مگه؟آقا س -
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با عجز و گریه جواب داد: آقا به خدا همین جا بودم من  

 .چیزی متوجه نشدم

 .سری تکان دادم

خیلی خوب کاریه که شده برو با اون بلندگوت اعالم کن که -

 .کار تعطیله و خیلی سریع ساختمون رو خالی کنند کارگرها

  
را تکرار کرد و سمت  "چشم"با شتاب چند بار پشت سر هم

 .کانکس نگهبانی رفت و کاری که گفته بودم را انجام داد

نزدیک دو ساعت بود که همه ی کارگرها داخل حیاط  
نشسته بودند و مامورین داخل ساختمان پخش بودند. کم کم 
داشتم عصبی می شدم، این اتفاق می توانست صربه ی 

د. از طرفی هم بزرگی به اعتبار کاری و پروژه ام بزن
های حاوی سرامیک و کاشی منتظر خالی کردن بار  کامیون

هایشان بودند و با این وضعیت پیش آمده امکانش نبود و 
حسابی کار ها به هم گره خورده بود. موقع صبحانه ی 
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کارگرها بود، بیچاره ها زیر آفتاب بی حال شده بودند رو به 

 .فریبر که مسئول خرید مایحتاج بود کردم

فریبرز بدو بساط صبحونه ی بچه ها رو راه بنداز، کار اینا -

 .معلوم نیست تا کی بکشه

 !سمت کانکس راه افتاد و غر زد: عجب بساطی شد امروز

گوشی ام زنگ خورد، نگاهم را از فریبرز گرفتم، دست بردم و 
 "گل شب بو"از جیب شلوارم بیرونش کشیدم، با دیدن اسم 

ی راه افتادم، اگر جواب نمی دادم از ناچار سمت گوشه ی خلوت
نگرانی تمام ناخن هایش را می جوید؛ از تصورش لبخند کم 
جانی میان آن همه بی نظمی و تشویش روی لب هایم نقش 

 .بست و تماس را وصل کردم

 جانم یاسی؟ -

با لحن نگرانی جواب داد: سالم فردین چرا دیر جواب میدی  

 .مردم از نگرانی

 .تم بنده خوب سرکارمعزیز دلم دس -
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 خوبی؟ - 

لبخند غلیظ تری روی لبم نشست و نگاه از ساختمان  

 .گرفتم

 فداتم، تو خوبی عزیزم؟ -

بی حواس جواب داد: آره خوبم، تو مطمئنی خوبی؟ آخه دلم  

 .شور میزنه

 !شور زدن هم داشت این وضعیت ما 

 .شور چی رو می زنه خانمی من خوبم-

 .ز صبح بی قرارمدیشب خواب بد دیدم ا -

 .خیر باشه خواب زن چپه نگران نباش-

 .لحن نگرانش با حرص زدنش توام شد

جنسیت منل زن  "ز"فردین اون خواب که میگی با   -
هستش یعنی خوابی که تو بی قراری  "ظا"نیست! اون زن با 

 .دیده باشی و توهم محسوب بشه
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 .خنده ای به جبهه گیری اش نسبت به جنسیتش زدم 

ا می زنی عشقم منظور منم خواب ظن بود! دیشب خیلی چر-
استرس روت بود حتما به خاطر همون خواب بد دیدی خودت 

 .رو نگران نکن

  .نفسش را آه مانند در گوشی فوت کرد

 !شاید-

با دیدن ماموری که از ساختمان خارج شد و به سمت جناب 
سروان رفت خطاب به یاس در گوشی گفتم: یاسی جان، من 

 د برم کلی کار دارم. شب میام دنبالت بریم بیرون خوبه؟بای

 .باشه برو مزاحمت نشم مواظب خودت باش -

 .چشم خوشگلم تو هم همینطور -

گوشی را داخل جیبم فرو کردم و سمت جناب سروان راه  

 .افتادم
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با اینکه کالفه و عصبی بودم ولی سعی کردم با لبخند با آنها 
به جانب و عادی رو به جناب سروان  رو شوم، خیلی حق روبه

 .که از صحبت در بی سیم تو دستش فارغ شده بود کردم

 جناب حل شد؟ مشکلی نبود؟-

اخم هایش که انگار جزئی از میمیک صورتش بود ادم را 

 .معذب می کرد

ساختمان کامال تفتیش شده و مشکلی نیست فقط یه اتاق  -

 .توی طبقه ی پیلوت هست که درش قفله

کنیم و  ه. اونجا اتاق منه. نقشه ها رو اوجا نگهداری میبل-

 .قرارهای کاری اونجا انجام میشه

 .سری تکان داد و به ساختمان اشاره کرد

 .باید تفتیش بشه، لطفاً همراهیم کنید-

دانستم چیزی در آنجا عایدشان نمی شود  در حالی که می
لید همراهشان راه افتادم و در همان حین خونسرد گفتم: ک
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اونجا فقط یه دونه ست تو دست من فکر نمی کنم چیزی 

 .اونجا باشه

 .به هر حال ما باید کارمون رو تمام و کمال انجام بدیم -

 .کلید را از جیبم بیرون کشیدم 

 .بله حق با شماست بفرمایید-

از بین سیمان و ماسه های جلوی ورودی رد شدیم و به در 
را باز کردم و کنار ایستادم دو  اتاق رسیدیم، کلید انداختم و در

مأمور داخل اتاقش رفتند. حتی نگاهی هم به اتاق دوازده 
متری ای که به جز چند نقشه و چند صندلی و یک میز 
نداشت نینداختم! آخر کدام دزد احمقی وقتی مامور ها دنبالش 

  !شود اصال چطور داخل میشود هستند داخل در قفل شده می

یکی از مامورها بیرون آمد؛ آن هم با یک  به پنج دقیقه نکشید
ساک مشکی رنگ که اصال برایم آشنا نبود، راستش را بگویم 

 .دلم هری ریخت. اصال حوصله دردسر جدید را نداشتم

 .مامور ساک را باال کشید و مقابل سرکار گرفت
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 .جناب سروان مشکوکه-

جناب سروان قسمتی از زیپ کیف را باز کرد و برق آن همه  
ال باعث شد سرم سوت بکشد و فاتحه ی آبرویم را بخوانم ط

 !آن هم به گناه نکرده

با عجز دو دستم را البه الی موهایم فرو کردم و نالیدم: این 

 !امکان نداره این اتاق فقط یک کلید داره که دست منه

جناب سروان نگاهی گذرا سمتم انداخت و رو به سربازش 

 .کرد

ا ساختمان رو تخلیه کنند کارگرها اعالم کن همه ی سرباز ه-
مرخص شن ولی نگهبان و آقای فردین بهرام باما میان 

 .کالنتری

خواست فریاد بزنم، سعی کردم خودم را  از زور ناراحتی دلم می

 .کنترل کنم

جناب سروان من کل دیشب خونه پدر زنم بودم شاهد  -

 .دارم
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نتری سری تکان داد و بی توجه به توجیه ام گفت: تو کال 

 .مشخص میشه

رو به مامورش کرد و ادامه داد: فیلم های دوربین ها رو برای 

 .بازبینی به کالنتری منتقل کنید

سمت خروجی راه افتاد و یکی از مأمور هایش سمتم آمد و  
 بدتر آنها  چه حس بدی بود بدنام شدن میان کارگرها و از

شد.  ه میکوبید جا همه تو شدنم نام بد تبل زودی به که این

 .مامور با دست به بیرون اشاره کرد

 .بفرمیایید لطفا. شما باید همراه ما بیاید-

سمت محوطه راه افتادم و او مثل یک نگهبان شش دنگ 
حواسش به قدم هایم بود و کنارم راه افتاد. سعی کردم یک 
جوری خودم را آرام کنم تا با درافتادن با مامور قانون کار 

 !دست خودم ندهم

 اخل محوطه رفتم و چشمم ب کارگرها افتاد؛د
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اصال دلم نمی خواست به صورت کارگرهایم که با شک و 

 .بدبینی خیره ام بودند نگاه کنم

با صدای مامور که دعوت به نشستنم در الگانس ویژه ی 
آگاهی میکرد توی ماشین نشستم و برای تمدد اعصاب چشم 

طبقه ای که تمام  پانزده  هایم را محکم بستم، حتی دل دیدن
آرزوهایم را با آجر به آجرش چیده بودم تا قد کشیده بود را 

 ...نداشتم

با فکر به اینکه بی گناهم و شاهد دارم خودم را کمی آرام  
کردم اگر چه رسوایی پیدا شدن طالها و دستگیری ام توسط 

 !توانستم تبرئه کنم مامورین را با هیچ شاهدی نمی

  
وضعیتم عذاب بود که اصال نفهمیدم کی انقدر حالم بد و 

 .رسیدیم و چه وقت تو اتاق سرهنگ آمدیم

 .جناب سروان مشغول صحبت با سرهنگ شد 
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تا به یاد دارم هیچ وقت شانس نداشته ام، چه در رابطه با  
زندگی و عشق و عاشقی ام چه آینده ای که از آن بیم داشتم 

ام ... نباید به  به خاطر مادر نشدن یاس چه تو کار و کاسبی
این چیزها فکر می کردم باید تالشم را برای تبرئه ام می 

هایشان تمام شد و سرهنگ در صندلی  کردم. باالخره صحبت
اش تابی خورد و من کمی در صندلی جابجا شدم و خونسردی 
ای که در وجودم نبود را به صورتم نقاشی کردم و منتظر 

روی میز انداخت و  سوال هایش شدم. خودکار توی دستش را

 .نگاه نافذش را به چشم هایم میخ کرد

 خوب تعریف کن؟ -

 .اخم هایم خود به خود در هم شد 

 چی رو تعریف کنم جناب سرهنگ؟-

ساک حاوی طالها تو اتاقی که خودتون ادعا کردین که -

 !کرده؟ کلیدش رو فقط شما دارین چه کار می
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ه می تونسته خودتون دارید میگید دزدی شده! خوب دزد -
کلید داشته باشه. من دیشب با خانم برای گردش بیرون  شاه

 .رفته بودم میتونید تماس بگیرید و بپرسید ازش

 چه ساعتی؟-

 .ساعت یک تا نزدیکی های سه فکر می کنم -

 .سری تکان داد 

ولی دزدی ساعت سه به بعد انجام شده خانم شما برای این -
یشش بودی؟ فیلم های ساعت هم میتونه شهادت بده که پ

 بررسی شده هم نشون داده تنها شما وارد اتاق شدید

آه از نهادم بلند شد، دیشب بعد از رساندن یاس به خانه شان  

 ...برای برداشتن دسته چکم به ساختمان رفتم

*** 

 :یاس
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ساعت هفت و نیم بود. روبه روی میز آرایشم نشستم هنوز  
شته بود ولی من به اندازه یک روز کامل هم از ندیدنش نگذ

ی تمام دلتنگی های دنیا دلتنگش بودم با سرخوشی لوازم 
آرایشم را روی میز پخش کردم و در حالی که آهنگ عاشق 
شدم را زیر لب زمزمه می کردم الک نقره ای ام را برداشتم. 

آمد؛ با دقت شروع به  رنگش به تیپ طوسی صورتی ام می
دم، از تصور چپ چپی نگاه زدنش روی ناخن های بلندم کر

کردن های فردین که با دیدن ناخون هایم حواله ام می شد 
شیطنتم گل کرد و ریز خندیدم و ناخن انگشتی که حلقه 
نشانم در آن بود را صورتی الک زدم و با رضایت به دست 
هایم نگاه کردم، باید عجله می کردم فردین آدم دقیقی نبود 

ش دیر می آمد ها ولی اگر من ولی حسابی بی طاقت بود خود
دیر می رفتم عصبانی می شد و سرم غر می زد. سریع روی 
ناخن هایم را فوت کردم تا الکشان خشک شود، پوستم صاف 
و یکدست بود و هیچ وقت از کرم پودر استفاده نمی کردم 
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ولی تا دلم میخواست و راه داشت مصرف ریمل و رژ لبم باال 

 !بود

سرم انداختم و موهای فرم را یک شال صورتی را روی  
طرف صورتم ریختم گر چه می دانستم فردین نرسیده همه 
اش را پشت گوشم چفت خواهد کرد و شالم را جلو خواهد 
کشید ولی به همان یک لحظه به چشم فردین عروسک 
اومدن هم می ارزید، آخر همیشه می گفت موج موهایم که 

 !شومصورتم را قاب می کند شبیه عروسک می 

کوله ی طوسی ام را برداشتم و حین قرار دادن گوشی در  

 .جیب کناری اش از اتاقم بیرون رفتم

  
نگاهم روی ساعت دیواری سالن کشیده شد. هشت شده بود 
و االن ها بود که برسد و به گوشی ام تک بزند. سمت 
آشپزخانه راه افتادم تا مامان را در جریان قرارم با فردین 
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نوز قدم از قدم برنداشته بودم که بابا مخاطبم قرار بگذارم، ه

 .داد

 !اوقور بخیر باز شال و کاله کردی -

 !تمام خوشی ام را زایل کرد با تیکه پرانی هایش 

سمتش چرخیدم، از اتاق مشترکش با مامان بیرون آمده بود  
پدر "و با خشم خیره ام بود. روی آن دنده ی به قول خودش 

و با خونسردی جواب دادم: تنها نمیرم  ام افتادم "سوخته

 .فردین میاد دنبالم بریم بیرون

 .از کوره در رفت 

خیلی غلط کرده فردین! فردین... فردین... اسم گذاشتن  -

 !روش هه فردین! رسمشم یادش میدادن بد نبود

مامان کفگیر به دست از آشپزخانه بیرون آمد، نیلوفر هم  
ان پر از حراص توام با همراهش بود و چشم های هر دوش

 ...غم
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نگاهم را از هر دو گرفتم و خسته از سازهای ناکوک بابا  
نالیدم: باز چی شده بابا! ما که دیشب تموم حرف هامون رو 

 ها بردارید؟ زدیم، نمی خواهید دست از این حرف

سمتم پا تند کرد و در صورتم غرید: من به گور بابام خندیدم!  
سازدهل رقصیدم! از نظر من این نامزدی رو گور ننه م هم با 

منتفیه، دیگه اسم این پسره ی جعلق رو جلوی من آوردی 

 !نیاوردیا یاس

 !باز شروع شد، خواب نما شده بود انگار از دیشب تا االن 

 .خشمم را روی کوله ام خالی کردم و روی زمین کوبیدم 

 !بابا تورو خدا کم اذیتم کنید -

بابا از حرص صدای بلند شده ی  پره های بینی خوش فرم 

 !من باز و بسته شد، رو به مامان داد زد: شیرفهمش کن

مامان درمانده و با لحنی دلجویانه در حالیکه کفگیر را دست  

 .سپرد سمت بابا راه افتاد نیلوفر می
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عزیزم یه سوء تفاهمه رفع میشه اینقدر حرص نخور از پا می -

 !ل این حرف ها نیستافتیا! من فردین رو می شناسم اه

گوش هایم تیز شد ولی منگ منگ بودم و نمی فهمیدم  
ها چیست با بیقراری میان حرفش  منظور مامان از این حرف

 .پریدم و بی اراده بازویش را در دست گرفتم

 چی شده مامان؟ فردین طوریش شده؟-

 .بابا پوف صداداری کشید و دستش را سمتم پرتاب کرد

 !شبیا دختر ماروبا -

صدایش را تغییر داد و مثال ادای من را درآورد: مامان فردین 
 طوریش شده؟

دوباره به صدای خودش برگشت و پرخشم تر ادامه داد: مرده  

 !می خواهیم برای سر خاکش حلوا بپذیریم شکر نداریم

از این مدل حرف زدن های بابا بیزار بودم! اشک به  

 .چشمهایم دوید
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چه مدل حرف زدنه! خوب درست بگید خدا نکنه بابا. این  -

 .چی شده تا بفهمم

نیلوفر با همان کفگیر در دستش نزدیکم آمد و نگاه من بی  
اراده سمتش چرخید، چشم هایش لبریز از اشک بود ناخواسته 

 .دستم را روی شانه اش گذاشتم

 نیلو تو بگو چی شده فردین؟ -

انه شدم از به جای جواب دادن به سوالم به گریه افتاد، دیو 

 !نگرانی و داد زدم: میگید جریان چیه یا نه؟

به گریه افتادم و در ادامه نالیدم: دارم سکته می کنم بگید 

 .دیگه

بابا تو طول و عرض سالن راه افتاد و حین باال و پایین  
کردنش شروع به لغاز گفتن کرد: دلم خوش بود اگه دخترم 

رگ شنیدن از بچه مامان نمیشه، اگه خودم حسرت پدر پدربز
ی دختر بزرگم رو دلم میمونه حداقلش اینه که بچه م رو دارم 

 !میدم دست یه فردین! هه! آقا دزد مارمولک از آب در اومد
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به یک آن ایستاد و غرید: به خاک پدرم قسم یه بار دیگه  
اسمش رو بیاری خودم می کشمت کم عذابمون ندادی تو این 

 .مدت تا پای مردن هم رفتی

 .با گریه به التماس افتادم 

 چی شده؟ بگید چی شده؟-

 .سمت مامان رفتم 

افتم. بابا که فقط بلده با لیچار  مامان تو بگو دارم پس می -
 بار ادم کردن دل بسوزونه تو بگو فردین چی شده؟

 .باالخره لب از لب باز کرد

 !چیزیش نشده مامان جان. به جرم نکرده گرفتنش مامورا -

 .شید و زانوهایم به وضوح لرزیدسرم تیر ک 

بابا داد زد: خانم جرم نکرده چیه! چرا طالهای دزدی از اتاق  
من سر در نیاورده از اتاق اون درآمده!؟ دزدیده دیگه، دزد 

 !حاظر بز حاضر دیگه چرا اصرار به رفع و رجوعش داری تو
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 .تمام بدنم سست شد و با زانو روی فرش فرود آمدم 

با جیغ سمتم دویدند و اظهار نگرانی کردند ولی نیلوفر مامان  

 .شنیدم من دیگر صدای هیچ کدامشان را نمی

  
دیشب خواب دیدم عقرب دست فردین را نیش زد و او از درد 
به خود پیچید. از صبح چقدر دلشوره داشتم و جدی ام نگرفت. 
فردین من هرگز دست به چنین کاری نمی زند، می دانم که 

 .کار او نیست

کردند چه می شد! یعنی طالها چقدر بوده؟!  اگر حبسش می 
اصال حکم دزدی چیست؟! زندان؟ غرامت مالی؟ شالق؟ نکند 

 !حبس ابد شود

 .با هراس رو به مامان کردم

 حاال چی میشه مامان؟ دارش نزنن؟ -

مامان با محبت سرم را به آغوش کشید و صدای بابا را  

 .شنیدم
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ق بین دزدی و قتل رو نمی دونه و هه! دختر منو ببین! فر-
توقع داره من دختر چشم و گوش بسته م رو دو دستی تقدیم 

 !یه دزد حرفه ای کنم

بابا هم شده بود آتش بیار معرکه! قلبم از دستش به درد آمده 
بود. مامان با تحکم جوابش را داد: بس کن مرد مگه راجع به 

 !دشمنت داری حرف میزنی تو

 .مامان بیرون کشیدم سرم را از سینه ی

 .کجاست؟ من باید ببینمش-

بابا غرید: پات و از خونه بیرون نمیذاری تا بهت اجازه ندادم.  
برو تو اتاقت. نیلوفر تو هم برو چشم ازش بر نمی داری، دست 

 .از پا خطا کنه از چشم تو می بینم

تا دهان باز کردم داد بزنم و حقم را طلب کنم نیلوفر دستش 
هانم گذاشت و با خودش سمت اتاق کشاند. تقال را روی د

کردم رهایم کند ولی زورش از من بیشتر بود و توی اتاق هلم 

 .داد و در را پشت سرمان بست
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با خشم گفتم: نیلو برو اونور من باید برم بیرون. باید برم  

 .زندان مالقاتش

 .نیلوفر با حرص تابم داد و روی تخت پرتاب شدم 

قد نخود مغز نداری! زندان کجا بود  خاک تو سرت که -
دیوونه! هنوز ثابت نشده جرمش که! مظنونه همین. مطمئن 
باش تبرئه میشه. انقدر هم با بابا دهن به دهن نزار بدتر لج 
میکنه ها! آروم باش من خودم آمارش رو در میارم برات، بابا 
شلوغش کرده اتاقش نبوده و دفتر کارش توی ساختمون بوده 

هم که صدتا کارگر هست فقط که فردین نیست نگران اونجا 

 !نباش هیچ کس بی گناه قصاص نشده که این دومیش باشه

از حرفی که زد ذره ای فقط ذره ای دلم آرام گرفت. خنگ  
نبودم فقط هنگ کرده بودم و حواصم به دانسته های کمم 

  .راجع به جرم و مظنون و این قضایا را از یاد برده بودم

 نی یه جوری سر بابا رو گرم کنی من برم کالنتری؟می تو-

 .کنارم روی تخت نشست 
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نمیشه االن عصبانیه وضعیت رو خراب تر نکن. یکم آروم -
باش، چقدر بی طاقتی تو، واقعا با این روحیه چه جوری 

  !تصمیم گرفتی زن یه زندگی بشی

نیلوفر از من دوسال کوچکتر بود ولی از من صبور تر و 
ر بود. سری به نشانه ی قبول حرفش تکان دادم ولی فهمیده ت

 ...گریه ام گرفت

می ترسیدم، نگران آینده بودم، اگر بی گناهی اش ثابت نمی  

 !شد چه

هق هقم که اتاق را برداشت، نیلوفر محکم در آغوشم کشید. 
با شنیدن صدای زنگ خانه با هراس از آغوشش بیرون پریدم 

چیزی واکنش نشان می  اعصابم ضعیف شده بود و به هر

 .دادم. رو به نیلوفر کردم

 یعنی کیه؟  -

 !مانند کسی بودم که هر آن منتظر خبر بدی است

 .نیلوفر شانه ای باال انداخت 
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 .خشایاره دیگه- 

از اتاق بیرون زدم. مامان اف اف را زد و رو به بابا که در سالن 

 .روی مبل نشسته و روزنامه دستش بود کرد

اید نامزدش رو هم دنبالش آورده باشه، جلوش خشایاره، ش-

 .دهن به دهن این بچه نزاری ها زشته

توانست کمک  نور امیدی در دلم روشن شد، شاید خشایار می 

 .کند به هر حال دوست فردین بود

با ورودش مامان و من به استقبالش رفتیم. تنها بود و 
 همسرش را همراهش نیاورده بود. مامان نگاهی به پشت

 .سرش کرد

 .پس خانمت کو مامان جان-

حوصله گوشی و سوئیچ را روی میز کنسول جلوی در  بی 

 .انداخت

 .کالنتری بودم. خونه ی خودشونه -
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 .سریع کنارش قرار گرفتم  

 .سالم داداش-

 .لبخند بیجانی زد 

 .سالم-

 چی شد؟ دیدی فردین و؟-

 .کالفه دستی به صورتش کشید 

مش، با سند هم نتونستم درش بیارم نه ندیدم نذاشتن ببین -

 !حرف سر یه میلیارد طالست

 .وا رفتم اصال جان از تنم پر کشید

 گفت بود اونجا علی عمو فعال! نیست که شوخی  ادامه داد:

 .میگیره وکیل براش

ها بود دنیا  بی اراده به گریه افتادم. حالم بد بود خیلی بد مدت 
شانس من بود که  روی خوشش را نشانمان نمی داد . اگر

 !میمردم و حسرت دیدن فردین به دلم می ماند
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من به جهنم! این چه بهتانی بود که به فردین زدند! میدانم 

 ...دانم طاقتش را نداشت می

 .خشایار بامحبت دستی به کمرم زد 

 .درست میشه نترس -

نترسم! می توانستم نترسم؟! جرم یک میلیاردی به نافش  

 .ر هم که گفت شوخی نیستبسته بودند، خشایا

  
 .توی سالن رفت و دنبالش روان شدم. به بابا دست داد

 سالم بابا خوبی؟-

 .سالم خسته نباشی، شکر -

کنار خشایار روی مبل روبروی بابا نشستم و سعی کردم با  
بابا چشم در چشم نشوم. دلم می خواست خشایار کمی بیشتر 

با چایش را بنوشد و برایم توضیح دهد و منتظر بودم که با
برای خواب به اتاقش برود، مامان با سینی چای به جمعمان 

 .ملحق شد. بابا روزنامه را تا زد و کنار گذاشت
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چه بچاپ بچاپی راه انداختند! صفحه حوادث پر شده از  -

 .اختالس گرا و دزدها

خشایار لیوان چای را از داخل سینی لی که مامان مقابلش 

 .گرفته بود برداشت

 مجبور بابا بخرن نون ندارن پول ها بعضی  چه کنن مردم!-

 !میشن

 .بابا عاقل اندر سفیه به خشایار نگاه کرد 

خب برن نون بدزدن! برا یه لقمه نون اختالس چند صد -

 !میلیاردی می کنن؟

خشایار توحیه کرد: منظورم اونا نبودن، تخم مرغ دزدها رو 

 !میگم

 .ی میز گذاشتمامان لیوان چای بابا را رو 

بس کنید تو رو خدا حرف های خوب بزنید. چقدر سرت تو -

  !این صفحه ی حوادث و اخباره آخه تو
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نیلوفر هم به جمعمان پیوست و با خشایار سالم و احوالپرسی  
کرد و کنارم نشست. رو به خشایار پرسید: تاالر دیدید برا 

 مراسم؟

 .داد خشایار چشم های درشت و سبزش را به سمتش تاب

 .نه وقت نشد، امروز همه ش تو کالنتری بودم-

بغض سینه ام را به درد آورده بود. بابا چه می دانست که 
من کوه غم است االن، و از غصه تو خودم جان می دهم و  دل

 .برای دیدن فردین بیگناهم دل می زنم! باز هم تند و تیز شد

تی. یه ماه تو نمیخواد بیخودی دنبال کارهای فردین راه بیف -
دیگه عروسیته کارهای مراسم خودت رو سامون بده، ثوابش 
بیشتره دو ساله دختر مردم رو عقد بسته نگه داشتی خونه ی 

 .باباش

چای دست نخورده اش را روی میز   خشایار کالفه لیوان

 .گذاشت
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باید صد ملیون بریزم به حساب صاحبخونه تا اجازه بده  -
ر میزنه که باید جهازم رو بچینم جهاز ببریم فرزانه هم هی غ

زودتر که دیر میشه و فالن. از اونورم کمه کمش پنجاه 
شصت میلیون خرج مراسم و دنگ و فنگ هاشه. موندم چه 
کنم هنوز چهار پنج تا تیکه جنسی که باید به عنوان شیربها 

 .بگیرم رو هم نگرفتم

 .مامان با ناراحتی رو به خشایار کرد 

 .ده؟ پس تو که گفتی حله مادرمگه وامت جور نش-

 .خشایار سری تکان داد 

 .حل میشه مامان نگران نباش -

از روی مبل بلند شد و نگاه غم زده ی همه سمتش کشیده  

 . شد

 .خیلی خسته ام. برم استراحت کنم شب بخیر-

*** 
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چهار روز گذشته بود، چهار روزی که کارم یا گریه بود یا دعا،  
س دلتنگی ام را فراموش کرده بودم و دیگر دامن زدن به ح

فقط و فقط دلم تبرئه شدنش را می خواست. نیلوفر می گفت 
عجیب است که در بازداشگاه نگهش داشته اند و با سند موقتا 
آزادش نکرده اند ولی خشایار می گفت سند به ارزش یک 
میلیارد ندارند که آزادش کنند! دلم می خواست می مردم و 

نمی دیدم. بیچاره خاله و علی آقا حتما از غصه این روزها را 

 .نه آب میخورند نه نان

امروز روز دادگاهی شدنش بود. خشایار رفته بود و قرار بود 
برایم خبر بیاورد. بابا خروجم از خانه را قدغن کرده بود وگرنه 

رساندم، نه اینکه دختر حرف گوش کنی  خودم را به دادگاه می
د که مامان و نیلوفر را تهدید کرده بود باشم نه، چند روزی بو

 .که در را رویم قفل کنند

کشی  کردند برای وقت عقربه های ساعت به کندی حرکت می
مشغول جارو زدن و گردگیری شدم و در همان حال هم ذکر 

 .می گفتم و صلوات می فرستادم
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باالخره نزدیک ظهر بود که خشایار از راه رسید. صدایش از  
گفت، سریع  "یا اهلل"، مهمان داشت که چند بار حیاط می آمد

 .سمت آشپزخانه دویدم و پشت اپن نشستم

رویی و بلبل زبانی مهمانش را به خانه دعوت کرد از  با خوش 
کنج دیوار اپن به سالن نگاه کردم مرد جوانی مهمانش بود. 

 .بعد از تعارفش به نشستن سمت آشپزخانه آمد

 .باال پرید با دیدن من که تای ابرویش 

 چرا اینجا نشستی؟ -

 .به سرم اشاره کردم

 .روسری ندارم-

تازه دوزاری اش افتاد و بی حرف رفت، دوباره سرک کشیدم و 
رود، با شالی در دست  دیدم که سمت اتاق من و نیلوفر می

 .برگشت

 .بیا سرت کن چای و میوه بیار -
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ه خواست برود که با تشویش و نگرانی پاچه ی شلوار لول 

 .تفنگی اش گرفتم

 .یه دقیقه بیا-

 .کنارم تکیه به زانو نشست 

 جونم؟ بگو -

 .زد قلبم در حلقم می 

 دادگاه چی شد؟ -

 .خنده ای کرد

آهان به کل یادم رفت بگم بهت. خیالت راحت تبرعه  -

 .باشه ش علیه بر که ندارد وجود مدرکی هیچ  میشه.

هایم به خنده کش انگار که دنیا را به نامم کرده باشند لب  
آمد و چه تناقضی وجود داشت بین خنده ی رو لبم و اشک 

 ...توی چشمم
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نگاهم را گذرا به صورت خشایار انداختم لبخند به لب نگاهم 

 .می کرد

  .رو به دوستش کردم و جواب دادم: بله من یاسم

 .با اشتیاق خنده ای کرد

 بابا من نویدم نشناختی!؟-

ادم آمد. خجالتزده لبم را به دندان به یکباره چهره اش ی

 .گرفتم

وای تو رو خدا ببخشید من چهره تون رو یادم رفته بود واال -
که ذکر خیرتون همیشه هست. فردین ازتون خیلی تعریف می 

 .کمه

 .با تاسف سری برای خشایار تکان داد

 !بازم معرفت فردین تو که هیچی دیگه-
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چیدن میوه داخلش خشایار پیش دستی ای برداشت و مشغول 
شد و همان حین جواب داد: واال خود تو بعد فارغ 

  .التحصیلیمون به کل من و یادت رفت

فردین و نوید و خشایار هم دانشگاهی بودند و هر سه در رشته 
ی عمران تحصیل می کردند. بعد از اتمام درسشان هر یک 
سر کاری رفتند. نوید که مدت ها غیب شد تا دو سال پیش 

ر صفحه های مجازی دوباره با فردین همدیگر را پیدا که د

  .کردند و همان ارتباط اینترنتی باعث همکاریشان شد

 .نوید خندان و با ذوق رو به من کرد

 یادته تو اون کوچه باریکه بهت شماره دادم؟-

هر هر خندید و من هم خنده ام گرفت؛ دیوانه جلوی خشایار و 

 !فردین به من شماره داد

قت ها با فرزانه دوست مدرسه ای بودیم و با هم خیلی ان و》
جور بودیم؛ یادم است سر یک مسئله ی فیزیک دم در خانه 
ی پدر فرزانه درگیر حل کردنش بودیم که فردین و خشایار و 
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نوید از کنارمان رد شدند. نگاه فرزانه سمتشان کشیده شد. با 
کرد که  شانه اش ضربه ای به شانه ام زد و به آنها اشاره

 .متوجه شان شوم

همان لحظه نوید ایستاد و یک قدمی که از ما فاصله گرفته 
بودند را عقب گرد کرد. متعجب به کار غیرعادی اش نگاه می 
کردم، اولین بار بود که همراه فردین و خشایار می دیدمش. با 

 .شیطنت تمام رو به من کرد

فرشته هوف! چه خانوم خوشگلی! خانوم اسم شما احیانا -
 نیست؟

فکر کردم دوست برادر و پسرخاله ام است و حتما من را می 
شناسد. در حالی که هنگ کرده بودم جواب دادم: نه خیر. من 

 .یاس هستم

ضربه ی محکمی به پیشانی اش کوبید. به نظرم خیلی 

 .شیطان و با مزه آمد

 وای اون ترانه رو برا شما نخوندن؟-
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 .تای ابرویم باال پرید

 .فردین کرد رو به

 فردین چی بود آهنگه؟-

فردین چپ چپی نگاهش کرد. خشایار هم خنده اش گرفته 

 .بود

 .نگاه فردین را دید ولی اهمیتی نداد و باز رو به من کرد

 ...آها خودم یادم اومد. همون اهنگه که میگه-

شروع به بشکن زدن کرد و شانه هایش را تکان داد و خواند: 

 ...به خونه یاسی همدم منیاسی جون بیا برگرد 

از چشم و ابرو آمدن هایس به یکباره به خنده افتادم. خشایار 

 .هم می خندید. اما فردین حرص می خورد

 .رو به نوید کردم

 !اون نازی جونه نه یاسی جون-
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چشمکی زد: خب تو هم نازی دیگه یاسی. برگه ای از جیبش 

  .در آورد و سمتم گرفت

فت: این شماره ی منه. یه ساعتایی تایش را باز کردم که گ
زنگ بزن که مامانت خواب باشه، حدودا همون وقتا ننه ی 

 .منم خوابه دیگه

فکر کردم سر به سرم می گذارد که دوباره خندیدم، فرزانه از 
پهلویم نیشگونی گرفت که نگاهم را به صورتش دادم. به 

برگه سمت فردین اشاره کرد و تا خواستم نگاهم را به او دهم 

 .از دستم کشیده شد. فردین بود. برگه را دست نوید داد

 !یاسی دخترخاله مه-

نوید هم با پررویی گفت: خب باشه! تو برو به دختر خاله ی 

 !من شماره بده اگه من چیزی گفتم

 .خشایار با خنده پس گردنی ای نثارش کرد

 نکبت دخترخاله ی فردین چیه من میشه به نظرت؟-

 .با گفتن یا ابولفضل پا به فرار گذاشتکمی فکر کرد و 
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. نوید پسر شوخ  یادش به خیر آن روز چقدر با فرزانه خندیدیم
و سرزنده ای بود و هم خشایار و هم فردین عجیب دوستش 
داشتند واال اگر کس دیگری این کار را کرده بود پوستش را 

 《.می کندند

  
 راست میگی خشایار؟-

 .اشو چای دم کن مهمون عزیز دارمآره قربونت برم. حاال پ -

 .خواست بلند شود که دوباره دستش را گرفتم، نگاهم کرد 

 جونم؟ -

 حالش... حالش خوب بود؟-

اشک هایم روی صورتم روان شدند. چقدر دلتنگ و بی  
قرارش بودم! منی که اگر یک روز نمیدیدمش میمردم حاال 

و دم نمی  چهار روز بود که داشتم از دوری اش جان می دادم
زدم! یعنی جرعتش را نداشتم تا لب باز می کردم بابا شروع به 
خط و نشان کشیدن می کرد و فردین بی گناهم را دزد و 
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خالفکار خطاب می کرد! باز خدا را شکر که دادگاه به نفعش 

 .رای داده بود

 .لپم را کشید

آره خوب بود. سالم رسوند گفت یه قطره اشک بریزی بیام -

 .متخونه کش

 .میان غم خندیدم 

 کی میاد؟ -

دو تا دادگاه دیگه داره وکیلش از اون کارکشته هاست زودی -

 .میاد نگران نباش

این بار اجازه سوال دیگری را نداد بلند شد و رفت. من هم  
سرخوش از خبر خوبی که شنیده بودم شالم را سرم کردم و 

ی فنجان بلند شدم، چای تازه دم در قوری سر سماور بود، تو
ها ریختم و ظرف میوه را از یخچال خارج کردم. نگاهی به 
لباس تنم کردم تا باالی زانو ام بود، با خیال راحت سینی را 

 .برداشتم و به سالن رفتم
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نیازی به اعالم ورود نبود، روبروی آشپزخانه نشسته بودند که  

 .به محض ورودم متوجه ام شدند

 .آرام سالم دادم

 .دینسالم خوش اوم-

لب های پسر جوان به لبخند باز شد و چقدر قیافه بور و  

 !غربی اش برایم آشنا آمد مخصوصا چشم های آبی اش

 !تو یاس نیستی؟ -

 !شناخت تای ابرویم باال پرید! من را از کجا می 

نگاهم را گذرا به صورت خشایار انداختم، ظرف میوه را روی 

 .میز گذاشت لبخند به لب نگاهم کرد

  .به دوستش کردم و جواب دادم: بله من یاسمرو 

 :با اشتیاق خنده ای کرد و خیلی صمیمی گفت

 بابا من نویدم، نشناختی!؟-
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به یکباره چهره اش یادم آمد. خجالتزده لبم را به دندان 

 .گرفتم

وای تو رو خدا ببخشید من چهره تون رو یادم رفته بود واال -
تون خیلی تعریف می که ذکر خیرتون همیشه هست. فردین از

 .کمه

 .با تاسف سری برای خشایار تکان داد

 !بازم معرفت فردین تو که هیچی دیگه-

خشایار پیش دستی ای برداشت و مشغول چیدن میوه داخلش 
شد و همان حین جواب داد: واال خود تو بعد فارغ 

  .التحصیلیمون به کل من و یادت رفت

ودند و هر سه در رشته فردین و نوید و خشایار هم دانشگاهی ب
ی عمران تحصیل می کردند. بعد از اتمام درسشان هر یک 
سر کاری رفتند. نوید که مدت ها غیب شد تا دو سال پیش 
که در صفحه های مجازی دوباره با فردین همدیگر را پیدا 

  .کردند و همان ارتباط اینترنتی باعث همکاریشان شد
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 .نوید خندان و با ذوق رو به من کرد

 یادته تو اون کوچه باریکه بهت شماره دادم؟-

هر هر خندید و من هم خنده ام گرفت؛ دیوانه جلوی خشایار و 

 !فردین به من شماره داد

ان وقت ها با فرزانه دوست مدرسه ای بودیم و با هم خیلی 》
جور بودیم؛ یادم است سر یک مسئله ی فیزیک دم در خانه 

دیم که فردین و خشایار و ی پدر فرزانه درگیر حل کردنش بو
نوید از کنارمان رد شدند. نگاه فرزانه سمتشان کشیده شد. با 
شانه اش ضربه ای به شانه ام زد و به آنها اشاره کرد که 

 .متوجه شان شوم

همان لحظه نوید ایستاد و یک قدمی که از ما فاصله گرفته 
بودند را عقب گرد کرد. متعجب به کار غیرعادی اش نگاه می 
کردم، اولین بار بود که همراه فردین و خشایار می دیدمش. با 

 .شیطنت تمام رو به من کرد
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هوف! چه خانوم خوشگلی! خانوم اسم شما احیانا فرشته -
 نیست؟

فکر کردم دوست برادر و پسرخاله ام است و حتما من را می 
شناسد. در حالی که هنگ کرده بودم جواب دادم: نه خیر. من 

 .یاس هستم

ربه ی محکمی به پیشانی اش کوبید. به نظرم خیلی ض

 .شیطان و با مزه آمد

 وای اون ترانه رو برا شما نخوندن؟-

 .تای ابرویم باال پرید

 .رو به فردین کرد

 فردین چی بود آهنگه؟-

فردین چپ چپی نگاهش کرد. خشایار هم خنده اش گرفته 

 .بود

 .ه من کردنگاه فردین را دید ولی اهمیتی نداد و باز رو ب

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

109  

 

 ...آها خودم یادم اومد. همون اهنگه که میگه-

شروع به بشکن زدن کرد و شانه هایش را تکان داد و خواند: 

 ...یاسی جون بیا برگرد به خونه یاسی همدم من

از چشم و ابرو آمدن هایس به یکباره به خنده افتادم. خشایار 

 .هم می خندید. اما فردین حرص می خورد

 .دمرو به نوید کر

 !اون نازی جونه نه یاسی جون-

چشمکی زد: خب تو هم نازی دیگه یاسی. برگه ای از جیبش 

  .در آورد و سمتم گرفت

تایش را باز کردم که گفت: این شماره ی منه. یه ساعتایی 
زنگ بزن که مامانت خواب باشه، حدودا همون وقتا ننه ی 

 .منم خوابه دیگه

دوباره خندیدم، فرزانه از فکر کردم سر به سرم می گذارد که 
پهلویم نیشگونی گرفت که نگاهم را به صورتش دادم. به 
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سمت فردین اشاره کرد و تا خواستم نگاهم را به او دهم برگه 

 .از دستم کشیده شد. فردین بود. برگه را دست نوید داد

 !یاسی دخترخاله مه-

نوید هم با پررویی گفت: خب باشه! تو برو به دختر خاله ی 

 !ن شماره بده اگه من چیزی گفتمم

 .خشایار با خنده پس گردنی ای نثارش کرد

 نکبت دخترخاله ی فردین چیه من میشه به نظرت؟-

 .کمی فکر کرد و با گفتن یا ابولفضل پا به فرار گذاشت

 یادش به خیر آن روز چقدر با فرزانه

  
 . نوید پسر شوخ و سرزنده ای بود و هم خشایار و هم خندیدیم

فردین عجیب دوستش داشتند واال اگر کس دیگری این کار 

 《.را کرده بود پوستش را می کندند

  

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

111  

 

با صدای باز و بسته شدن در حال از روی مبل بلند شدم و با 
عذرخواهی کوتاهی سالن را ترک کردم. مامان بود. کفش 
 های نوید را جلوی در دیده بود که آرام پرسید: مهمون داریم؟ 

به سمتش رفتم و به آغوشم کشیدمش محکم دو گونه با ذوق 
اش را بوسیدم و جدا شدم و بی ربط به سوالش گفتم: مامان 
فدات شم دادگاه به نفع فردین شده، خشایار میگه خیلی زود 

 .گناهیش ثابت میشه بی

گل از گلش شکفت و خنده کل صورتش را پر کرد. دست  
کم خدا را شکر هایش را سمت آسمان بلند کرد و سفت و مح

 .کرد

 .الهی شکرت-

خواست چادرش را از سرش درآورد که انگار یادش به کفش  

  .های پشت در افتاد

 !از ذوق خبر خوشت یادم رفت مهمون تو خونه ست. کیه؟-

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

112  

 

دوست خشایار، نوید شریک فردین. به خاطر مجتمعه که با -

  .فردین می ساختن اومده ایران انگار

سمت سالن راه افتاد و من برای پختن برای خوش آمد گویی 
ناهار توی آشپزخانه رفتم. پشت میز نشستم و مشغول خورد 
کردن پیازها شدم. آب چشم و بینی ام راه افتاد، گریه ام نمی 
آمد چون خبر خشایار زیادی رویم اثر کرده بود و شاد بودم 
اخر این چند ماه اخیر عادت کرده بودم به بهانه پیاز پوست 

 نگرانی با آمد آشپزخانه  دلم را خالی کنم! مامان به کندن
 پیاز تندی از هایم اشک فهمید می که بود او فقط کرد نگاهم

  !غم تندی یا است

 خنده ای بی صدا کردم که خیالش شاد شد 

قابلمه حاوی پیاز را روی اجاق گذاشتم و صورتم را با آب 
سمت  خنک در سینک ظرفشویی شستم، حوله را برداشتم و

  .مامان که مشغول سرخ کردن پیاز شده بود رفتم

 .مامانی-
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 جواب داد: جونم مامان؟ 

 .آهی کشیدم و بغض کردم 

 وقتی فردین تبرئه بشه بابا از خر شیطون میاد پایین؟ -

نگاهم کرد و با اطمینان جواب داد: چرا نیاد؟! بابات فکر می 
دستش  کنه فردین دور از جونش دزدی کرده که کفریه از

  .وقتی بیگناهیش ثابت شه همه چی درست میشه

 یعنی دیگه چوب ال چرخمون نمیذاره؟-

گوشت های خورد شده را توی قابلمه ریخت و در حال هم 

  :زدنش آهسته جواب داد

نترس تو و فردین اول و آخرش برای همید. فقط تا تبرئه 
شدنش اصال اسمی ازش نیار جلوی بابات. می بینی که 

 .؟ نندازش به لج بذار آروم شهلجبازه

 .سری تکان دادم

  .هرچی تو بگی مامان-
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با محبت نگاهم کرد، صورتم را بوسید و زمزمه کرد: قربونت 
 بنداز یادم فردا. مدت این توی شدی اذیت قدر این  برم که

 .کردن چشمت بگیره رو نظرت بگم علی حاج پیش برم

 .دادم: باشهبه چشم و نظر اعتقاد نداشتم سرسری جواب 

 .چشم غره ای به سمتم رفت

دختر اعتقاد نداشته باشی نظرت برنمی گرده ها! چشم زخم -
وجود داره، پیامبر خدا کلی حدیث داره راجع به چشم زخم. یه 
سرچ بزن تو اینترنت شما جوون ها که بلدید بخون نوشته 

 .پیامبر فرموده بیش تر امت من از چشم زخم می میرند

ت همیشه همین طور بود برای اثبات حرفش خنده ام گرف

 .چندین حدیث از بر بود

 .صورتش را محکم بوسیدم و خندیدم

 .خشایار با کلی تعارف نوید را برای ناهار نگه داشت
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نوید سر سفره کلی از دستپخت مامان تعریف کرد الحق هم  

  .تعریف کردنی بود

ی به دستور مامان بعد از جمع کردن سفره سینی ای چا 

  .ریختم و به جمع ملحق شدم

طبق معمول بابا روزنامه به دست نشسته بود. اول به بابا 
 من نه  تعارف کردم که باعث شد دل از روزنامه بکند.

  !بودیم قهر سرمان خیر کرد؛ تشکری او نه و گفتم بفرمایید

سینی را دور چرخاندم و کنار نیلوفر نشستم. بابا انگار طاقت 
از کمی این پا و آن پا کردن رو به خشایار نیاورد که بعد 

 پرسید: دادگاه چی شد؟ 

  .تا نوید خواست دهان باز کند خشایار پیش دستی کرد

  .تبرئه میشه مدرکی بر علیه ش نیست-

 .بابا پوزخند صداداری زد
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آره من طالهای دزدی رو تو اتاق کلید شده ش گذاشتم! -

 !مدرک از این موثق تر

بود و قلبم از ناراحتی و حرص داشت  اعصابم خورد شده
منفجر می شد ولی به خاطر حرف مامان و حضور نوید حرفی 

 .نمی زدم. متوجه باال پریدن ابروهای نوید از تعجب شدم

 کرد تر لبی  لحظه ای مکث کرد و حالت صورتش عادی شد.

  :گفت و

 ربیعی آقای دارم  من به فردین از چشم هام بیش تر اعتماد
 اقوامش از که شما  سم بخورم که کار فردین نیست.ق حاضرم
... میگن چی معروف قول به. بشناسیدش بهتر باید هستین

 !ست خورده پاک نون... اوم

  !از دفاعش دلم آرام گرفته بود که ناخواسته گفتم: شیر پاک

  .شدم توضیح به مجبور  با گیجی نگاهم کرد.

 .پاک شیر یا خورده حالل نون  معموال یا میگن-

 .تازه متوجه اشتباهش شد که باصدا خندید
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 یه  آهان همین. همیشه تو ضرب المثل ها خنگ بودم.-

  ...هست هم المثل ضرب

میان کالمش گوشی بابا زنگ خورد با عذرخواهی جمع را 

  .ترک کرد و نوید باز رشته ی کالم در دست گرفت

 داشتم می گفتم یه ضرب المثل هم هست میگه-

 چشم قشنگ تو غزل ساختحافظ از "

 هرکس که تو را دید به چشمان تو دل باخت

 نقاش غزل تا که به چشمان تو پرداخت

 "دیوانه شد از طرز نگاهت قلم انداخت

 منظورش متوجه  خشایار سرش را زیر انداخت و ریز خندید.

  !المثل ضرب این به داشت ربطی چه شعر این اصال! نشدم

ش خیره بودم تا منظورش را گیج به چشم های آبی تیره ا
 درست تفهیمم کند ولی حواسش
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در پی خنده ی نوید پرت شد و شنیدم که زیرزبانی به خشایار 

  .تشر زد

 زهرمار به چی می خندی؟ -

  .خشایار هم آرام در حال خنده جوابش را داد

تو آدم نشدی هنوز نکبت جلو روم داری مخ آبجیم رو می -

 !زنی

شده به نیلوفر نگاه کردم ریز خندید و رو به با چشم های گرد 

 .نوید کرد

آقا نوید یه ضرب المثل هم هست میگه سر این قبر که -

 .نشستی باال سرش، مرده توش نیست

حاضرم قسم بخورم چشم های نوید از تعجب دو برابر شد  
منظور نیلوفر را خوب فهمیدم؛ خشایار هم فهمید که سریع به 

یکی بگم؟ یاد آقای سهرابی افتادم معلم خنده زد و گفت: منم 
چهارم ابتداییمون، همیشه منو نشون بچه ها می داد می گفت 
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فلفل نبین چه ریزه... منم فردین رو نشون می دادم می گفتم 

 !آقا درشت هاش رو سوا کن

همگی خندیدیم ولی حرفش خیلی بی ربط بود و همه مان 
ن خاطره ی فهمیدیم برای جمع کردن کنایه ی نیلوفر آ

مسخره را سر هم بندی کرده است؛ در آخر هم چشم غره ای 

 !به نیلوفر بیچاره رفت گرچه او ککش هم نگزید

  
داشتم آماده ی خواب میشدم که نیلوفر توی اتاق آمد. نگاهم 
سمتش کشیده شد، در فکر بود و در کشویش را به منظور 

حواسش  برداشتن لباس خوابش باز کرد ولی متوجه بودم که

 !پرت است

 نیلو؟-

 .سرش را بر گرداند

 هان، جان؟-

 .خنده ام گرفت
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 حواست کجاست؟-

لبخندی زد و لباسش را برداشت و در همان حین جواب داد: 
ها همین جام. راستی یاس این پسره نوید مگه نمی دونه تو 

 نامزد فردینی؟

برس را برداشتم و در حال باز کردن کش موهایم جواب دادم: 
 چطور مگه؟نه 

 !تای ابرویش باال پرید

 !مگه میشه. دوست صمیمیه فردینه و ندونه-

 .به یاد حرف های فردین افتادم

نمیدونم واال. همون شیش ماه پیش که با فردین رفته بودیم -
آزمایش خون صبح بود زنگ زد فردین بهش گفت شهرداری 

 دوست نه  ام نگفت ازمایشگاهیم علتش رو پرسیدم که گفت؛
اره نوید متوجه این موضوع بشه نه لزومی میدونه که بگه د

 .منم حرفی نزدم

 !یک چشمش را ریز کرد و متفکر گفت: قضیه بو داره ها
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 !بی خیال گفتم: برو بابا چه بویی

 .با شیطنت چشمکی زد

داشت بهت نخ می داد، پسره یا زیادی پروعه یا زیادی با -

 !ترکیه ای ها گشته

 کشیدم، اخم هایم را در هم 

 بی مزه نشو چه نخی!؟-

دست هایش را در هوا تاب داد و با تقلید صدای نوید گفت: 

 .هر کس که تو را دید به چشمان تو دل باخت

 .خندیدم

نه بابا این نوید کال آدم شوخیه، چند سال پیشم جلوی -

 .فردین و خشایار بهم شماره داد

د و با خنده سمت حمام رفت تا لباس هایش را تعویض کن

 .گفت: آها پس منبع بو از چند سال پیشاست
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متوجه منظورش شدم ولی اهمیتی ندادم و مشغول شانه زدن 
موهایم شدم. از حالت مجعدشان خوشم نمی آمد، شانه 
زدنشان سختم بود ولی فردین به قول خودش عاشق پیچ و 
تابشون بود. لبخندی از یادآوری نوازش هایش به لبم آمد. دلم 

بود، باز چشم هایم پر از اشک شد و لبخندم خود خیلی تنگ 
به خود جمع شد و جایش لرزی ریز و پر بغض رویشان 
نشست. نیلوفر با آن لباس نخی بلند از حمام بیرون آمد با 

 .دیدنم پوفی کشید

 !بسه کور میشیا-

 .نگاهش کردم

 .دلم تنگشه نیلو-

م اشک هایم فرو ریخت. آمد و کنارم نشست، برس را از دست

 .گرفت. کنارش گذاشت و مشغول بافتن موهایم شد

 .یه چیزی باید بهت بگم یاسی، نگران نشیا ولی باید بدونی-

 .خواستم سمتش برگردم که اجازه نداد
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 .صاف بشین دارم موهات و می بافم-

 .بگو خب دلم رو به شور انداختی-

راستش شنیدم که نوید و خشایار داشتند راجع به فردین -
کردند. انگار کار فردین سخت شده، نه شاهدی صحبت می 

داره که شهادت بده شب دزدی جایی غیر از محل جرم بوده و 
نه مدرکی هست که نشون بده دزدی کار کس دیگه ای 

 .بوده

با ترس سمتش چرخیدم مویم را محکم در دست نگه داشت 

 .که بافتشان در نرود

فع فردین یعنی چی نیلوفر؟! خشایار که گفت دادگاه به ن_

 .رأی داده

هیس آروم باش. من که نگفتم به ضرر فردین رأی داده -

 .فقط چیزی که شنیده بودم رو گفتم

 .بی طاقت و درمانده به گریه افتادم
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 .حاال چه خاکی تو سرمون بریزیم. من می ترسم نیلوفر-

 .با برس ته موهایم را شانه زد و کش را بند انتهای بافت کرد

ا بزرگه، از قدیم گفتن سر بی گناه پای چوبه بگیر بخواب، خد-

 .دار می ره ولی باالش نمیره

بالفاصله بعد از اتمام حرفش بلند شد و روی تخت خودش 
دراز کشید. به ناچار من هم دراز کشیدم و گوشی ام را دست 
گرفتم و مثل هزاران شب دیگر آلبوم عکس های گوشی ام را 

تم در رفت. با نگاه به هر ورق زدم و اختیار اشک هایم از دس
یک از عکس هایمان شدت ریزش اشک هایم بیشتر می شد 

  .و قلبم بیشتر به درد می آمد

با دیدن عکس دو نفره ی شب آخر جرقه ای در ذهنم خورد و 
با شتاب بلند شدم و روی تختم نشستم و نیلوفر را صدا 

 زدم:نیلوفر، نیلوفر؟

 . او هم در تختش نیم خیز شد

 !ه؟جن دیدی؟چی شد-
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نه بابا! من شاهدم که شب دزدی فردین پیش من بود. باهم -

 .رفته بودیم دور دور

 .تای ابرویش باال پرید

 ...جدی میگی؟ یا-

 .ادامه حرفش را می دانستم، میان حرفش پریدم

 .به خدا راست میگم-

 !پس چرا خود فردین تقاضا احضار شاهد نکرده-

 ...تهنمی دونم. شاید... شاید نخواس-

اشک هایم درمانده تر از خودم روی صورتم ریختند و ادامه 
دادم: من برم کالنتری و دادگاه و اینا آخه خیلی حساس بود 

 .رو این چیزا

گریه ام را که دید بلند شد و دوباره کنارم نشست و در آغوشم 

 .گرفت
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چاره چیه؟ ببینم می تونم یه جوری ببرمت بیرون یا نه! اگر -
متحانم تموم شده شنیدم بابا به مامان گفت دیگه چه امروز ا

 .نیلوفر هم اجازه بیرون رفتن از خونه رو نداره

تقریبا مطمئن بودم که احتمال رفتنمان به کالنتری صفر 

 .است. جرقه ای در ذهنم زده شد

نیلوفر! تو پارک سر کوچه خاله چند تا جوون هستند که اون _
ها هم شاهد بودن که ما با جا پاتوقشونه و گیتار میزنن اون 

 .هم بیرون بودیم

 .چشم هایش برقی زد

ایول این عالیه. چون رفتن به کالنتری و دادگاه و اینا خیلی -
مکافات داره و صددرصد بابا نمیزاره، مثالً داره گربه میرقصونه 
برای فردین بیچاره! ولی اگه بتونیم یه ساعت جور کنیم و 

از همون جوون ها بگیم که  بریم بیرون می تونیم به یکی

 .پیگیری کنه

 .نور کمرنگی از امید در دلم روشن شد
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 چه جوری بریم بیرون؟_

به بهونه ی لباس خریدن می ریم. دیگه همراه خود مامان -
 که میزاره بریم. میریم پاساژ نزدیک خونه خاله. خوبه؟

 .اوهوم. خوبه-

 . صورتم را بوسید

 .اوکی می کنمش پس دیگه بگیر بخواب. فردا-

*** 

با ترفند های نیلوفر مامان را وادار کردیم همراهمان برای 
خرید لباس مجلسی برای جشن عروسی خشایار به پاساژ 

  .بیاید

ساعت هشت شب بود خدا خدا می کردم که یکی از آن ها را 

  .در پاتوقشان ببینم

درمانده و گریان بی توجه به نگاه های خیره و متعجب 
نم دور تا دور پارک را می چرخیدم، گوشی ام مدام اطرافیا
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زنگ می خورد می دانستم مامان است و ترسیده که چرا بی 

 !هوا از پاساژ غیب شده ام

 .نمی دانم چه مدت زمانی گذشته بود

نا امید و گریان داشتم از پارک خارج می شدم که پسری از 

 .کنارم رد شد

 .چه قدر چهره اش آشنا بود

 .عقب برگرداندم و بی اراده صدایش زدمسرم را به 

 آقا ببخشید؟-

متعجب به سمتم برگشت، حس کردم من هم به نظر او آشنا 

 .آمدم

سریع کنارش قرار گرفتم. اشک هایم خود به خود بند آمده 

 .بودند

 با تردید پرسیدم: شما آقا آرش نیستید؟

 لبخندی زد و انگشت اشاره اش را سمت صورتم گرفت
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 !هستی و تو یاسی-

بی اختیار به گریه افتادم. نگران شد و جویای ماجرا شد و من 
تمام اتفاق را برایش شرح دادم و او قول داد صبح زود به 

  .کالنتری برود

با دلی سرشار از امید به پاساژ برگشتم. مامان بیچاره رنگ به 
صورت نداشت،حتماً فکر کرده بود از سخت گیری های بابا 

 !فرار کرده ام

  
بی دقت لباسی که مامان برایم مناسب دیده بود را پرو کردم 
و بعد از خرید به خانه برگشتیم تا فردا ظهر مثل مرغ سر کنده 
بی قراری کردم و در آخر طاقت نیاوردم و شماره آرش را که 

 .دیشب به گوشی ام تک زده بود گرفتم

 .خیلی بوق خورد و جان دادم تا برداشت

 .بله بفرمایید-

  .سالم آقا آرش... من یاسم-
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 .حس کردم صدایش غمگین است

 بله شناختم احوال شما؟-

 :شرمزده جواب دادم

... می خواستم  ممنون شرمنده مزاحمتون شدم... می خواستم-
 ببینم رفتید کالنتری؟

 .نفسش را آه مانند در گوشی فوت کرد

 ...راستش من رفتم منتها-

شده؟ به من بگید مکثی کرد که بی طاقت پرسیدم: چی 

 .خواهش می کنم

راستش گفتن ساعت دزدی با ساعت شهادت من فرق داره و -

 .همه ی مدارک علیه فردینه

انگار از کوهی به پایین پرتاب شدم. یا تنی کوفته و بی جان 

 .روی زمین سقوط کردم

 الو... خانوم... الو؟-
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بی با صدایی که از ته چاه در می آمد نالیدم: به خدا فردین 

 .گناهه

متأثر از غم صدایم آهسته جواب داد: متأسفم که نتونستم 

 .کاری براتون بکنم

سعی کردم خوددار باشم و قدردان زحمتی که برایمان کشیده 

 .بود شوم

 .نه این چه حرفیه شما لطف کردید. ممنون-

اگر یه وقت نیاز به کمک داشتین خوشحال میشم باهام -

 .تماس بگیرید

 .ممنون-

فظی کردم و خودم را کنار دیوار کشاندم و به زمین خداحا

 .خیره شدم

آن قدر حالم داغان بود که حتی نای گریه کردن هم نداشتم، 

 .پس خشایار چه می گفت که دادگاه به نفع فردین رأی داده
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اشک هایم بی صدا روی صورتم راه افتادند. با دیده ای تار 

 .شماره خشایار را گرفتم

 .ه جواب دادبه دو بوق نرسید

 جونم یاسی؟-

لب هایم از بغض لرزیدند، به یکباره راه گلویم باز شد و به 

 .هق هق افتادم

 یاسی؟ یاسی؟ چی شده؟-

 به زحمت توانستم حرف بزنم: خشایار کجایی؟

 دارم میام خونه. چی شده؟-

 .میان هق هق پردردم نالیدم: زود بیا زود

جه زدم. امیدم از گوشی را روی زمین انداختم و از ته دل ز
بین رفته بود. دلم گواهی می داد که فردین تبرعه نخواهد 
شد. از تمام دنیا فقط بدبختی هایش نصیب من و فردین شده 

 .بود. این ته بی انصافی بود. تا یادم می آمد همین بود
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از روزی که به عشقمان اعتراف کردیم رنگ آرامش را 
ه مستحق این همه ندیدیم، فقط نمی دانم به کدامین گنا

 .گرفتاری شده بودیم

از صدای هق هقم مامان و نیلوفر به اتاق آمدند و پریشان 
جویای علت گریه ام شدند حوصله ی جواب دادن نداشتم. 

 :فقط با عجز نالیدم

 .تنهام بزارید، تورو خدا تنهام بزارید-

بی چاره ها مستأصل و ناچار از اتاقع بیرون رفتند تا به درد 
بمیرم. کاش واقعا می مردم و این روزها را نمی دیدم. خودم 

فردینِ من االن پشت میله های زندان بود و من از حالش خبر 

  !نداشتم، فردین من مرد بود، جایش زندان نبود

 شکایت این بی عدالتی را به چه کسی می بردم؟ 

 به خدایی که مدت ها بود پشت به ما کرده بود !؟

 !ید؟چرا صدایم را نمی شن
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با عجز هق زدم: خدا، خدا، خدا خودت کمکش کن خدا. 
فردین من زیر ننگ این بدنامی طاقت نمیاره، کمرش می 

 .شکنه. خدا خودت کمکش کن

با به صدا در آمدن زنگ اف اف مثل دیوانه ها از جا پریدم و 
سعی کردم گریه نکنم. با شتاب و بی اختیار به سمت حیاط 

خشایار به همراه نوید توی حیاط  دویدم. در حیاط باز شد و

  .آمدند

از دیدن نوید یکه ای خوردم و شرمنده سر به زیر شدم و 
سالم دادم. نگاهم روی تیشرت و شلوار عروسکی ام گرد شد 
و به آنی سر بلند کردم. نگاهش روی موهایم که پریشان دور 

 .تا دورم را گرفته بود، سرگردان بود

 .لت دو به خانه بازگشتمحا به و گفتم بلندی  "وای"

توی اتاقم رفتم و در را پشت سرم چفت کردم. به نفس نفس 
افتاده بودم، فقط همینم مانده بود وسط این همه حس بد، 

 .احساس گناه ناخواسته هم اضافه شود
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بازو های لخت و سر بی حجابم را در آینه ی میز توالت دیدم 
ین بود به خاطر و با عجز دستم را روی سرم گذاشتم. اگر فرد

این سهل انگاری پدرم را در می آورد. از یادآوری غیرتی شدن 
هایش با دلتنگی دوباره به گریه افتادم. در باز شد و خشایار 

 .توی اتاقم آمد

 .به امید واهی سمتش رفتم و با التماس خیره اش شدم

 خشایار؟-

 .آرام دستش را دور شانه ام پیچید

 در داغونی تو؟جونم. چی شده؟ چرا این ق-

خشایار بگو که بهم دروغ نگفتی! فردین تبرعه میشه مگه -
 نه؟

دست دیگرش را هم دور شانه ام پیچید و سرم را روی سینه 

 .اش گذاشت. باشدت بیشتری به گریه افتادم

 !خشایار میگن که همه ی مدارک علیه فردینه که-
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 :آهسته پرسید

 تو از کجا می دونی؟ -

 س دروغ گفتی آره؟نالیدم: یاحسین! پ

آرام سمت تختم راه افتاد و من را هم که در آغوشش بودم 
همراه خود برد، با فشاری به شانه هایم وادارم کرد که لب 

  .تخت بنشینم و خودش مقابلم زانو زد

 .با نگاهی که سعی داشت آرام باشد به چشم هایم زل زد

ن ببین یاس! سخته اثبات بی گناهی فردین ولی غیر ممک-

 .نیست، پس این قدر خودت رو اذیت نکن، بهم اعتماد کن

آخه چه جوری؟ دارم دیوونه میشم خشایار. تو چی می دونی -
 که بهم نمیگی؟

نفسش را با صدا فوت کرد. کالفه بود، بلند شد و چند با طول 

 . و عرض اتاق را قدم زد

 .کالفه و بی قرار گفتم: حرف بزن خشایار
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 ایستاد و

  
 .ردنگاهم ک

 .یا باید جریمه بده یا باید حبس بکشه-

 .با ناباوری خیره اش بودم

 لب زدم: چه قدر؟

 .چند میلیارد-

مَ... مگه... مگه طال ها رو... پس ندادن! پس... پس چرا باید -

 .این قدر پرداخت کنه

 .آروم باش یاس! مقداری از طال ها نیست -

کردم درد تا چشم هایم را با درد بستم، سرم تیر کشید، حس 
تیره ی ستون فقراتم هم پیشروی کرد و عرق سردی لباسم 

 !را نمدار کرد و چشم هایم سیاهی رفت و نالیدم: خشایار
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سریع کنارم نشست و در آغوشم کشید و صدایم زد: یاس، 
 یاس؟

از جواب من که ناامید شد باصدای بلند نیلوفر را صدا زد، 

 .یدمچشم هایم سنگین شد و دیگر چیزی نفهم

۷۱ 

 .با احساس تشنگی شدید چشم هایم را باز کردم و نالیدم: آب

بوی بیمارستان در بینی ام پیچید و دور تا دورم را نگاه کردم. 
مامان لیوان آب به دست کنارم نشست و دستش را زیر سرم 

 .برد

 .پاشو قربونت برم -

یادم نمی آمد که کی به بیمارستان آمده ام. سرم را کمی از 
 کا فاصله دادم و پرسیدم: برای چی بیمارستانیم مامان؟مت

لیوان آب را روی لبم گذاشت و من با ولع نیمی از آب داخلش 
را سر کشیدم و مامان جواب داد: فشارت افتاد و از حال رفتی 

 .آوردیمت بیمارستان

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

139  

 

یادم آمد چه خاکی بر سرم شده. اشک هایم از کنار چشمم راه 
سرم کشیدم تا مامان گیر ندهد که گریه افتادند. پتو را روی 

نکنم. مگر کار دیگری هم از دستم برمی آمد جز گریه 

 !کردن؟

به آخر خط رسیده بودم، داشتم کم می آوردم که باز دست به 
خودکشی بزنم و خالص شوم از این همه درد جانکاه ولی فکر 
فردین و این که مرگ من او را بیشتر داغان می کند، مانعم 

 .دمی ش

با آمدن پزشک مجبور شدم از زیر پتو بیرون بیایم. ویزیتم 

 .کرد و برگه ی ترخیص را امضا کرد

از روی تخت پایین آمدم. همراه مامان از اتاق بیرون زدیم. 
خشایار و نوید در راهرو روی صندلی های انتظار نشسته 

  .بودند

  .با دیدن نوید حرصم در آمد
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دوست برادرم هم ببیند. نمی همینم مانده بود که ضعفم را 
دانم به چه عقلی او را هم همراه خود آورده بودند. من یک 
نفر بودم؛ یک اتوبوس مجروح که نبودم که این همه همراه 

 !الزم داشته باشم

با دیدنمان بلند شدند و سمتمان آمدند. خشایار سریع برگه را 
روا از مامان گرفت و برای تسویه به صندوق رفت. نوید بی پ

 .به صورتم خیره شد

 خوبی یاسی جان؟ -

از صمیمیت بیش از حدش تعجبی نکردم؛ اخالقش همین بود 

 .ولی معذب شدم

 .ممنون. تو زحمت افتادین ببخشید -

 .با خنده جواب داد: ایشاال فشارم افتاد جبران می کنی

بدون شوخی کردن روزش شب نمی شد. لبخندی زدم. مامان 

 .ای گفت« خدا نکنه»
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ا آمدن خشایار همگی سمت خروجی راه افتادیم. نوید زودتر ب
از ما پا تند کرد که ماشینش را از پارک درآورد. خیلی زود آمد 
و سوار شدیم. پشت سرش نشسته بودم و متوجه ی نگاه های 
گاه و بیگاهش از آینه بودم.هر بار که چشم در چشم می 

خیلی بی پروا شدیم، حالم را می پرسید. نگاهش بد نبود؛ فقط 
 خیره که بود برده یادش از فرنگ در زندگی هم شاید  بود.

 شدن احوالش جویای مدام و دختر یک های چشم به شدن

 !اش خانواده حضور در هم آن. بود عرف از دور کمی

بی حوصله چشم هایم را بستم تا دیگر مجبور به هم صحبتی 
و رو  اش نشوم و در دنبال راهی برای کمک به فردین زیر

کردم. فروش خانه و ماشینش اولین راه بود که صد در صد 

 !جوابگو نبود

اگر بابا می گذاشت با خاله صحبت کنم خوب می شد. به هر 
حال شاید آنها هم پس اندازی داشتند. گرچه یادم آمد که 
خشایار گفته که به خاله هم گفته اند که فردین تبرعه خواهد 
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اش این دروغ بزرگ راست شد و مدرکی علیه اش نیست. ک

 ...بود

باالخره بعد از چند روز گریه کردن و غذا نخوردن از پا درآمدم 
و خشایار اجازه ام را از بابا گرفت تا راه را جلوی پایم 

  ...بگذارد

توی رستوران نشسته بودیم و قسم خورده بود که اگر غذایم 
یشتر را نخورم الم تا کام حرفی نزند و من به اجبار نیم ب

غذایم را خوردم. دیگر حتی یک قاشق هم جا نداشتم. بشقاب 

 .را پس زدم و با خواهش به چشم هایش خیره شدم

خشایار به خدا سیر شدم. میگی چه راهی است؟ من دارم  -

 .پس می افتم از استرس

می  لیوان نوشابه اش را برداشت و جرعه ای نوشید انگار 
ست دست می کرد! برای ترسید حرفش را بزند که این قدر د

تسلطش نفس عمیقی دم کرد و با فوت کردنش به بیرون 
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روی میز خم شد و طوری نگاهم کرد که انگار می خواست 

 .هیپنوتیزمم کند

ببین یاس، ما برای آزادی فردین نیاز به پول داریم. خونه و  -
زندگی خودش و باباش رو هم بفروشه نمی تونه حتی نصفی 

 .خت کنهاز جریمه رو پردا

چشم هایم پر از اشک شد و لبم لرزید. نمی دانم یعقوب نبی 
هم در فراغ و غصه ی یوسفش به اندازه ی این چند وقته ی 

 !من اشک ریخته بود یا نه

 پس چیکار کنم؟ -

ببین یاس اگه ما نتونیم جریمه رو بدیم فردین می افته -
 زندان. تو برات آزادیش مهمه؟

 بدم جونمم  علومه که مهمه! حاضرمبا قاطعیت جواب دادم: م

 .شه آزاد فردین اما

 .جونت رو نمی خواد بدی ولی یه کاری می تونی بکنی -

 .چی؟ چی؟ هر کاری باشه می کنم -
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 ...نوید می تونه کمکمون کنه. راستش... نوید تو رو از من -

 .قلبم لحظه ای از تپیدن ایستاد، خشایار هم مکث کرد

 .خواستگاری کرده... -

بی اختیار و با شتاب از روی صندلی بلند شدم. باورم نمیشد 

 !جدایی راه حل آزادی فردین باشد

من بدون فردین می مردم، جان می دادم... دوام نمی آوردم، 

 ...به خدا آتش می گرفتم و خاکستر می شدم از نداشتنش

از فکرش هم حالم بد شد و به گریه افتادم. خشایار دستم را 

 .به پایین کشیدگرفت و رو 

 .بشین زشته دارن نگاهمون می کنن -

به ناچار و درمانده نشستم و صورتم را پوشاندم و تالش کردم 
گریه ام را تمام کنم. سرم را باال آوردم و با درد گفتم: نوید 
اگه بخواد کمک کنه به دوستش می کنه. چیکار به جواب 

 !مثبت من داره
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 نوید اصال خبر ن -

و فردین به هم عالقه دارید. نبایدم بفهمه. ببین  داره که تو
یاس، حرف چند میلیارد پوله. برادر به برادر این مبلغ رو نمیده 
که از نوید توقع داری! همین جوریشم فردین کلی به نوید 

 .بدهکاره

 !پس چی میگی که نوید می تونه کمکمون کنه -

اش من بلدم چیکار کنم ولی تو باید قبول کنی که باه -
ازدواج کنی. مهریه ات رو عند المطالبه میزاری، نوید جونشم 
برات میده. بعد مهریه ات رو میدی فردین رو آزاد میکنی. 
نمی دونم خبر داری یا نه ولی چند سال پیش، تو دوران 
دانشجوییمون نوید تو رو از فردین خواستگاری کرده بود و 

. االنم که فردین پیچونده بودتش. نوید خیلی دوستت داره

 .دوباره دیدتت فیلش یاد هندستون کرده

حاال فهمیدم که چرا فردین نامزدیمان را از نوید مخفی کرده 

 !بود! حتما ترسیده انگ عشق دزدی به او بزند
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بدترین دوراهی عمرم را خشایار جلوی پام گذاشته بود... قلبم 
وا به شدت درد گرفته بود و سینه ام از درد جان دم و بازدم ه

را نداشت. با احساس حالت تهوع از پشت میز بلند شدم و 

 .سریع از رستوران بیرون زدم

۷۱ 

 حال با  با کمی تاخیر خشایار هم از رستوران بیرون آمد.
 دستمالی. شدم بلند رستوران جلوی باغچه کنار از خرابی
 زهرمار طعم دهانم. کشیدم هایم لب روی. گرفت سمتم
شدت گیج می رفت. آخر من چطور می  به سرم و بود گرفته

توانستم این خیانت را در حق دلم کنم. من سال ها با عشق 
فردین زندگی کرده بودم و برایم سخت تر از جان دادن بود 
که حاال به هر دلیلی بخواهم پشت پا بزنم به آن همه عالقه 

 .و عشق

با عجز رو به خشایار کردم: من نمی تونم داداش. به خدا نمی 

 .  ونمت
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به هق هق افتادم و خشایار با استیصال شانه هایم را در 

 .آغوش گرفت و راه افتاد

چاره ی دیگه ای نداریم. من هزار تا راه رو امتحان کردم  -

 .همه اش به بن بست ختم میشه

فکر می کنی نمی فهمتت ولی چاره چیه! دلت میاد ده دوازده 
م بشه!! روزی سال جوونی فردین پشت میله های زندون حرو

که از زندان بیاد بیرون که اونم بعید می دونم موهاش مثل 
دندون هاش شده! فکر می کنی چند میلیارد کم پولیه که عمو 
علی بتونه جور کنه!؟ تا عمر داره باید حبسش رو بکشه و تو 

 ...همون زندون بِ

انگار خنجر به قلبم فرو کرد که سریع حرفش را با التماس 

 .قطع کردم

تو رو خدا نگو خشایار. بسه دیگه هر چی که میگی رو  -

 .خودم می دونم به زبون نیار
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به ماشین رسیده بودیم. پوفی عصبی از سر ناراحتی کشید و 

 .در ماشین را باز کرد

خب نتیجه ی این دونستن چیه؟ می مونی تا بیست سال  -
دیگه فرجی بشه و آزاد شه یا از خودش می گذری به خاطر 

 خودش؟

نالیدم: بذار منم فکر کنم خشایار شاید راه هزار و یکم به فکر 

 .من برسه

دوباره پوف کشید و هدایتم کرد که در صندلی ماشین 

 .بنشینم

نشستم و در را پشت بندش کوبید، ماشین را دور زد و پشت 
فرمان نشست و همزمان با استارت گفت: دو سه روز بیشتر 

پاری به زمان همه چی وقت نداری یاس. فکر نکن اگه بس

 .حل میشه. به یک سال نمیکشه که بابا شوهرت میده

تمام حرف هایش گرچه تلخ بود ولی عین حقیقت بود و چقدر 

 ...بدبخت بودم من
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دو روز تمام، ساعت ها به تمام راه ها فکر کردم و در آخر 
فهمیدم همه بیراهه است و از هر کوچه که داخل می شوم به 

رسم که مرا از فردین می گیرد و به نوید همان محضری می 

 ...می دهد. راه دیگری وجود نداشت

امشب نوید همراه دایی اش به خواستگاری ام می آمد و من 
فقط یک جواب و یک حق انتخاب داشتم. خشایار گفته بود 
همه چیز را به عهده ی او بگذارم. قول داده بود نگذارد فردین 

ماند. حتی شماره ی وکیل بیش از یکی دو ماه در حبس ب
فردین را هم گرفت و اجازه داد با او صحبت کنم. او هم هیچ 
راهی جز پرداخت پول طالهای گمشده سراغ نداشت. می 
گفت تمام کتاب قانون را زیر و رو کرده اما چاره ای برای کار 

 قابل هم دندان با که بود شده کور ای گره. نشده پیدا  فردین
قط تیغی تیز می خواست که به شاهرگ ف و نبود شدن باز

  !زندگی ام بکشم و خالص شوم
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من که به ته خط رسیده بودم، فوق فوقش نمی توانستم 
تحمل کنم و همان تیغ را به شاهرگ دستم هم می کشیدم 

 !دیگر! باالتر از سیاهی هم مگر رنگی وجود دارد

در این گیر و دار مشهد رفتن نیلوفر با اردوی دانشکده اش 
حسابی تنهاترم کرده بود. بی حواس و دل مرده تر از هر 
زمانی نیم لیوان های چای را پر کردم. با قلبی که به جان 
کندنی می تپید به سالن رفتم. شاید کسی باور نکند که از 
مراسم خواستگاری و حرف های رد و بدل شده حتی یک 
کلمه هم متوجه نشدم و تمام مدت روی مبل کنار مامان 

ته بودم و خاطراتم را با فردین مرور می کردم و در دلم نشس
خون گریه می کردم و خودم هم باورم نمی شد عاقبت آن 
همه شیفتگی و عشق دو طرفه و طوفانی االن دارد با دست 
های خودم به یغما می رود و من زنده ام و با بی غیرتی نفس 

 .می کشم

دادم که مرور  با نوید در اتاقم نشسته بودم. داشتم جان می
نکنم ده روز پیش با فردین در همین اتاق پیمان بستم و برای 
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یکی شدنمان چه ذوق و اشتیاقی داشتیم. خاک بر سر من که 
نگذاشتم ببوستم تا بوسه اش یادگاری خاطراتم شود. آخ که 
چقدر االن به وجودش، به حضورش، به آغوش گرمش، به 

نیاز داشتم و نبود و  بوسه ی پرتبش، به صدای بم و دلنشینش
به جایش نوید با اشتیاق خیره ی منی بود که سر به زیر 
داشتم جان می دادم و البد فکر می کرد از حیا و شرمم است 

 !این سر به زیری

 یاسی؟ -

لبم را با درد به دندان گرفتم. کاش اسمم را فقط فردین بلد 
می  را برای دلبری به انتهای اسمم وصله "ی"بود و فقط او 

 ...زد. این طور شنیدن اسمم از زبان نوید برایم درد داشت

 .آمد و کنارم روی تخت نشست

 .چرا حس می کنم ناراحتی. به من نگاه کن یاس-

وای خاک بر سر من، نباید می گذاشتم تصمیمش عوض 
شود! نوید کلید آزادی فردین من از زندان بود. سریع سرم را 
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زدم که خودم فهمیدم زشت بلند کردم و بی اراده لبخندی 

 .ترین لبخند دنیا شد

 .نه.نه. ناراحت نیستم فقط یه کم هنگم همین -

انگار لبخند زشتم آب روی آتش بود که از نگرانی درآمد و 
جواب لبخندم را با خنده ای بی صدا داد و باز شوخ طبعی اش 

 .را از سر گرفت

 !خب خداروشکر نمردیم و یکی برامون هنگ کرد -

دم نه به شوخی اش نه! به خدا دل و دماغ نفس کشیدن خندی
 هم نداشتم چه بر

سد به خندیدن. من به قدمی که به آزادی فردین نزدیک شدم 
خندیدم. انگار زیادی دوستم داشت، نگاهش که این را می 

 !گفت

با انگشت اشاره اش روی بینی ام ضربه ای آرام زد و با 

 !دیگه فدات میشم چشمکی گفت: خندیدیا! بله رم بدی
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نگاهم را از چشم های آبی و شیفته اش دزدیدم. حس زنی را 
داشتم که به همسرش خیانت می کند. اگر فردین بفهمد 

 ...وای

 .با خنده ای جذاب در صورتم خم شد

یعنی روانیتم یاسی. همون چند سال پیش که دیدمت همه  -
ه ی دین و دنیام رو به رنگ و حیای چشم هات باختم. اگ

فردین با اطمینان نمی گفت شوهرت نمیدن فعال، بی خیالت 

 .نمی شدم

قلبم درد گرفت از شنیدن نقل قولش از فردین! بیچاره خبر 
نداشت که دارم به راحتی آب خوردن شوهر می کنم و 

 !اطمینانش توهم بوده

لبخندی به اجبار زدم. پرسید: شرطی؟ حرفی؟ هیچی نمی 
 خوای بگی؟

خودش درست می کند همه چیز را و من  خشایار گفته بود
 فقط گفتم: نه
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 .خنده ای کرد

چه دختر خوبی. فقط اون جور که یادمه زبونت شیش متر  -
طول داشت! من تو رو با صدات می خواما. این جوری رو 

 !سایلنت نمونی

این بار خنده ام با بغض همراه بود. چه حرفی داشتم با نوید 
به فردین گفته بودم و دیگر بزنم. من تمام حرف هایم را 

 .کلمات یاری ام نمی کردند

 نمردم چرا  داشتم شک می کردم ب خودم که از سنگم آیا؟!
 یغما به عشقی تب از نشدم اب چرا! روز؟ چند این در من

 !فردین؟ از غیر کسی به دادنم بله موقع ندادم جان چرا! رفته؟

می گفتم  "خلصنا"چطور سر سفره عقد نشستم و در دلم ذکر 
برای فردینم. خالص میشد که چه؟! که بیاید و ببیند عشقش 
ناموس دوستش شده... وای خدایا داشتم چه کار می کردم 

 !من؟
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نگاه تارم را ب صورت بابام دادم چه لبخندی به لب داشت!  
رضایت از تک تک سلول های بدنش شره می کرد. من 

ر شدم چرا که همین االن با دیدن لبخند بابا مستحق آق پد
با تمام وجود متنفر شدم از او و لبخندش و نفرینش کردم که 

 این از شود پشیمان و نیاید  دیگر خنده به لب دخترش یاس
 نسیبش بابا های اخم فقط که فردینم بیچاره رضایت؛ همه

 !بود

مامان بیچاره حالش خوش نبود! حق داشت و باورش نمی شد 
وش کرده و دل خواهرش که یک شبه پسر خواهرش را فرام

 .را با خون یکی کرده ام

صدای عاقد مانند ناقوس مرگ بود: دوشیزه خانم یاس پناهی 
برای بار سوم عرض می کنم ایا وکیلم شما را به مهریه ذکر 
شده یک جلد کالم اهلل مجید ، یک جفت اینه و شمعدان و 
ملکی به وسعت هزار متر واقع در لواسان که بنا به درخواست 
شاه داماد عندالمطالبه پرداخت خواهد شد به عقد دائم اقای 

 نوید تهرانی دراورم؟
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اگر عندالمطالبه کلید ازادی فردینم را نمی داد خیر! ولی با 

 ....وجود این سخاوت

 .بله -

 !انقدر اهسته بله دادم که خودم هم نشنیدم چه برسد به عاقد

تون را اعالم عروس خانوم لطفا بلندتر رضایت یا عدم رضایت-

 .کنید

قلبم درد می کرد... چرا نمی فهمید؟! خوب گوشت را تیز کن 
خب بی انصاف! دنیا انقدر سر ناسازگاری با من داشت که به 
یک بار جان دادنم هم راضی نمی شد. با درد به ناچار کمی 

 .بلندتر گفتم: بله

 .صدای دست زدن تعداد کم مهمان ها بلند شد

به تقالی پس زدن محتوایش افتاده بود و معده ی داغانم باز 
دعا می کردم زودتر این مراسم وحشتناک تمام شود و از این 
محضر منفور بیرون بروم. نوید کنار گوشم زمزمه وار دلبری 

 .کرد: دوستت دارم عشقم
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آب نداشته ی دهان خشک شده ام را فرو خوردم و جان دادم 
ازی کنم! مگر می تا لبخند بزنم ولی نشد! نتوانستم نقش ب

توانستم به روی دوستت دارم های کسی به غیر از فردین 

 ....لبخند بزنم

خواهرش مینا با لبخندی دندان نما، دو قاب حلقه را مقابلمان 

 .باز کرد و رو به نوید با شیطنت چشمکی زد

نوید بسه شیطونی نکن وقت زیاده عروس خوشگلمون رو  -

 .و ترکوندیرنگ لبو کردی بس که تو گوشش ال

 .لبخندی بی جان به رویش زدم

 .نوید دستش را دور شانه ام حلقه کرد

 !تازه بدستش اوردم الو ترکوندن هام مونده خواهرم -

با خنده بی حیایی به نافش بست و دلم خواست قبل از الو 

 .ترکوندن های نوید در قسالخانه مهمان خاموش باشم

در دست گرفت. با  حلقه را دست نوید داد و نوید دستم را
دیدن حلقه نشان فردین در انگشتم سرم به دوران افتاد. وای 

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

158  

 

بر من که هنوز نشان کرده ی فردین بودم و به عقد نوید 

 !درامدم

 .در صورتم خم شد

 عشقم نمیخوای انگشترت رو در بیاری تا حلقه دستت کنم؟-

نگاهم را باال کشیدم و به مامان نگاه کردم لبش لرزید ولی 

 .ب خوددار بودخو

 .بده من مامان جان -

خواست نشانم را در اورد که سریع واکنش نشان دادم. ترسیدم 
نشانم را باز پس بفرستند. این تنها یادگاری ام از عشق به 
تاراج رفته ام بود. در ازای ازادی ای که با قمار زندگی ام به او 

 !هدیه کردم نگه داشتن یک انگشتر چیز زیادی نبود! بود؟

سریع انگشترم را در اوردم و در مشتم فشردم. نشان فردین  
جایش امن شد و دیگر مهم نبود حلقه ی نوید جایش نشست. 
بدون حتی نیم نگاهی به حلقه دستم را از دست تبدارش 
بیرون کشیدم و به تقاضای مینا بی هیچ توجه و احساسی با 
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ا مهارت دست لرزانم حلقه را در انگشت نوید جا دادم و او ب

 .کل کشید

دقایقی به تبریک گفتن و دیدو بوسی گذشت و به پیشنهاد پر 
شیطنت مینا همگی اتاق مخصوص عقد را خالی کردند. من 
لرزان و بدبخت ماندم و نویدی که چشم هایش عجیب نیاز و 

 .شیفتگی را فریاد می زد

پاهایم جان نداشتند، خواستم روی صندلی بنشینم که با 
مانع شد. با حراص و بی جهت شال سفید روی گرفتن دستم 

 .سرم را مرتب کردم

 .با شیطنت در صورتم خم شد

 چرا این قدر جوجه ای تو! از چی میترسی دختر خوب؟-

هرم نفس های گرمش صورت یخ کرده ام را می سوزاند. 
سعی کردم به خودم مسلط باشم. باید خودم را راضی می 

تیار کامل انتخابش کرده کردم به زندگی ای که خودم با اخ

 ...بودم، مهم فردین بود که ازاد می شد
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 .سر به زیر و اهسته جواب دادم: نمی ترسم

دستش روی کمرم نشست. ضعف کردم و چشم هایم را بستم. 
از روی مانتو هم گرمایش را حس می کردم. در دلم نالیدم 

 ."خدایا طاقتم رو زیاد کن"

لرزیدم. حصار دست  نرم و اهسته در اغوشم کشید و من
هایش را تنگ تر کرد. شالم را پشت گوشم زد و کنار گوشم 

 !زمزمه کرد: عاشقتم یاسی. قول بده عاشقم بشی

سرش را عقب کشید و در چشم هایم خیره شد و جدی ولی 

 !مهربان تکرار کرد: قول بده

 .به ناچار لبی تر کردم و جواب دادم: قول میدم

 مه مان را نفهمیدم. من به نویدبی حواس بودم که عمق مکال

قول دادم که عاشقش شوم و از مامان یاد گرفته بودم که زن 

 .باید به قولی که به همسرش می دهد وفا کند
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چشم های آبی اش براق شده بود و کمی خمار با لمس 
موهایم در صورتم خم شد و من مثل یک زن خوب و مطیع 

 ...ردمچشم هایم را بستم و به فردین خیانت ک

کار تمام شده بود و این همه تقال چه سودی داشت! من شرعا 
محرم این مرد شده بودم که با ولع نیاز هایش را از لب های 

 ...همسر قانونی اش نوش می کرد و فردین باید آزاد میشد

ی نوید ساکن کانادا بودند. با  ی خانواده به جز مینا بقیه
ستم)!( نوید لوازمش را به ی بابای داماد دو تعارفات جانانه

ی ما منتقل کرد و این جور که از خوش خدمتی بابا و  خانه
مامان و ذوق و شوق نوید پیدا بود، حدس زدم تمام این یک 
ماه مانده به مراسم عروسی را در خانه مان ماندگار بود. حالم 
اصالً خوش نبود، از سر صبح سر درد گرفته بودم کنار نوید 

دین فکر کردن برایم مثل مرگ بود، فکرش را نشستن و به فر
نمی کردم تا این حد سخت باشد. من با همان یک بوسه 
فهمیدم که برای همیشه برای فردین غریبه شدم و این خیلی 

 ...درد ناک بود
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ی تماس گرفتن با نیلوفر جمع را ترک کردم و به  به بهانه 
به هم اتاقم پناه بردم. از دیدن تخت خودم و نیلوفر که 

چسبیده بود و رو تختی دو نفره که رویش را پوشانده بود آه از 

  !نهادم بلند شد. مامان و بابا فکر همه جایش را کرده بودند

بی اراده به گریه افتادم به خدا من ضعیف نبودم درد زیاد 
داشتم که اشکم لب مشکم آمده بود و به تلنگری سرازیر می 

  .شد

حت کنم. گوشی ام را بر داشتم و نیاز داشتم با نیلوفر صب

  .اش را گرفتم شماره

 بعد از چند بوق جواب داد: بگو؟ 

از دستم ناراحت و عصبانی بود. باورش نمی شد که خبر عقد 
خواهرش را؛ خواهری که تا دو روز پیش در بند عشق کس 
دیگری بود را از زن برادرش بشنود. حق داشت ناراحت باشد، 

نکرده بود، کم پا به پایم تقال نکرده بود کم پا به پایم گریه 
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که فردین را به بابا اثبات کند و حاال خبر نداشت چرا من این 

  .ام شدت گرفت و باعث شد نرم شود ام. گریه کار را کرده

 حاال چرا گریه می کنی؟ -

میان گریه نالیدم: نیلو کاش پیشم بودی. دارم دق می کنم 

  .آبجی

اتتم کرد: باورم نمیشه یاسی. این چه بدون توجه به حرفم شم 

  !کاری بود که کردی آخه. پس فردین چی؟

مجبور شدم نیلو به خاطر آزادی فردین به پول احتیاج داشتم. -
 بهم کامل رو ام مهریه فردا  نوید اون پول رو بهم می داد.

 به زده نامم به که ای خونه فروش با تونم می من و میده

  .کنم کمک فردین

رد زمزمه کرد: وای، وای، وای چی کار کردی یاس، چی با د

  .کار کردی؟ فردین بفهمه دیوونه میشه
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در مانده نالیدم: منم دارم دیوونه میشم نیلو. نوید قراره بمونه 
خونه مون کل یک ماه نامزدی رو. من نمی تونم، به خدا نمی 

  .تونم

  !محرمته خب. مگه غیر از این فکر می کردی؟ -

  !شدت گرفت. راست می گفت تا بوده همین بوده ام گریه

شماتتم کرد: روزی که تصمیم به این کار احمقانه گرفتی باید 
فکر این چیزهاش رو می کردی. فکر کردی فردین آزاد میشه 
و تمام. نه جونم تو با بله ای که دادی باید زن یه زندگی 

ه بشی، باید پا به پای نوید عاشقی کن، زندگی کنی، زیر ی
سقف برید، بچه براش بیاری باید شاهد باشی که فردین بیاد و 

ی اون تو دستت بود به  براش توضیح بدی چرا وقتی حلقه
عقد کسی دیگه در آمدی. باید شاهد باشی که ازدواج کنه 
بچه دار بشه... باورم نمیشه یاس با چه عقلی این کار رو 

  !کردی
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جانم نشست عقی از حرف هایی که زد و تلخ تر از زهر به 
زدم. داشتم از زور سردرد و از زور تلخی واقعیت پیش رویم 

  .باال می آوردم

  .پشیمان از حرف هایی که زده بود تقال کرد

چی شدی یاسی؟ ببخش یه لحظه عصبانی شدم. یاس؟  -
 یاس؟ 

میان آن همه درد بی درمان جواب دادم: خوبم نیلو. تو کی بر 
 می گردی؟ 

 می خوای زودتر بیام؟  دو روز دیگه. -

  .نه همون دو روز دیگه هم خوبه -

 یاس! نگرانتم، خوبی؟  -

  .بی اراده گریه از سر گرفتم ولی سعی کردم خود دار باشم

خوبم فردین آزاد بشه بهترم میشم. نیلو درسته حالم بده،  -
درسته خیلی سخته دل به دل نوید دادن ولی من پی همه 
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ه این کار رو کردم. فقط به خاطر این چی رو به تنم مالیدم ک
که فردین جوونیش رو تو زندان نبازه. فردین حیفه نیلو من 
می تونستم دووم بیارم ولی فردین نمی تونست، به خدا زیر بار 

  .این بدنامی خورد می شد

به ناچار جواب داد: پس دیگه گریه نکن. قوی باش. فراموش 

  .. تو االن زن نویدیکن یه روزی جونت بند جون فردین بود

  .با درد چشم هایم را بستم و لب زدم: می دونم

تقه ای به در خورد و حدس زدم نوید است. در گوشی گفتم: 

 .نیلو باید برم فعالً

 .برو قربونت برم مواظب خودت باش-

  .تو هم-

تماس را قطع کردم و اشک هایم را پس زدم. گلویم را صاف 

  .اش نشود کردم تا نوید متوجه گرفتگی

  .بفرمایید-
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در باز شد و نوید همیشه خندان داخل آمد. به پایش بلند شدم 
که سر دردناکم نبض گرفت و بی اراده دستم را روی پیشانی 

 .ام گذاشتم

  .نگران و ترسیده سمتم پا تند کرد و دستش را حصار تنم کرد

 یاسی خوبی؟ -

  .مسعی کردم به خودم مسلط شوم و لبخند بی جانی زد

 .آره خوبم-

 .ببخشید سرم یه لحظه گیج رفت -

 .آماده شو ببرمت دکتر عزیزم -

 .نه. نه نیازی نیست. یه مسکن بخورم خوب میشم -

با نگرانی صورتم را می کاوید. به اجبار برای راحت کردن 
خیالش لبخندی زدم و از کنارش فاصله گرفتم و با گفتن 

تقاص لبخندهایم  دم وز بیرون اتاق از《بخورم قرص برم》

 .اشکی شد و روی صورتم راه افتاد
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مامان با سینی محتوی پارچ آب و لیوان به سمتم آمد. با 
 دیدن اشک هایم حرص زد: گریه ات برا چیه؟

 .اشک هایم را با سر انگشت هایم گرفتم

 .. مسکن می خوام مامان سرم درد میکنه _

ی اتاقم سمت  دستم را گرفت و با نگاهی نگران به در بسته

 :آشپزخانه کشید و غر زد

حاال شب اولی که شوهرت پیشته باید آنقدر جوش بزنی که  -

 .سردرد کنی

 .روی صندلی نشستم

 مگه دست خودمه مامان؟ -

پوفی کشید. از توی کشو قرصی بیرون آورد و حین گذاشتن 
روی میز جواب داد: آره از چشم های سرخت معلومه که دست 

 .ردتخودت بوده سرد

 .کالفه لیوان را برداشتم و از آب پارچ پرش کردم
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 .نمک به زخمم نپاش مامان -

 .با اخم های درهم به صورتم خیره شد

ببین یاس من که نمی دونم چی شد یهو جواب مثبت دادی  -
به نوید و فکر فردین رو نکردی ولی االن زن نویدی. دیگه 

جهنم  نباید یک لحظه هم به فردین فکر کنی که آتیش

 .حاللت بشه

دستش را پیش آورد و روی دستم گذاشت. نگرانی جای اخم 
روی صورتش نشست و ادامه داد: یاس جان مادر تو باید یه 
عمر زیر سایه ی شوهرت زندگی کنی و بهش آرامش بدی 

 ...مبادا به فردین

میان حرفش آمدم: می دونم مامان به خدا می دونم نگران 

 .ن رو خواستم دیگهمن نباشید. من خودم ای

 .با تردید نگاهم کرد

پس پاشو این پارچ و لیوان رو ببر تو اتاقت. دل بده به دل  -

 .شوهرت تا خدا رو خوش بیاد
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حوصله نداشتم که مدام اشتباهم را به رخم بکشند و نصیحتم 

خانه بیرون آشپز از《بخیر شب》کنند. بلند شدم و با گفتن 

 .رفتم

نوید لباسش را تعویض کرده بود. توی اتاقم که وارد شدم. 
تیشرت سفید و شلوار راحتی سفید با راه راه های قرمزی 

 !پوشیده بود و از ذهنم گذشت که چه زود هم پسرخاله شده

دست از کنجکاوی در قفسه ی عروسک های من و نیلوفر 

 .برداشت و سمتم آمد

 بهتر شدی عزیزم؟ -

اره هوس بوسیدنم را به بهانه ی سردرد باید می خوابیدم تا دوب

 !نکند. مامان یاسین در گوش خر خوانده بود

دو دقیقه هم نیست که قرص خوردم! من... من باید بخوابم  -

 . تا خوب بشم

بیچاره باور کرد که سری تکان داد و دستم را گرفت و سمت 

 .تخت کشید
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لحظه ای با ترس نگاهش کردم. لبخندی به رویم زد و باالی 

 .پشتی اش تکیه زد و به پایش اشاره کردتخت نشست و به 

سرت رو بذار این جا. بذار شقیقه هات رو ماساژ بدم. خیلی  -

 .تاثیر داره. تو هم بگیر بخواب تا خوب بشی

 .به ناچار و با تردید به حرفش عمل کردم

۰۲ 

---  

 :لب تخت نشستم و بهانه آوردم

 !خودم خوب میشما -

را کشید و بی تعادل سرم  تک خنده ای زد، خم شد و دستم

 .روی پایش فرود آمد

 !دختر که این قدر خجالتی نمیشه دل آقاشونو بزنه -

 و شرم با دختر》یاد حرف فردین افتادم همیشه می گفت: 

 حس عجیب و کردم بغض 《میبره مردش از دل خجالتش
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 فردین به داشتم دقیقاً نفهمیدم فقط. پیچید وجودم تو خیانت

 !نوید به ای کردم می خیانت

 《فردین》

شماره ی نوید را گرفتم و برای اولین تاکسی دست تکان 
دادم. جواب دادنش مصادف شد با سوار شدنم در تاکسی. رو 

 به راننده گفتم: مستقیم داداش

 نوید با ذوق داد زد: فردین اومدی بیرون؟

با شنیدن صدایش لبخند کم جانی میان آن همه درد روی لبم 

 .نقش بست

آره داداش فعالً با سندی که گذاشتی برام اومدم بیرون تا  -

 .ببینم این وکیل دوزاری می تونه کاری برام کنه یا نه

بی خیال فکرشو نکن، صاحب طالفروشی خریدنیه می خرم  -

 .برات، نرم شده رضایت بده وکیلتم عوض می کنم

 .فدایی داری داداش. دارم میرم خونه بیا اون ور -
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د و از خنده اش من هم خنده ام گرفت، فقط با صدا خندی

 .نفهمیدم به چه چیزی می خندیم

شب دامادیمه ها کجا بیام! آدرس باغ رو برات مسیج می  -

 .کنم، مهمون اختصاصی مجلسی امشب

ابروهایم از تعجب باال پریدند. یک ماه هم نشده بود که به 

 !ایران آمده بود، با این سرعت چطور ممکن بود

 می کنی نوید؟شوخی  -

شوخی چیه؟ به خدا شب عروسیمه زودتر نگفتم که اومدی  -

 .سوپرایزت کنم

چه گندی زدی که مجبور شدی عروسی بگیری راستشو  -

 .بگو

باز هم قهقهه زد انگار زیادی خوشحال بود، چرا نباشد شب 
دامادی اش بود دیگر، همه که مثل من بد شانس نبودند. به 

 .پر می زد آهی کشیدمیاد یاس که دلم برایش 
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 .بعد از کمی خندیدن جواب داد: اصالح شدم فردین جون تو

 !تو که راست میگی! پس این ازدواج یهویی چه صیغه ایه؟ -

عاشق شدم ترسیدم دست دست کنم بپره. حاال بیا عروس  -

 .رو ببین. خودت بهم حق میدی چکشی رو هوا زدنش رو

 .لبخندی به دیوانه بازی هایش زدم

 .ایشاال خوشبخت بشی. پس برم که آماده بشم -

 .یا علی. زود بیا -

لبخند به لب چشمی گفتم و تماس را قطع کردم. دلم برای 
یاس شور می زد. خشایار می گفت حالش خوب است اما باور 

 نمی. دیدم می آشفته های خواب که  نداشتم چند شبی بود
درش را پ ی حوصله. داد نمی جواب را اش گوشی چرا دانم

نداشتم. اول باید از مرتب بودن اوضاع مطمئن می شدم و بعد 
به خانه شان می رفتم. آدرس خانه را به راننده دادم و گفتم 

 .دربست حساب کند
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از دیدن نمای سنگی خانه مان دلم تنگ تر شد. بیچاره مامان 

 ...و بابا چه کشیده بودند از این اتفاق

فشردم. زن همسایه که آهی کشیدم و دستم را روی زنگ  
اسمش را هم نمی دانستم از کنارم رد شد و سالم داد. با روی 
باز جوابش را دادم ولی از نگاه پر از حرفش اصالً خوشم نیامد. 

 !انگار طبل رسوایی ام به گوش همه رسیده بود

صدای مامان که از اف اف پیچید نگاه آن زن را به کل از یاد 
صدایش را بلعید و با شوق صدایش بردم و گوش هایم با ولع 

 . زدم: مامان باز کن فردینم

 .لحظه ای مکث کرد و انگار به گریه افتاد

 .الهی مامان قربونت بره. چه بی خبر. بیا تو بیا تو -

در با صدای تیکی باز شد و با اشتیاق دیدارش توی خانه رفتم 
م و از دیدنش که با پای برهنه در حیاط دوید بغضم رفت تا د

شکستن. محکم به آغوشش گرفتم و او های های گریه کرد 
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و باالخره اشکم را درآورد. بوسه ای به سرش زدم و به هزار 

 .زحمت آرامش کردم و توی خانه رفتیم

 .برایم چای و میوه آورد و سراغ بابا را گرفتم

 بابا کجاست مامان؟ -

 .نشست و جواب داد: سرکاره

خبر؟ زنگ زدم گوشیشو بی مقدمه پرسیدم: از یاس چه 
 برنداشت. عمو که باز غوغا نکرده. ها؟

از حال منقلب و دستپاچه شدنش تا ته ماجرا را خواندم، حتماً 
باز بهانه ای دستش آمده بود که نامزدی امان را به هم بزند 
ولی کور خوانده بود این بار مثل کوه جلویش می ایستادم. 

دم ولی برای اینکه مامان میلم به چای و میوه ها را از دست دا
دلگیر نشود چایم را برداشتم و رو به مامان بحث را عوض 

 .کردم تا از این بیشتر حالش بد نشده جمعش کنم

وکیلمو عوض می کنم مامان. غصه ی منو نخوری به یه  -

 .ماه نکشیده آزادم
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نتوانستم همان چای را هم بخورم، فکر یاس داشت دیوانه ام 
مهری که به پیشانی ام خورده بود که به  می کرد، فکر این

 .کنار. خودم را به بی عاری زده بودم تا سکته نکنم

بلند شدم و سر مامان که گریه را از سر گرفته بود و قربان 
صدقه ام می رفت را بوسیدم و به بهانه ی استراحت توی 

 .اتاقم رفتم

*** 

بود  مامان گفته بود را باور نمی کردم مگر ممکن  چیزی که
یاس، کسی که برایم می مرد به یک ماه زن دوستم شده 
باشد! حتی به خواب هم این موضوع خنده دارترین جوک سال 
بود. یاس برای من رگ زد، برای من خون گریه کرد، برای 
من از حق مادر شدن گذشت، برای من در روی پدرش 
ایستاد، چطور باور می کردم که به همین راحتی زن نوید 

 !شده
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مامان قسمم داد به جشنشان نروم ولی من باید با چشم های 
خودم می دیدم و باور می کردم و حاال رو به رویم یاس 

 ایستاده بود، آن هم در آن آرایش فریبنده و آن لباس پر از

  
چین و تاب سفید عروسی ولی عروس من نبود، یاس من 

و نبود، گل شب بوی من نبود، حلقه ی من در دستش نبود 
دستش... وای خدایا به قلبم طاقت بده آتش نگیرد! دست یار 
من بار شده بود روی دلم، دستش در دست نوید بود و من باید 
تبریک می گفتم، من باید مرگ خودم را به عشقم تبریک می 
گفتم و او چه بی انصاف نگاه می دزدید. حقش بود این 

را به  خیانتش را با سیلی جواب دهم، حقش بود آب دهانم
فریب چند ساله اش تف کنم. حقش بود به خدا حقش بود و 

 .حق داشتم دلم بخواهد شب عروسی اش را برایش عزا کنم

در دل به قلب دیوانه ام تشر زدم که او هم تف بیندازد به 

 .روی کسی که پشت پا زد به تمام خاطراتمان
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با حفظ ظاهر و دل خون دستم را سمتش دراز کردم، مجبور 
گاه دزدیده اش را باال بکشد و نگاه اشکی اش حالم را بد شد ن

کرد. حتماً عذای من را گرفته بودند. پوزخندی زدم و به دستم 

 .اشاره کردم

 .خشک شد دختر خاله -

دست های لرزانش را باال آورد. سفت به دست گرفتم و تمام 
حرصم را با فشار روی دست های یخ زده اش خالی کردم، 

! وای خدا دردش نیامد پس  فت! دردش نیامدحتی آخ هم نگ

  !من چه طور خودم را خالی کنم؟

دست نوید که دور کمرش پیچید دستش را رها کردم و خودم 
را با زدن پوزخند دیگری در تخم چشم های بی حیایش که 
به صورتم خیره بود خالی کردم: مبارک باشه، به پای هم پیر 

 .بشید

به یاس ریختم. تک خنده ای زدم  رو به نوید کردم و زهرم را

 .که تلخی اش را فقط خودم حس کردم و خدایم
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 .ایشاال دو جین نوه بیاری برای خان عموم -

با صدا قهقهه زد و من با سردترین حالت ممکن در چشم 
های نمدار یاس زل زدم، باالخره اشکش فرو ریخت ولی 

حتما نمی خواست اوقات همسر عزیزش   سریع پاکش کرد

 .کدر شودم

 .با مشت به کمر نوید کوبیدم

 .بسه دیگه بی جنبه. برو به مهمونات برس -

دلم می خواست بروم، بروم و نبینم   نگاهم را در باغ چرخاندم
خوشبختی یاس را با کسی غیر از خودم، نبینم کسی غیر از 
من دستش را می گیرد، نبینم کسی غیر از من صاحبش 

.. امان از این اما! اما باید می ماندم سخت شده... اما... اما... اما.
و محکم. انگار نه انگار خانی آمده و خانی رفته، باید به یاس 
نشان می دادم که برایم مرده باید نشانش می دادم که چقدر 
برایم بی ارزش شده. باید می ماندم و تمام دروغ هایش را به 

 یادش می آوردم
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۰۷ 

---  

ت رو به روی جایگاه عروس و روی صندلی پشت میزی درس
داماد نشستم. نمی دانم با خودم لج کرده بودم یا با یاس! قلبم 
داشت از دیدنش در آن موقعیت و جایگاه کنار نویدی که پر از 
شیطنت و تب بود، از تپش می ایستاد. دستم را دور لیوان آب 
گرد کرده بودم و مستقیم نگاهشان می کردم، با وجود آن 

و رنگ و لعاب باز هم متوجه رنگ پریدگی اش  همه آرایش
بودم. لبخند های هر چند کمرنگ و بی جانش به نوید دلم را 
آتش می زد و نگاهش که مدام همه جا می چرخید و از سمت 

 ...من فراری بود، بد دلم را می سوزاند بد

چقدر برای مراسم عروسی مان برنامه چیده بود، یادم آمد یک 
ر باغ را به تاالر و خانه ترجیح می دهد، بار گفت عروسی د

دوست داشت عروسی مان در فضای آزاد زیر سقف آسمان 
باشد! به آرزویش رسید فقط حاال عروسی مان نبود و عروسی 

 !شان بود
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صدای دی جی انگار پتک می شد به سرم. من حالم خوب  
نبود و او مدام در بلندگوی منحوسش می گفت: شاه داماد 

 !بیار وسط امشب شب نشستن نیستعروست رو 

راست می گفت امشب شب نشستن نبود و من بی غیرت 
نشسته بودم تا نامزدم را در آغوش دوستم در حال رقص ببینم 

 .و دم نزنم

نیلوفر سمت یاس که در برابر اصرار های نوید مقاومت می 
کرد و نمی خواست برای رقص به پیست مخصوص بیاید 

اغ را برداشته بود و صدای آن ها را رفت. صدای دی جی کل ب
نمی شنیدم فقط متوجه تشر زدن های نیلوفر به یاس شدم و 
باالخره یاس به میان پیست رقص آمد و بی اراده چشم بستم 
و درد کشیدم. سرم را با همان چشم های بسته زیر انداختم و 
جرات کردم چشم باز کنم و به لیوان آب خیره بمانم. حتماً 

ن بازوان نوید داشت تکان می خورد! یاس من، یاس االن میا

  ...لوس من، یاس طناز من
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داشتم از تو می سوختم لیوان آب را بی هوا سر کشیدم شاید 
آتش درونم را خاموش کند. با صدای نیلوفر نگاهم را باال 

 .کشیدم

 فردین؟ -

می دانستم چشم هایم سرخ شده است نباید تا این حد ضعف 
اخم هایم را باز کردم و سعی کردم آرام جلوه  نشان می دادم.

کنم. به چشم های آرایش کرده اش خیره شدم، با ناراحتی 

 .روی صندلی کناری ام نشست

 برای چی اومدی؟ -

خونسرد جواب دادم: عروسی دوستمه، از اون مهم تر عروسی 

 !دختر خالمه. نمی اومدم؟

ن هم درمانده و مستاصل اسمم را صدا زد: فردین! بس ک
خودت رو داری اذیت می کنی هم یاس رو. امشب مهم ترین 
شب زندگی یاسه، خواهش می کنم برو جلوی چشمش نباش، 

 .شبش رو خراب نکن
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در صورتش غریدم: شبش رو خراب نکنم! چطور اون تونست 

 !همه چیز رو خراب کنه

پوزخندی عصبی زدم و ادامه دادم: نگرانش نباش تو بغل 

 .تآقاشون رو ابرهاس

با دست با پیست اشاره کردم و بی اراده نگاهم را سمتشان 
چرخاندم، در آغوش نوید تاب می خورد، نتوانستم نگاه کنم 
محکم چشم بستم و به محض باز کردن چشم هایم بلند شدم 
و بی توجه به نیلوفر که صدایم می زد از بین رقصنده ها رد 

اری ام برای شدم و از باغ بیرون زدم. سر شب از روی بی قر
یاس یک بسته سیگار خریده بودم خبر نداشتم که خانوم 
حالش تا این حد خوب است. سیگار و فندکم را از جیبم بیرون 
کشیدم و روشنش کردم و همان دم پک محکمی به انتهایش 
زدم، آن قدر سیگار کشیدم که سینه ام سوخت و با حرص 

مین پرتابش آخری را از بین لب هایم بیرون کشیدم و روی ز
کردم و با حرص نوک پایم را رویش فشار دادم. باید به باغ بر 
می گشتم. هنوز مهمانی تمام نشده بود. این بار باید محکم تر 
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به یکی شدنشان نگاه می کردم، اصالً حواسم نبود برایش 
برقصم. یاس عاشق رقص پای من بود. توی باغ رفتم و 

به لب و خون به جگر غیرت را به انتهایش رساندم. لبخند 
پیش رفتم و میان پیست به جمعشان پیوستم، رقص نور 
لباسش را هفت رنگ کرده بود و چقدر به نوید می آمد و به 

 !من نه

با دیدنم دست از رقص کشید. از حالت مبهوتش خنده ای 

 .کردم، از آن خنده ها که می گفت دلش را می برد

به رویم شروع به  نوید با شوق دستم را گرفت و کشید و رو
رقص کرد و من هم حرکاتم را با او که در رقص چون دخترها 
خبره بود هماهنگ کردم. باید به پاس سنگ تمامی که برایم 

 ...گذاشته بودند برایشان سنگ تمام می گذاشتم

۰۰ 

---  
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ماشین ها بوق بوق کنان دنبال ماشین عروس ویراژ می دادند 
است، حالیشان نبود که من دارم و حالیشان نبود دل من خون 

 را《نیاره یادم رو تو ت خاطره دنیا یه برم باید کجا》آهنگ

 .دهم می گوش

حالیشان نبود مالحظه ی غم آهنگم را بکنند و صدای سیستم 

 به را نگاهم. کنند خفه را《...عروسیه شب امشب》حراف
 عروس ماشین کردم، نگاه ام کناری آینه از و چرخاندم چپ

 در گل دسته و نوید کنار بود نشسته. گرفت قرار سرم پشت
 چشم و نکردم نگاه صورتش به. بود شیشه ی لبه دستش

 و مرگ که دلم با کردی چه》سوخت و خواننده خواند  هایم

 《...نداره فرقی برام زندگی

آن ها حالیشان نبود من که حالی ام بود عروسی دخترخاله ام 
ض کردم. چند تا را است! دست بردم و با حرص آهنگ را عو

رد کردم تا آهنگی در خور امشب پیدا کنم و پلی را زدم و 
صدایش را تا انتها زیاد کردم و شادی را وصله ی ناجور 
صورتم کردم و برای نوید و زنش که کنار ماشینم قرار گرفته 
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بودند با خنده بوق عروسی زدم نه یک بار نه دو بار... خیلی 

 ...بار

ه رو بود و می دیدم لب هایش می لرزد ولی نگاه یاس به رو ب
نوید روی ابرها می رقصید. فرمان را به دست چپش سپرد و 

 .خم شد و از شیشه ی کناری یاس داد زد: ایشاال عروسیت

کاش آدم ها می فهمیدند که وقتی آرزوی کسی را می دزدند 

 .دیگر حداقل به رویش نیاورند و نمک به زخمش نزنند

توی کوچه پیچیدند. نتوانستم بپیچم،  همه ی ماشین ها
پاهایم با غیرت تر از خود خوش غیرتم بودند که روی ترمز 
رفتند. از همان فاصله داشتم نگاهشان می کردم، از ماشین 
پیاده شدند، اصالً دیگر هیچ اراده ای نداشتم، مغزم داغان بود 
و توان دادن هیچ فرمانی را به اعضای بدنم نداشت. مثل مرده 
ها خیره اشان بودم؛ حتماً مرده بودم وگرنه چه طور ممکن بود 
غریبه ای دستش را بگیرد و به کسی غیر از من لبخند بزند و 
من بتوانم نگاهشان کنم! شاید باور کردنش سخت باشد ولی 
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در همان حال داغان دعا کردم لبخند تلخش شیرین شود و 

 !خوشبخت شود

ت برای بردن عروسش به به نوید نگاه کردم، چه ذوقی داش
حجله! نویدی که بار اولش هم نبود که پا به حجله می 

  ...گذاشت و یاس هزارمین دختر زندگی اش بود

اشک هایم مردانه فرو ریختند و لب زدم: ای که دل بردی ز 

 ...دلدار من آزارش نکن

هنوز نگاهشان می کردم، خاله و نیلوفر دوره اش کرده بودند 
آغوش آن دو نبود و سرش بین جمعیت پای و او حواسش به 

کوب می چرخید و باالخره نگاهش سمتم چرخید. نیلوفر را 
پس زد و قدمی نزدیک شد که خاله دستش را کشید. قطره 
اشک دومم مردانه تر بدرقه ی راهش شد و باز طبع شعرم 

 .گل کرد

 می روم اما مرا با اشک همراهی نکن》

 هی نکنبرنخواهم گشت، دیگر معذرت خوا
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 من که راضی نیستم ای شمع گریان تر شوی

 کار سختی می کنی از خویش می کاهی نکن

 آه امشب آب نه، آتش گذشته از سرم

 《با من آتش گرفته هر چه می خواهی نکن

برگشت و در آغوش خاله هق هق سر داد و من احمق هنوز 
هم تحمل دیدن اشک هایش را نداشتم، پایم را روی پدال 

م و طوری فشار دادم که به ثانیه ای از محله شان گاز گذاشت
که هیچ از این شهر بروم. چه کسی گفته مردها طاقتشان زیاد 
است، من طاقتم تمام شده، یاس من، همه ی زندگی من، 
همه ی دل خوشی من امشب، در آغوش نوید زن می شد و 

 ...من

درد   مغزم دوام نیاورد بیش از این واقعیت را حالجی کنم و با

 !مشتی به فرمان کوبیدم و فریاد زدم: خدا

 !مشت دوم را محکم تر کوبیدم و داد زدم: خدا

 !نعره زدم: خدا
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 !زجه زدم: خالصم کن خدا

 !به گریه افتادم و به فرمان مشت کوبیدم: نمی کشم خدا

۰۲ 

---   

تمام خاطراتمان در سرم تاب می خورد و صورت زیبا و بی 
می رفت، وای خنده هایش قصد  نقصش جلوی رویم رژه

جانم را کرده بود، وقتی می خندید دلم فقط به آغوش کشیدن 
و تو وجودم حل کردنش را می خواست ولی حاال دیگر دلم 

  ...غلط می کرد چیزی بخواهد

اشک هایم دیدم را تار کرده بودند و می راندم، طوری می 
سرم راندم که زودتر برسم به جایی که خاطراتش دست از 

 ...بردارند

* 

 یاس
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به صورت غرق خواب نوید نگاه کردم، حالم از 

خودم و سرنوشتم به هم می خورد، این هم 

خوابگی ام با نوید بهای آزادی فردینی بود که 

امشب با دل خون برایم دست می زد، می رقصید، 

می خندید و آرزوی خوشبختی می کرد! نمی 

ان می گفت توانستم به خدا من زن مومنی که مام

باید باشم و به همسرم خیانت نکنم نبودم، دست 

خودم نبود حالم بد بود. من امشب در آغوش مردی 

غیر از فردین عروس شدم. من به فردین قول داده 

بودم که با دلش راه بیایم، طاقتم را زیاد کنم و کم 

نیاورم ولی چه کار کردم، من زود کم آوردم خیلی 

باورم نمی شد که امشب با  زود، آنقدر زود که حتی

نوید یکی شدم. با نویدی که این میان هیچ گناهی 

نداشت و از همه جا بی خبر بود و دل به دل داغان 

من بسته بود. همین هم عذابم می داد... هر چه 
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فکر می کردم نمی توانستم روزی را تصور کنم که 

نوید را جای فردین در قلبم جای دهم و نوید واقعاً 

داشت، او خیلی خوب بود، اصالً خوبی را رد گناه 

 .کرده بود

با بی قراری پتو را کنار زدم و از تخت پایین رفتم. 

  .حتی پلک هم نزد، زیادی خوابش سنگین بود

با قدم های لرزان سمت حمام رفتم. من باز هم کم 

آورده بودم و طاقت انتظار کشیدن را نداشتم، 

! مگر دیگر گرچه انتظار می کشیدم که چه شود

چیزی تغییر می کرد، فردین برای یک متلک 

شنیدن از نامحرم تا یک هفته روزگارم را سیاه می 

کرد با کم محلی هایش حاال که دیگر دست خورده 

ی رفیقش شده بودم. از طرفی هم مگر می 

توانستم پشت کنم به نویدی که تمام دنیایش 
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 شده بودم و آزادی فردینم را مدیونش بودم! من

کم نیاورده بودم، کم مرا آورده بود... اینجا ته خط 

  !زندگی من بود

مرگ من برای همه بهتر بود برای فردین که نبیند 

و دلش خون نشود، برای نوید که به زنی سرد که 

 .از دلش بی خبر است محبت نکند

اشک هایم را پس زدم، لباسی به تن نداشتم که 

دای هق هق بخواهم در آورم، زیر دوش رفتم و ص

ام در شرشر آب گم شد. یعنی بیچاره تر از من هم 

در دنیا بود! فردین االن کجا بود! نگاه آخرش یادم 

. حتما االن می  نمی رود، مطمئنم نگاهش اشکی بود

 ...داند که در آغوش نوید تمام شده ام

از تصور اینکه فردین امشب چه حالی است با درد 

یش ماشین تیغ را زجه زدم و بی اراده و پر تشو
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برداشتم. امشب فردین جان داده، می دانم... به 

 .خدا می دانم

بی اینکه نگاهی به مچ دستم کنم بی تعلل تیغ را 

کشیدم. سوخت، ماشین تیغ از میان مشتم رها شد 

  .و با ضعف روی زمین نشستم

 !گناه کردم؟

فردین که آزاد شد، نوید هم آزاد شود، آزاد کردن 

 !گناه است؟ دو بنده مگر

 !جایم جهنم است؟! مگر االن در بهشتم 

دستم داشت یخ می کرد. دست دیگرم را بلند 

کردم و شیر آب را بستم. سردم بود اما جان بلند 

شدن و حوله تن زدن را نداشتم. اصالً یادم رفت 

غسل کنم! غسل نکرده می میرم... حرف ها و 

هیجان نوید مقابل چشمم جان گرفت و با درد 
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شم بستم که نبینم! اصالً چه غسلی! مگر من چ

شریک امشب نوید بودم!؟ نوید خودش بود و 

 ...خودش

به هق هق افتادم. خدایا من را ببخش راه بهتری 

سراغ نداشتم، خودت با سرنوشتی که برایم رقم 

زدی مجبورم کردی که جهنم آن دنیایت را به 

  .جهنم این دنیا ترجیح دهم

* 

شدید چشم هایم را نیمه باز کردم و دستم با احساس تشنگی 
را سمت میز کنار تختم دراز کردم تا لیوان آبی که مامان هر 
شب باالی سرم می گذاشت را بردارم ولی دستم با چیز نرم و 
گرمی شبیه انسان برخورد کرد. سرم را سمتش چرخاندم. 
چشم هایم سیاهی رفت و سرگیجه باعث شد دستم را روی 

 .سرم بگذارم

 یاس عزیزم به هوش اومدی؟ -
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صدای نوید بود! وای خدای من تازه یادم آمد، حمام، تیغ، 

 ...خون

سریع پلک هایم را باز کردم و با تمام ضعفم نیم خیز شدم. 
بلند شد و سریع شانه هایم را گرفت و مجبورم کرد دراز 

 .بکشم

بخواب عزیزم کلی خون ازت رفته، باید استراحت کنی.  -

 .تا دکتر رو خبر کنم آروم باش

خواست برود که دستش را گرفتم. نگاهم کرد. نگاهم سمت 
مچ دست دیگرم که بانداژ شده بود سر خورد و دوباره به چشم 
های نوید نگاه کردم. تار می دیدم ولی دلخوری و غم 

 .نگاهش را خوب تشخیص دادم

 لب زدم: چرا نجاتم دادی؟

ون کشید و با دو مچ دستش را از بین دست بی جانم بیر

 .دستش محکم به موهایش چنگ زد

 تو بگو چرا دست به اون کار زدی؟ -
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 .سعی داشت صدایش خالی از عصبانیت باشد ولی پر بود

 .چه جوابی داشتم که به او بدهم. اشک هایم فرو ریختند 

دست هایش را دو طرف صورتم روی متکا ستون کرد و در 

 .صورتم خم شد

ش چرا باید دست به خودکشی بزنه؟ یه دختر شب عروسی -
 ها؟

با دیده ی تار به دو گوی آبی غلطان در خون خیره بودم و 

 .هیچ دلیلی برای تبرئه ام نداشتم

 نوید من... من حالم خوب نبود. خودت دیدی می ترسم، -

  
 ...من... من گفتم آمادگیش رو

یل با شرم نگاهم را دزدیدم. بهانه نبود عین حقیقت بود که دل

 .خودکشی ام یکی شدنم با نوید بود
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آرام شد. یک دستش را باال برد و چنگ دیگری به مویش زد 
و نفسش را با شدت فوت کرد ولی خیمه اش را از روی 

 .صورتم برنداشت و آرام صدایم زد

 یاس؟ -

نتوانستم نگاهش کنم، چرا زنده ماندم. عرضه ی خودکشی 

 !هم نداشتم من

هم کشاند و مجبور شدم نگاهش صورتش را سمت جهت نگا

 .کنم

 .ببخش -

با شنیدن لحن عاجزانه اش بی اراده به هق هق افتادم و او 
بی طاقت در آغوشم کشید. من گناهکار الیق بخشش نبودم 
و نوید از من طلب بخشش داشت. کاش نوید تا این حد خوب 
نبود، آن وقت تکلیف دلم را می دانستم، اما حاال واقعاً شرمنده 

 .صبوری اش بودم ی

۰۲ 
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---   

کنار گوشم زمزمه کرد : حتی فکرشم نکن بدون من بری 
یاس. مطمئن باش اگر اتفاقی برات می افتاد زودتر از تو خودم 

 . و میرسوندم اون دنیا که از دستت ندم

بی اراده دست سالمم روی لباسش چنگ شد. شاید خدا نوید 

 ...کند هم من را آرام را فرستاده بود تا هم فردین را آزاد

* 

دو هفته از شب عروسی مان می گذشت .تقدیرم 

نصیحتم کرده بود که زندگی کنم و فردین را به 

دست خاطرات بسپارم .سخت بود، سخت تر از 

 .سخت بود ولی چاره ی دیگری نداشتم

نوک قاشق را در قابلمه ی خورشت فرو کردم و 

درش طعمش را چشیدم، فکر کنم خوب شده بود .

را گذاشتم .صدای چرخیدن کلید در قفل در باعث 

! بروم همسرم استقبال به  شد به تقلید از مامان
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 شرایطم به زود خیلی کردم دعا و کشیدم آهی

 که کنم کاری خواستم می مامان قول به کنم، عادت

 جان از که را نویدی هم بیاید خوش را خدا هم

 !بود گذاشته مایه برایم

خسته ی نوید زدم که تای لبخندی به روی 

ابرویش باال پرید و مثل همیشه لب هایش به خنده 

 .ای پر شیطنت از هم باز شد

آفتاب از کدوم طرف دراومده خانوم خانوما بیداره -

 ؟

 .دلخور پشت چشمی برایش نازک کردم

خیلی بدی نوید. حاال دو دفعه اومدی خونه و من -

 . خواب بودم هی به روم بیار

نار جاکفشی گذاشت و دستش را دور کیفش را ک

 .گردنم حلقه کرد و با خنده محکم صورتم را بوسید
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آخه من عاشق اینم وقتی در و باز می کنم اولین _

 .باشه تو های چشم  چیزی که می بینم

 .لبخندی بی اراده زدم

مامانم چه خوب مرد ها رو میشناسه. دقیقا همین _

اره تا درو ها رو بهم گفت؛ اینکه یه مرد دوست د

 .باز میکنه زنش و ببینه که اومده به استقبالش

با یک حرکت با خنده ای مستانه روی دو دستش 

بلندم کرد که از ترس افتادن دو دستم را دور 

 اش خنده که  گردنش حصار کردم و جیغی کشیدم

 هایش چشم از. شد خم  صورتم در و شد بیشتر

 .بارید می شیطنت

درزن! پس مامانت یادت داده به به جانا به این ما_

 که دیگه خواب بسه پاشو به شوهرت برس!؟
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با دلخوری ولی خنده مشتی به سینه ی ستبرش 

کوبیدم و نمی دانم چه شد که از دهانم پرید: نخیر 

 !خودم بلدم

 . چشم هایش را گشاد کرد

 پس چرا دو هفته ست رو سایلنتی!؟_

ی دلم گرفت، آخر در سکوت داشتم رابطه و زندگ

 .جدیدم را هضم می کردم

روی مبل رهایم کرد که باز آن قدر یهویی بود که 

جیغ خفه ی دیگری کشیدم. بی درنگ روی بدنم 

 .خیمه زد

فاز غم نگیر که حالمو خوش کردی امروز به لطف _

 .مادرزن جانم

به رویش لبخندی زدم، نوید و رفتارهای شوخ و 

از شیطانش میتوانست کمکم کند که راحت تر با 
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دست دادن فردین کنار بیایم. مامان گفته بود 

زندگی کن، تابوده همین بوده ... راست می گفت 

 مگر لیلی به مجنون رسید!؟

 ...مگر شیرین به فرهاد رسید؟! من هم یکی دیگر

از طرفی هم واقعا خسته شده بودم از دست و پا 

 ...زدن برای فردینی که انگار در تقدیر من نبود

عقد نوید بودم و رسماً همسرش و اما من در  

و چه می کرد! فقط این را   فردین نمیدانم کجا بود

با تمام وجود حس کرده بودم که دیگر هرچه 

 .بینمان بود تمام شده بود

به چشم های دریایی نوید خیره شدم، اگر فردین 

نبود نوید بهترین بود. لبخندی زدم و دلم خواست 

چشم هایش غرق  زندگی کنم و آنقدر در نوید و

شوم که روزی حتی یادی از فردینی که خودش را 
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به خودش فروختم در خاطرم نباشد. فکر کنم این 

رسم زندگی بود. بعد از شب خودکشی ام به شدت 

خودداری می کرد تا دوباره کار احمقانه ای نکنم 

ولی حاال انگار نمی توانست مقابل احساس و 

شد و نگاهش نیازش قد علم کند. در صورتم خم 

 .روی لب هایم سرخورد

چشم بستم و خواستم زندگی کنم... با نوید...بی 

 ...فردین... با تقدیر

شاید هم خواستم نوید زندگی کند. او بی گناه 

 ...ترین فرد ماجرا بود و من حق مسلمش

* 

خشایار و نوید در سالن نشسته بودند و بحثشان سر پروژه ای 
ردادش را بسته بود و تأکید داشت که بود که نوید به تازگی قرا

طرح و اجرا فقط و فقط از دست فردین بر می آید و من حالم 
دگرگون فردینی شده بود که چند سال به آب و آتش زد تا به 
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جایگاهی که همیشه در اندیشه اش بود برسد ولی با آن اتفاق 

 .هم من را باخت هم تمام زحمات چند ساله اش را

ن که میزبان بودم مشغول شستن میوه ها بود فرزانه به جای م
و من همه ی حواسم جمع آن بود که ببینم راجع به فردین 

 !چه می گویند

 .صدای پر حرص و بلند فرزانه باعث شد از جا بپرم

 !یاس-

 .پوفی کشیدم و چشم غره ای سمتش پرتاب کردم

 .مرض داری؟ یواش تر کر که نیستم-

زخانه گذاشت یا بهتر است سبد میوه را روی میز وسط آشپ

 .بگویم کوبید و روی صندلی روبه رویم نشست

زهرمار، کر نیستی ولی توی این دنیا هم نیستی. یه ساعته -
گوش تیز کردی به اسم فردین که چی بشه؟! به خودت بیا 
یاس. فردین تموم شده بچسب به شوهر و زندگیت. دیروز با 

ز گریه کردی که مامان حرف میزدم می گفت دو ساعت یه ری
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بابا فالن کرد و نداشت زندگی کنم و این چرت و پرت ها. 
 آره؟

بی حوصله نگاهم را دزدیدم و به میوه های توی سبد خیره 

 .شدم

عکس فردین رو توی لب تابم دیدم یکم اعصابم ریخت به -
هم، همون عکسایی بود که شب نامزدیمون انداخته بودیم، 

 خودم نفهمیدم چی کار می کنم، دست

 .نبود بی قراری کردم

با محبت و متأثر دستش را دراز کرد و روی دست های لرزانم 

 .گذاشت

درکت می کنم یاسی ولی دیگه ازدواج کردی. سعی کن با -
دل بستن به نوید از گذشته فاصله بگیری. نوید خیلی دوستت 

 .داره

 .اشک هایم بی اراده فرو ریختند

 صدایم زد: یاس؟
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 کشیدم. ادامه داد: ببین من دوستتم، زن برادرتم نگاهم را باال

 ...عین خواهرمی میدونی چقدر دوست دارم

سری تکان دادم. با رضایت ادامه داد: نوید یه مرد کامله یاس، 
پولداره، خوشگله، تحصیل کرده ست. مطمئن باش خیلی ها 
بهش نظر داشتند. تو االن زنشی مواظب باش، یه کاری نکن 

بشه. خشایار می گفت قبال دور و برش پر از  که ازت دلسرد
دخترای رنگارنگ بوده میگه شیطنت زیادی داشته یه کاری 
نکن دوباره بر گرده و برای ارضاع روح و جسمش به یکی غیر 

 از تو متوسل بشه. تو هنوز مردها رو نشناختی

با بهت خیره به دهان فرزانه بودم و بی اراده پرسیدم: یعنی 
 شته؟دوست دختر دا

  .چشم هایش را در صورتم چرخاند و پوفی کشید

کی نداره!؟ حاال غمباد نگیری! همین خشایار داداشت سه تا -
از دوست دختراش رو خودم خبر دارم ولی االن سفت 

 .چسبیدمش که در نره
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راست می گفت طبیعی بود آن هم برای نوید با این موقعیت 

  !ظاهری و اجتماعی

 .دختری نداشتاما فردین هیچ دوست -

بغض دوباره روی سینه ام خیمه زد که فرزانه با حرص چشم 

  .غره ای سمتم رفت

بازم گفت فردین! چرا فردینم دوست دختر داشت. یه دونه -
که همه جوره براش بود. خودِ تو! تو برای زن آینده ی فردین 
دوست دختر محسوب میشی می فهمی. ولش کن این عشق 

وید. به خدا تو این دنیا هیچ چیز ارزش بیهوده رو. بچسب به ن

 !غصه خوردن نداره. تا بوده همین بوده

 .آهی کشیدم و گفتم: تموم تالشم رو می کنم

آفرین. همین درسته. دو روز دیگه فردین میره زن می گیره -
و تو میمونی و یه زندگی که از ریشه خرابه. پس فکر و ذهنت 

 .رو از فردین پاک کن
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و فکری راجع به نصیحت منطقی اش صدای قبل از هر حرف 

 .نوید بلند شد

خانم خانوما دهنمون خشک شد رفتید چایی دم کنید یا -

 !کشت کنید

 .لبخندی بی اراده روی لبم آمد. فرزانه چشمکی زد

 !دلتو برده ها کلک. برا من ادا در میاری؟-

سیبی از توی ظرف میوه بر داشتم و سمتش نشانه گرفتم و با 

 .ابش را دادمخنده جو

بی مزه نشو. کال نمک داره حرف میزنه خندم میگیره. -

 .همین

 .بلند شد و ظرف میوه را دستم داد

 .همینم خیلی خوبه-

در نیم لیوان ها چای ریختم و همراه فرزانه به جمعشان 

 .ملحق شدیم
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سینی را از دستم گرفت و روی میز گذاشت. دستم را گرفت و 

 .کنارش نشاند

نمیگی دلم تنگ میشه برات. جای شما بغل منه  کجایی تو!-

 !نه مطبخ

به شوخی مسخره اش چشم غره ای رفتم و خشایار و فرزانه 

 .لبخند معنا داری زدند

 .فرزانه رو به نوید کرد

آقا نوید سه شب دیگه مراسم عروسیه ماست، شما انگار -
حواستون نیست من هر وقت خشایار رو کار دارم میگه دنبال 

 .ی پروژه س. لطفا کاراتونو بزارید برای بعد از مراسم ماکار ها

 نوید دستش را روی چشمش گذاشت 

چشم. این شما اینم خشایار. از فردا اگه بهونه ی کارای -

 .پروژه رو آورد بدونید داره از زیر کار های شما در می ره

 .خشایار خنده ای کرد و رو به فرزانه گفت: من غلط بکنم
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نوید ادامه داد: به نظرت فردین از خر شیطون دوباره رو به 
 پیاده میشه!؟

 .نوید چشمکی زد: پیاده ش می کنم نترس

سعی کردم به حال منقلب شده ام مسلط باشم و آرام پرسیدم: 
 جریان خر شیطون چیه؟

 .خشایار غم نگاهش را مخفی کرد

ولی من دیدم. جواب داد: برای پروژه حفر تونل نیاز به 
غز فردین داریم. پیشنهاد دادیم گفت حوصله محاسبات و م

 .اش رو نداره

دلم گرفت برای علت نداشتن حوصله اش. به درد من دچار 

 ...بود

نوید ادامه صحبت خشایار را گرفت: یه جوری حوصله اش رو 
سر جاش میارم که خودش با تیشه بیوفته به جون کوه. نیاز به 

 !ندی چیزیهمدم داره. حاال همدم نشد یه دافی شب فر
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انگار خنجر به قلبم فرو کرد. دلخور خیره اش شدم، حرف 

  .های فرزانه در سرم پیچید

 !بی اراده و پر حرص پرسیدم: داف و شب فرند یعنی چی؟

 .چشم هایش برق شیطنت زد

اوه اوه اژدها وارد می شود. بابا برا خودم نگفتم که برا فردین -

 .میگم

 به دفاع از فردین بلند شدم

 .ردین اهل این کار ها نیستف -

داشت گریه ام می گرفت. حالم دست خودم نبود فقط متحیر 
بودم که چرا از نوید دلگیرم و دلم نمی خواست افکارش اینقدر 
ناسالم باشد. با سرعت قبل از فرو ریختن اشک هایم جمع را 

 .ترک کردم

 .با پشیمانی صدایم زد و پشت سرم راه افتاد

 !صبر کن چرا دلخور میشی؟ یاس، یاسی خانومم-
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خودم هم می دانستم زیادی زودرنج هستم و این روز ها بدتر 
هم شده بودم. توی اتاق رفتم و نوید دنبالم داخل آمد و در را 
پشت سرش بست. روی تخت تکیه به تاج نشستم و او با 

 لبخند و دلجویانه دوباره صدایم زد: یاسی؟

 .رو نوید حوصله ندارمچشم بستم و بی حوصله جواب دادم: ب

 .گوشه چشمش را خاراند و پرسشگر خیره ام شد

 ...االن از چی ناراحتی؟ از اینکه با فردین شوخی-

میان حرفش پریدم و نمی دانم چه شد که حرص زدم: نخیر 
من کاری به فردین ندارم. از این مدل شوخی ها بدم میاد 

 مخصوصا از سمت تو که مثال متاهلی

 ری زد ولبخند معنا دا

  
 .کنارم آمد و به صورت دلخورم خیره شد

 !منی که تو رو دارم فکرشم برام مسخره اس. نه؟-
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نگاهش کردم ، شاید تند رفته بودم، او فقط شوخی کرده بود و 
من شاید نابجا این قدر به هم ریخته بودم. آن قدر گیج و 
منگ بودم که حتی متوجه نبودم که نسبت به نوید حس 

پیدا کرده ام، شاید حرف های مامان بی تأثیر نبوده، مالکیت 
شاید هم قطع امیدم از فردین باعث شده بود که به نویدی که 

 ...مدزونش هم بودم تکیه کنم

۰۲ 

---   

 .بوسه ای نرم روی صورتم کاشت

 .پاشو دختر خوب، زشته مهمونا رو تنها گذاشتیم-

که هیچ کدام از نفسم رو بیرون فرستادم و بلند شدم. از این
 تماس های جسمی مان حسی را در وجودم بیدار نمی کرد،

کالفه بودم ولی چاره ای جز تحمل نداشتم. در کل این یک 
ماه و خورده ای که به عقدش در آمده بودم، با تمام خودداری 
و تالشم حتی یک بار هم نتوانسته بودم پاسخگوی محبت 
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کرد. انگار میدانست  هایش باشم و نوید به زبان گله ای نمی
که دلم چقدر سرد و دلگیر است و روزگار با احساسم بد تا 

 .کرده است

دوشادوش نوید در حالی که دستش دور کمرم حلقه بود، توی 

 .سالن رفتیم

عذرخواهی کوتاهی کردم و نشستم. هم خشایار هم نیلوفر 

 .خبر از دلم داشتند و از حرکت کودکانه ام دلگیر نبودند

مشغول صحبت با گوشی اش بود. رو به نوید سری با  خشایار
تاسف تکان داد و گوشی اش را روی حالت بلندگو قرار داد و 
صدای فردین در فضا پخش شد و جانم به یکباره از تنم پر 

 .کشید و قلبم سوخت

صدایش آن قدر ناالن و بی حوصله بود که دلم میخواست بار 
کنم از این همه  دیگر تیغ دست بگیرم و خودم را خالص

 .فشار و تحمل
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خشایار اصرار نکن، وضعیت منو که میدونی همه چیم رو -
هواست. اون پروژه هم کم کم شش ماه زمان میبره، نمیتونم 
به نویدم گفتم، فعال دستم به کار نمیره تا ببینم وضعیت 

 .چجوری میشه

 :نوید از این سمت فردین را مخاطب قرار داد

ساب کردم که قرارداد بستم مرد فردین رو هیکلت ح -
حسابی. طرح اولیه تو رو دادم به گزینش. بچه نشو االن در 

 !واقع مهندس اول و طراح تویی نه ما

 :صدای فردین لحظاتی قطع شد و بعد آرام گفت

 .ببینم چیکار می کنم-

خشایار و نوید هر دو به هم نگاهی کردند و خوشی خنده ای 
شان نشست ولی من بغض بی صدا شد و روی صورت های

کرده ی صدای پر از غم فردین بودم. بلند شدم و سینی را 
برداشتم و به آشپزخانه رفتم، صدایشان را می شنیدم که نوید 
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اصرار داشت فردین را به اینجا بکشاند و فردین امتناع کرد و 

 .بی حوصله خداحافظی کرد

*** 

ت برای با اصرارهای نوید و خشایار، فردین اعالم رضای

 .همکاری کرده بود

روزها از پس هم می گذشتند و من عادت کرده بودم که برای 
ظاهر سازی هم که شده، ادای یک زن خوب را در بیاورم. 
برای نوید غذا می پختم، خانه را مرتب می کردم، لباس 
هایش را می شستم و اتو می کردم، شب ها مطیعانه تسلیم 

ی نی نگاه نوید نارضایتی و نیازش می شدم. ولی همیشه در ن
دلخوری را می دیدم. با وجود تمام بگو و بخندها و عاشقانه 
هایش باز هم می فهمیدم که توقعی بیش از این مطیع بودنم 
را دارد و اجرای آنچه که می خواست از توان من دل مرده 

 ...خارج بود
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شب تولد نوید بود و من برای خوشحال کردنش از صبح 
غذاهای مورد عالقه اش بودم، حوصله شلوغی  مشغول پختن

و جنجال نداشتم و فقط خانواده ی خودم و خواهرش مینا را 

 .دعوت کرده بودم

 .نوید در حمام بود و صدای آوازش کل خانه را برداشته بود

به اتاق رفتم و لباس هایش را روی تخت گذاشتم. قصد 
اش شدم.  بیرون رفتن از اتاق را داشتم که متوجه زنگ گوشی

ناخواسته نگاهم روی صفحه ی گوشی اش کشیده شد. به 
. چشم ریز کردم و در ذهنم به "گونل"التین نوشته بود، 

دنبال معنی و مفهوم این اسم گشتم. ترکیه ای بود و اسمی 

 !دخترانه

احساس بدی تمام وجودم را پر کرد و گوشی اش را دست 
 ب دادم: بله؟گرفتم و با تردید تماس را وصل کردم و جوا

 با مکث جواب داد: نوید؟
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شوک زده از صدای لهجه دار دختر پشت خط که اسم نوید را 
بر زبان آورده بود تماس را قطع کردم و همان لحظه نوید 

 .حوله به تن از حمام بیرون آمد

 .گوشی اش را که دستم دید تای ابرویش باال پرید

 کسی زنگ زد؟ -

 .وم به اسم گونلمچ گیرانه جواب دادم: یه خان

 .بیخیال سمت آینه راه افتاد

 .حسابدار شرکتمه تو ترکیه -

به یکباره سمتم چرخید و در صورتم دقیق شد و کم کم لبخند 

 .پهن صورتش شد

 !وای یاس نکنه پیش خودت فکرایی کردی -

از اینکه زود قضاوت کرده بودم شرمنده شدم. گوشی اش را 
نه بابا. لباساتو بپوش بیا روی تخت انداختم و جواب دادم: 

 .کمکم، االن مهمونها میان
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بی توجه به لبخند معنادارش از اتاق بیرون زدم، نگاهم را در 
سالن چرخاندم تا از مرتب بودنش مطمئن شوم. خواستم 
سمت آشپزخانه بروم که صدای شاد و سرزنده نوید را شنیدم. 

نبود، به زبان ترک صحبت می کرد. نیاز به گوش تیز کردن 
هنوز پشت در اتاق بودم. عمو علی آذربایجانی بود و من که 
بیشتر روزهای کودکی ام را در خانه خاله گذرانده بودم، تقریبا 

 .دو زبانه شده بودم

کمی در ادای کلمات با عمو علی و زبان آذری اش متفاوت 
بود، ولی متوجه معنی حرفهایش می شدم. کمی بیش از یک 

 و زد دامن شکم به همین و  میمی بودندص  رئیس و حسابدار

یاد حرف های فرزانه افتادم و دلم آشوب شد. ولی با تمام 
وجود سعی کردم آرام باشم و بد به دلم راه ندهم. نوید بود 

 .دیگر زیادی با همه صمیمی بود

۰۲ 

---   

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

221  

 

به آینه قدی توی سالن نگاه کردم، رنگ و رویم پریده بود. 
ود و شاید باید بیشتر برایش مایه می امشب تولد همسرم ب

گذاشتم. نوید که حاضر و آماده از اتاق بیرون زد به اتاق رفتم. 
مقابل آینه ایستادم. رژ قرمز رنگم را برداشتم و روی لب های 
کوچکم کشیدم. مژه های بلندم را با ریمل تاب دادم، باعث 
شد سیاهی چشم هایم براق شود. با مداد نقره ای خط چشم 
پر رنگی باالی چشمم کشیدم که پشت مژه هایم برجسته و 

 .حالت چشم هایم زیباتر و کمی خمار شد

صدای زنگ تلفن همراه نوید باعث شد باز دلم آشوب شود. 

 .دل از آینه کندم و توی سالن رفتم

 .کم حرف بزن. بیا تو، االن میام در رو باز می کنم -

شاره ی دست و گوش هایم تیز شد و نزدیکش رفتم و با ا

 .تکان دادن سرم پرسیدم کیست

 .فردینه لب تابو آورده برام الزم داشتم میگم بیا باال نمیاد -
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گوشی را سمتم گرفت و ادامه داد: بیا به این پسر خاله ی 

 !لوست بگو فامیلیم مثالً این قدر تعارف می کنی

قلبم داشت مثل دهل می کوبید و دستپاچه شده بودم و نمی 
می توانم عادی با او برخورد کنم یا نه! بعد از شب  دانستم

عروسی ام دیگر ندیده بودمش. داشتم مات و حیران به نویدی 
که من را در عمل انجام شده قرار داده بود نگاه می کردم که 

 .تاکید کرد: بگیر دیگه عزیز دلم

به ناچار با حالی منقلب گوشی را گرفتم. زشت بود بگویم 
رای نوید هم شک و شبهه به وجود می آمد حرف نمی زنم، ب

 !که چرا از دعوت پسر خاله ام به خانه ام امتناع کرده ام

نوید سوت زنان از کنارم سمت حیاط راه افتاد و من گوشی را 
با دست های لرزانم کنار گوشم قرار دادم. چشم هایم سوخت. 
صدای نفس های آرامش را از پشت خط می شنیدم و چقدر 

ازی روزگار پر بود. زمانی در روز بیش از ده بار با او دلم از ب
تماس می گرفتم و چقدر قربان صدقه اش می رفتم و او 
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برایم می خندید و حاال تمام حرف بینمان فقط یک سکوت 

 ...تلخ بود. یک سکوت پر از حرف، پر از گله، پر از خاطره

ی چیزی به سنگینی کوه روی سینه ام خیمه زده بود و دلم ها

 .های گریستن می خواست

 . صدای نوید را از پشت گوشی شنیدم خطاب به فردین بود

چیه؟ دختر خاله ات هم حریفت نشد بیای خونه اش. قابل  -
 نمی دونی؟

چشم هایم را بستم و اشکم فروریخت. نوید چه می دانست 
که فردین تحمل دیدن خانه و زندگی ای که زمانی آرزوی 

 .اله ی بی معرفتش بود را نداردمشترکش با این دختر خ

 .صدای فردین در گوشی پیچید: باشه یاس میام

از شنیدن نامم از زبانش لحظه ای به وضوح انقباض قلب در 
سینه ام را متوجه شدم. حتی باز شدن و پمپاژ به یکباره ی 
خون در رگ هایم و آتش گرفتن تن و جانم را هم فهمیدم. 

حیاط رفتم و آرام گوشه ی بی اراده سمت پنجره ی رو به 
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پرده را کنار زدم. نوید در را هل داد و با دست راه را برای 
فردین باز کرد، صدایشان را نمی شنیدم ولی متوجه شدم که 
نوید با خوشرویی از او استقبال می کند و فردین با لبخندی 
که فقط من می فهمیدم وصله ی ناجور صورتش است توی 

ای مات درخت های یاس باغچه ی  حیاط آمد. نگاهش لحظه
حیاط شد و آه از نهادم بلند شد، شرمزده پرده را انداختم و 
پشت به دیوار ایستادم و تمام وجودم را حس بد خیانت پر 
کرد. بارها و بارها فردین برایم نقشه ی حیاط زندگی 
مشترکمان را ترسیم کرده بود. یک حیاط بزرگ پر از درخت 

زیر بزرگترینشان یک تخت بزرگ  های گل یاس! می گفت
می گذارد و هر شب روی همان تخت آن قدر عشق نثارم می 
کند که تک به تک گلبرگ های درخت به حال یاس در 

 .آغوشم غبطه بخورند

 را ام گونه پوست که شدند  اشک هایم آن قدر تلخ و سوزان
 بد چقدر. کشیدم هایم گونه روی را دستم. سوزاندند هم

من، آخر میان این همه خانه حتماً باید ساکن  بودم شانس
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خانه ای می شدم که حیاطش درست شبیه حیاط رویا های 
فردین باشد! میان این همه درخت و این همه گل حتماً باید 
درخت خانه ی ما درخت گل شب بو باشد! اصالً میان این 
همه اسم حتماً باید اسم من هم اسم گل مورد عالقه ی 

 !فردین باشد

دای باز شدن در ورودی که آمد سریع اشک هایم را پاک ص
کردم، با اینکه دلم رو به رو شدن با او را نمی خواست ولی به 
اجبار پیش رفتم و سعی کردم خوددار باشم و طوری برخورد 
کنم که انگار نه انگار این پسرخاله نامزد و عشقم بوده! فقط 

از حقیقت زندگی این میان قلبم ساز مخالف می زد و نافرمان 
ام، می خواست سینه ام را بشکافد و سمت مرد سیاه پوشی 
که ته ریش همیشگی اش به ریش کامل تبدیل شده بود 

 !پرواز کند

نگاه سردش را به چشم هایم، چشم هایی که همیشه می 
گفت قرار را از دل و دینش می گیرد دوخت و لبخند به لب 

 .سالم داد
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 .بَه سالم دختر خاله جان -

به دور تا دور خانه اشاره کرد و ادامه داد: مبارک باشه، شرمنده 

 .دست خالی اومدم یهویی شد

نمی دانم چرا از سردی و بی تفاوتی اش دلگیر شدم. هر چند 
می دانستم که او هم مثل من نقاب آرامش به صورتش زده 

 .است

، لبم را به  آمدم لبخند بزنم که لب هایم لرزید و نگاه دزدیدم
شدت گاز گرفتم و از لرزیدن توبیخش کردم. نفسم را فوت 

 .کردم و آهسته جوابش را دادم: سالم خوش اومدی

صدای زنگ اف اف بلند شد و نگاهم بی اختیار سمتش 
 کشیده شد. وای از امش

  
ب و رو در رویی بابا و فردین! یاد اذیت ها و سخت گیری 

برای آن  هایش برای فردین افتادم و جگرم آتش گرفت

 !روزهایمان
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نوید با عذرخواهی کوتاه در حالی که رو به من با خوشرویی و 

 کن راهنمایی رو فردین》گفت  خنده های بی پایانش می

دن در سمت اف اف رفت و نگاه من کر باز برای《سالن تو
روی چشم های سرد و خالی از حس فردین نشست. 

ش صورتم پوزخندی زد و چشم های بی تفاوتش را روی آرای
. حتما پیش خودش فکر کرده بود از خوشی  به گردش انداخت

زیاد این قدر به خودم رسیده ام! دلشکسته و بی اراده نامش را 
 صدا زدم: فردین؟

نگاهش سمت چشم هایم کشیده شد و برای اولین بار 

 روی ای اراده هیچ بی من های اشک و《جانم》نگفت
 و گذشت کنارم از فاوتت بی فردین و افتادند راه هایم گونه

 .رفت سالن توی من راهنمایی بی خودش

۰۱ 

---   

۰۱ 
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صدای شوخ و شاد مینا باعث شد بتوانم کمی حواس رنجیده 
ام را پرت کنم و به استقبالش بروم. مثل همیشه خوش پوش 
و خوش آرایش و خندان آمده بود. لبخندی هر چند مصلحتی 

 .و کمرنگ به لب هایم وصله کردم

 !سالم مینا جونم، خوش اومدی -

 .چشم های آبی اش برقی زد و در آغوشم کشید

اوف چه کردی خانوم بال، تو خودت آتیشی این رژ چیه  -

 !زدی

 .مشتی به پهلویش زدم که با خنده عقب کشید

 .نوید از پشت سر در آغوشم کشید و رو به خواهرش کرد

 !آخه می دونه آقاش انبار باروته-

عسلی باعث شد خیلی سریع از آغوش نوید  سنگینی نگاهی
بیرون بیایم و نگاهم را سمت سالن چرخاندم. روی مبل لم 
داده بود و یک پایش را روی پای دیگرش انداخته بود و سرد 
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همراه با یک پوزخند نگاهم می کرد. مینا رد نگاهم را گرفت 

 .و به فردین رسید

ده بودم مینا را سریع و دستپاچه در حالی که از درون سقوط کر
سمت سالن کشاندم. نگاه سنگین فردین از رویم برداشته شد 
و به مینا که با چشم های براق و مشتاقش خیره ی فردین 
بود دوخت و حس بد تمام وجود منی که دیگر هیچ کاره ی 

 .دل فردین بودم را پر کرد

 .فردین باالخره لب هایش به لبخند باز شد و بلند شد

 !مینا تویی؟ -

 .مینا خنده ای کرد

 !وای چقدر دلم تنگ شده بود برات-

متعجب نگاهم را میانشان چرخاندم. از کجا هم دیگر را می 

 !شناختند؟

به نوید نگاه کردم که کامال عادی به صحبت هایشان گوش 

 .می داد و مانند من تعجب نکرده بود
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 .فردین بی توجه به نگاه مبهوت من رو به مینا کرد

 .منم دوست داشتم دوباره ببینمتاتفاقا  -

مینا لبخندی روی لب های رژ خورده اش نشاند و جواب داد: 
چه خوب شد که اومدی، شب عروسی انقدر مشغول بودم که 
متوجه حضورت نشده بودن بعدا که نوید گفت اومده بودی 

 .کلی حرص زدم که چرا ندیدمت

د، کنار فردین لبخندی زد و بدون آن که نگاهی به من بینداز

 .نوید نشست و بحث هایشان را از سر گرفتند

به آشپزخانه رفتم و مشغول انجام دادن کارها و آماده کردن 
وسایل پذیرایی شدم ولی همه ی فکرم درگیر گفت و گوی 
فردین و مینا بود و نمی دانم چرا حس می کردم مینا رفتارش 

 .با فردین کمی بیش از حد صمیمی و دلبرانه است

 .مینا رشته ی افکارم را پاره کردصدای 

 کمک نمی خوای؟-
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در حالی که داخل فنجان ها چای می ریختم، گفتم: نه 

 .ممنون، کار خاصی ندارم

نگاهی به چهره ی آرایش شده و زیبایش کردم و با 
 کنجکاوی پرسیدم: راستی تو فردین رو از کجا می شناسی؟

 !رچه سوال احمیانه ای! خب دوست برادرش است دیگ

لبخندی زد و با ذوق شروع به توضیح دادن کرد: تو یه 
دانشکده بودیم دیگه نمی دونستی؟ من و نوید و خشایار و 
فردین. خیلی پسر خوبیه. از تو چه پنهون منم ازش خوشم می 
اومد البته اکثر دخترای دانشگاه هم از فردین خوششون می 

  .اومد

 رسیدم: خب؟با لحنی تحلیل رفته اما همچنان کنجکاو پ

 .شانه ای باال انداخت

هیچی دیگه ساسان اومد خواستگاریم. بچه بودم و دلم و -
فروختم به موقعیت های عالی ساسان، جواب مثبت دادم و 

 .ازدواج کردیم
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سری به نشانه ی تأیید تکان دادم. باورم نمی شد که مینا، 
فردین من را... سریع روی افکارم خط قرمز کشیدم! فردین 

ر مال من نبود. با فکر کردن به این موضوع چشمانم از دیگ
اشک سوخت و اعصابم به هم ریخت. پلکی زدم که اشک 
هایم فرو نریزد و سینی حاوی فنجان های چای را برداشتم و 

 .رو به مینا کردم

 .بیا بریم عزیزم-

با سرخوشی سری تکان داد و پشت سرم از آشپزخانه خارج 

 .شد

 .و رو به روی نوید و فردین نشستمچای را تعارف کردم 

 .از این که مینا روی مبل کنار فردین نشست، حرصم گرفت

پاهایم را بی قرار و درمانده تکان می دادم و به مینا که به 
حرف های نوید و فردین که درباره ی کار بود، گوش می داد، 
خیره شدم و چقدر دلم گرفت که نمی توانستم بروم و به مینا 

 !که جای او کنار فردین نیست بفهمانم
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آهی کشیدم و نگاهم را دزدیدم که نبینم فردین اعتراضی به 

 .نزدیکی مینا به خودش ندارد

صدای عصبی ولی دلبرانه ی مینا در آمد: خب دیگه بسه. 

 !مثال تولده ها! همه ش بحث کاری می کنید

 .نوید خنده ای کرد

 .چشم آبجی خانوم. هر چی شما بفرمایید-

ی گفت که گوشی نوید زنگ خورد و با « حاال شد»ا مین

 .معذرت خواهی جمع را ترک کرد

 من به که خورد فردین به چشمم  نگاهم را از نوید گرفتم؛
 را رویش تفاوت بی دید، خودش روی که را نگاهم. بود خیره

  .برگرداند

 مینا رو به فردین پرسید: راستی فردین جان تو ازدواج نکردی؟

ای زیرلب زمزمه « نه»به طرفین تکان داد و  فردین سری

 .کرد
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مینا که دست بردار نبود باز هم با کنجکاوی پرسید: چرا؟ تو 

  .که خواستگاری هر دختری بری، بهت نه نمیگن

با خنده ای دلربا ادامه داد: تو دانشگاه رو که یادته. مرکز توجه 

 .بیشتر دخترا بودی

اشد پاسخ داد: فعال اون با لحنی که سعی می کرد بی تفاوت ب

 .آدمی که الیق دوست داشتن باشه رو پیدا نکردم

چیزی در دلم فرو ریخت. بغض انگار قصد خفه کردنم را 
 داشت. چرا این قدر بی معرفت شده بود فردین؟

انگار نه انگار که به خاطر آزادی خودش لیاقتم را زیر سوال  
ت همیشه مورد برده بودم! گر چه تا بود همین بود؛ من بدبخ

 !اصابت حرص زدن هایش بودم

 با آمدن

  
نوید، سعی کردم لبخند بزنم اما بیشتر شبیه دهان کجی بود تا 

 !لبخند
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پیش آمد و کنارم روی زمین نشست و گفت: چرا اینجا 
 نشستی؟

 .همین جوری. خسته شده بودم -

 .خودش را نزدیک تر آورد و دستش را دور شانه ام حلقه کرد

 .خاطر من تو زحمت افتادی. کلی ازت ممنونم یاسیبه  -

چشمانم را روی هم فشار دادم و در دل فریاد زدم: نگو یاسی، 

 ...لعنتی بگذار فراموش کنم خاطراتم را

 .اما به زبان گفتم: کاری نکردم که

 میگم نظرت چیه؟ -

 پرسشی نگاهش کردم و گفتم: در مورد چی؟

ای به پذیرایی که اکنون  لبخندی زد و با چشم و ابرو اشاره

 .مینا و فردین تنها بودند، کرد

 درباره ی مینا و فردین دیگه. به هم میان. مگه نه؟ -
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مات ماندم. چه داشت می گفت؟! از من درباره ی عشقم و 

  !کس دیگری سوال می کرد؟

با حرص نگاهش کردم که ادامه داد: من فردین رو خیلی وقته 
م که با هم آشناان و هم دیگه رو می شناسم. مینا و فردین ه

قبال دوست داشتند. هر دوشون هم که تنهاان و کسی تو 

 .زندگیشون نیست. به نظر من که برای هم عالی ان

 .دستانم را مشت کردم که آن را به صورت نوید نکوبم

 !چه برای خودش می برید و می دوخت؟

از کجا می دانست که کسی در زندگی فردین نیست؟ البته 
راست هم می گفت؛ فردین از من متنفر شده. از نگاه های 
سردش، پوزخندها و کنایه های بی رحمانه اش می فهمیدم 

 .که تا چه حد از من متنفر شده

دستش را پس زدم و با حرص بلند شدم: خودشون می دونند 
باید چی کار کنند. پس به ما چه ربطی داره که دخالت کنیم. 

و فردین تا حاال ازدواج نکرده. از  بعدش هم مینا مطلقه ست
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کجا معلوم که خانواده فردین مخالف نباشند؟ به نظرم اصال 

 .به هم نمیان

نوید هم بلند شد و سمتم آمد و نیم نگاهی از اپن به پذیرایی 

 .انداخت و خندان به من چشمکی زد

البته رفتار فردین که اینو نشون نداد. از دیدن مینا خوشحال  -

 .شده

حسادت در دلم ریشه زد و در حالی که در قابلمه را می حس 

 .گذاشتم سعی کردم خودم را کنترل کنم

 .نظر خودشون مهمه نه ما -

پا تند کردم و از آشپزخانه بیرون زدم که بیشتر از آن اراجیف 

 .نوید را نشنوم

با لبخندی ساختگی سعی کردم عصبانیت، حرص و بغضم را 

 .پنهان کنم

کنار مینا و فردین برگشتم. دلم نمی خواست تنهایشان 
بگذارم. مینا با نگاهی به سر تا پای فردین پرسید: راستی حاال 
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چرا سیاه پوشیدی و این قدر ریش گذاشتی؟ یادمه از ریش 

 .زیاد خوشت نمی اومد

اخم هایم درهم رفت. مینا چرا باید عالیق فردین را می 

 !دانست؟

من انداخت و باز هم کنایه زد: آخه قوم  فردین نیم نگاهی به
و خویشم مرده. منم عزاش رو نگه داشته بودم ولی خب دیگه 

 .چهلمش هم گذشت و باید کم کم از عزا در بیام

چقدر امروز بی رحم شده بود. دل شکسته ام، بیش از پیش 

  .ترک برداشت

یادم آمد چند باری که اذیتم کرده بود و با حرص پرسیده 
اصال من چی ام برای تو؟ با لودگی جواب داده بود تو بودم: 

 !قوم و خویش منی

و حاال با این جمله کامال مستقیم به من فهماند که برایش  

 .مرده ام
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با زنگ در به خودم آمدم. نوید از جا بلند شد و گفت: حتما 

 .آقاجون اینان

فردین پوزخندی روی لبش آورد. بابا همیشه با او بد رفتاری 
ه بود ولی اکنون نوید آن قدر با بابا صمیمی بود که او را کرد

 .خطاب می کرد« آقاجون»

بابا، مامان و نیلوفر وارد خانه شدند. از جا بلند شدم و در دل 
دعا کردم که بابا امشب چیزی به فردین نگوید و دلش را بدتر 
نشکند. در کار دلم ماندم؛ این همه تیکه بارانم کرده بود و 

 !فکر دل بی رحمش بودم که مبادا بشکند هنوز به

مامان با مهربانی با فردین سالم و احوالپرسی کرد. نوبت بابا 
که شد، فردین با چهره ی دلخورش خیره اش شد و خشک 

 .گفت: سالم

بابا پوزخندی زد و گفت: سالم آقا فردین کم پیدا. یه سر به ما 

 .نمی زنی
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وفر که آن دو نیز مثل لب گزیدم و با نگرانی به مامان و نیل

 .من دلهره داشتند، نگاه کردم

فردین نفس کالفه ای کشید و جواب داد: کم سعادتی از بنده 

 .بوده

نگاه مستأصلم را به مامان دوختم که کاری کند و جلوی 
بحث احتمالی میان آن دو را بگیرد که سری تکان داد و رو به 

 .فردین گفت: بشین خاله جان

 .ه داد: چرا سر پا نگهش داشتی؟ بشینرو به بابا ادام

برای آوردن بشقاب ها و میوه به آشپزخانه برگشتم که صدای 
نوید چون سوهانی روی روحم کشیده شد: یاسی عشقم، 

 کمک نمی خوای؟ 

 .با حرص گفتم: نه ممنون

 .آخر این چه طرز صدا کردن بود؟! آن همه جلوی فردین

عد از تعارف کردن آنها بشقاب ها و ظرف میوه را برداشتم و ب

 .کنار مامان نشستم
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بابا در حالی که چایش را دست می گرفت، رو به فردین 
پرسید: راستی چی شد، رضایت دادند؟ اگه کمکی هست بگو. 

 .یه وقت تعارف و رودربایستی نکنی

لب گزیدم و ناخن هایم را طبق عادت در مواقع استرس، در 

 .کف دستم فرو کردم

زد و جواب طعنه ی بابا را مثل خودش با فردین پوزخندی 

 .کنایه داد: از شما به من زیاد رسیده. ممنون

از جا بلند شد و گفت: خب با اجازه تون من دیگه مرخص 

 .بشم

نوید سریع گفت: کجا بری به این زودی؟ بشین دور هم 

 .باشیم

مینا هم بلند شد و گفت: راست میگه فردین جان. بیشتر 

 .بمون

صرارهای مینا و نوید، مقاومت کرد و با بهانه ی کار در مقابل ا
 مهم داشتن،
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خداحافظی کرد و رفت. من هم که بی حرف و با حسرت سر 
به زیر انداخته بودم و دل تعارف زدن نداشتم! همان بهتر که 

 ...می رفت و نه من عذاب می کشیدم نه خودش

نوید  از بقیه ی مهمانی و حرف زدن ها و شوخی های بابا و
هم کوچک ترین چیزی نفهمیدم. تنها با بی حسی تمام و 
بغض مهمان شده در گلویم که راه تنفسم را بسته بود و چون 

 .مرده ای متحرک کنارشان مهمانی را به اتمام رساندم

---  

۰۲ 

  

بعد از بدرقه ی مهمان ها خودم را به تمیز کردن سالن و 
شستن ظروف مشغول کردم. آنقدر از دیدن فردین داغان بودم 

نوید را نمی که در خودم توان زیر سقف اتاق خواب رفتن با 

  !دیدم و دعا دعا می کردم نوید پاپیچم نشود
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با اینکه همیشه کارهایم را با سرعت انجام می دادم امشب به 
عمد فس فس کنان وقت تلف می کردم. سطل را پای میز 
گذاشتم و پوست میوه ها را با آرامش از پیش دستی ها جمع 

از  کردم و توی سطل ریختم. بی حوصله و پر بغض تعدادی
ظرف ها را برداشتم و به آشپزخانه رفتم و بی حواس پای 
ظرف شویی ایستادم. دلم نمی خواست یک بار دیگر پا به 
خانه ام بگذارد، کاش برای همیشه از زندگی ام بیرون می 
رفت. حاال که برای او نبودم دلم دیدنش را نمی خواست. 

یم صحنه ای که مینا از فردین شماره گرفت مقابل چشم ها
گرفت و اسکاج را با حرص به ظرف ها کوبیدم و بغضم   جان

شکست. فردین نباید شماره می داد! فردین نباید دل به کسی 
ببندد! بله من خودخواه شده بودم. خودم برای نوید زندگی می 
کردم و می خواستم به آرامش برسم ولی برای فردین خسیس 

رفته مان سر می شده بودم. او تا ابد باید با عشق به یغما 

 .کرد

 .صدای نوید را از پشت سرم شنیدم
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بی خیال یاس. فردا پیش خدمتا میان مرتب می کنن. بیا  -

 .بریم بخوابیم

 .سعی کردم عادی باشم

نه نوید جان. شما برو بخواب من یکم اینجا رو مرتب کنم  -

 .میام

را        قدمی سمتم برداشت که گوشی اش زنگ خورد و من خدا
کردم که از دست باز شده ی نوید که قصد به آغوش شکر 

کشیدنم را داشت نجاتم داد! شیر آب را باز کردم و نوید از 
آشپزخانه بیرون رفت. لحظاتی بعد متوجه صحبت هایش به 
زبان ترکی شدم. فردین را فراموش کردم و کنجکاو و شکاک 
از آشپزخانه بیرون زدم. در تراس ایستاده بود و صحبت می 

رد. امشب این بار چهارمش بود که فردی ترک زبان با او ک

 《گونل》تماس می گرفت! و شاید همان دختر
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بود. تا نزدیکی تراس رفتم و گوش تیز کردم و از شنیدن 
صحبت های نوید چشم هایم گرد شد. داشت به پشت خطی 

 《!خوشگلم نکن گریه》اش می گفت

یعنی فرد با قلبی فشرده و حالی داغان روی مبل نشستم. 
پشت خط که بود! از حرف هایش دستگیرم شد که انگار فرد 
پشت خط برای فردا عصر برایش بلیط گرفته و اصرار داشت 
که حتماً به ترکیه برود، نوید بهانه می آورد و با قربان صدقه 
رفتن هایش سعی در متقاعد کردن آن شخص داشت ولی 

و جمله ی  دست آخر زور او چربید و نوید تسلیم رفتن شد
آخرش نیشی شد و درست چشمم را نشانه گرفت و سخت 

 《گونلم بخوابی خوب》گزید!

چشم هایم سوخت و قلبم متالشی شد! نوید چرا باید با 

 !حسابدار شرکتش این طور عاشقانه صحبت می کرد
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با حال زار از روی مبل بلند شدم و خودم را به آشپزخانه 
تا اشک هایم را استتار رساندم. چند مشت آب به صورتم زدم 

 .کند

آمد و از پشت سر در آغوشم کشید و سرش را ال به الی 

 .موهایم فرو کرد

یاس بسه دیگه. بریم الال. فردا قراره برای یه قرار مهم  -
کاری برم ترکیه تا یه هفته نمی بینمت دلت تنگ میشه 

 !براما

 از حرف هایش حالت تهوع گرفتم. او به احتمال نود درصد با

 .آن زن سر و سری داشت. احمق نبودم که نفهمم

از آغوشش خودم را بیرون کشیدم، چرخیدم و رخ در رخش 

 .ایستادم

 چطور اینقدر یهویی! چه قرار کاری ای؟ -

یهویی شده دیگه یکم حساب کتابای شرکت به هم ریخته  -

 .باید برم خانومم
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 از چشم هایش و لحن بیانش هیچ چیز دستگیرم

میشه عادی بود ولی کالم ترکی اش از گوشم نشد، مثل ه

 .خارج نمی شد

گله ای کردم، نه   نه مثل زن های عادی مانع رفتنش شدم، نه
به رویش آوردم که چه شنیده ام و توضیح خواستم فقط از 

 ...درون فرو ریختم، همین

فکر اینکه با وجود از دست دادن فردین، نوید هم به من 
انم افتاده بود و قرارم را گرفته بود. خیانت کند مثل خوره به ج

فقط این میان دل خوش کرده بودم به آن ده درصد که شاید 
نوید حقیقت را می گوید و گونل فقط یک حسابدار عادی 

 ...است و رفتنش به ترکیه یک قرار کاری

چند روزی از رفتنش گذشته بود، با تمام اصرار های مامان در 
به خانه ی پدری ام نمی رفتم چرا خانه ی خودم مانده بودم و 

که از همان روز عقدم با نوید با بابا سرسنگین شده بودم و به 
ندرت پیش می آمد که هم کالمش شوم. با نوید مدام تماس 
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می گرفتم ولی متاسفانه بیشتر مواقع در دسترس نبود و همین 
به حال بدم دامن می زد. روز چهارم بود، از صبح یک بار هم 

ایم را پاسخ نداده بود که دیگر طاقت نیاوردم و شماره تماس ه
ی خشایار را گرفتم. این روزها که با نوید همکار شده بود 
حسابی سرحال و راضی بود. با خوش رویی جوابم را داد و 
سالم و احوالپرسی کرد. بعد از تعارفات اولیه دل را زدم به 

وال بپرسم دریا و با کمی مقدمه چینی پرسیدم: خشایار یه س
 نمی خوام نگران بشی فقط یه حس بده. بپرسم؟

 .بپرس عزیز من -

راستش چه طور بگم. اون شب یعنی شب قبل رفتن نوید  -
دختری با اسم گونل از ترکیه به نوید زنگ زد. می خواستم 
ببینم تو می شناسی این خانم رو. اصالً در جریان علت رفتن 

 نوید هستی؟

ه تمسخر و شوخی جواب داد: اوه اوه خنده ای کوتاه کرد و ب
آبجی خانوم ما شکاک شده. نه دورت بگردم، این حس ها 

 چیه
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سراغت اومده. رفتنش به ترکیه کامالً کاریه. من در جریان 
کارهاش هستم عزیزم. اون خانوم هم که میگی احتماالً از 

 .کارمنداشن

با حرف های خشایار کمی دلم آرام گرفت و بعد از کمی 

 .صحبت تماس را قطع کردم

باالخره یک هفته طی شد و نوید با یک چمدان سوغاتی و 
یک دنیا دلتنگی بازگشت و زندگی روال عادی اش را در پیش 
گرفت، هر روز که از دیدارم با فردین می گذشت آرام تر می 
شدم و راحت تر می توانستم نقش یک زن خوب را برای نوید 

ن به او اصرار کرده بود به خانه مان ایفا کنم. دوباری که فردی
بیاید قبول نکرده بود و من از این بابت ممنونش بودم چرا که 

 ...می دانستم با دوباره دیدنش به هم خواهم ریخت

*** 

به دعوت مینا همراه نوید توی رستوران رفتیم. مینا از این 
کارها نمی کرد. معموالً سرش با دوستانش گرم بود و خیلی 
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و نوید رفت و آمد نداشت و مانده بودم چطور بی  با من
مناسبت به شام دعوتمان کرده است! دستم در دست نوید بود 
که مینا را دیدم. انتهای رستوران دور میز چهار نفره ای 

 .نشسته بود، با دیدنم دستی تکان داد

لبخندی به رویش زدم و سمتش رفتیم. از پشت میز بلند شد 
والپرسی و دید و بوسی کرد. هنوز روی و با محبت و گرم اح

صندلی ننشسته بودم که صدای سالم آشنایی به گوشم خورد. 
صدا زیادی به دلم آشنا بود که لرزید و سر چرخاندم سمتش. 
لبخند به لب با نوید دست داد. سعی کردم بغض نکنم و آرام 
باشم و او را فقط یک فامیل ببینم. کت و شلوار زغالی به تن 

و پیراهن سفیدش نشان می داد که از عزا درآمده داشت 
است... ریش هایش را هم سه تیغ کرده بود و چه بی رحمانه 

 ...به یادم انداخت که من روزی عاشق این صورت بوده ام

لبخند مسخره ای به نگاه خیره ام زد و سالم داد. به  
آهستگی جوابش را دادم ولی برعکس من مینا با خوشرویی و 

وع به احوالپرسی کرد و فردین خیلی محترمانه و شاد شر
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صمیمی جوابش را داد و باز هم آرامش نسبی ای که به زور و 
زحمت به دست آورده بودم را از من سلب کردند. اصالً مینا 
چرا باید فردین را هم به شام دعوت می کرد! کم کم داشتم 

فکر  به این نتیجه می رسیدم که مینا اصالً آن دختر خوبی که
می کردم نیست و حالت نگاه و کارهایش شدیدا برای جلب 

 .توجه فردین بود

---  

۲۲ 

سوال ذهنم را نوید از مینا پرسید: خب خانوم خانوما مناسبت 
 شام امشب چیه؟

 .زد و با شادی به فردین اشاره کردچشمان مینا برقی 

 .قبول همکاریم توی پروژه از طرف فردین -

دلم می خواست همان لحظه از روی صندلی بلند شوم و به 
سرعت آن رستوران و آن جمع عذاب آور را ترک کنم. فکر 
اینکه مینا تا این حد به فردین نزدیک شده بود، داشت دیوانه 

@DONYAIEMAMNOE

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%B3%DB%B0
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%B3%DB%B0


]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

252  

 

وع از پشت میز بلند شدم و با ام می کرد. با احساس حالت ته
ببخشیدی خودم را به سرویس بهداشتی رساندم. فردین داشت 
تالش چند ماهه ام را بر باد می داد. من دیگر نمی توانستم 
نداشتنش را تحمل کنم. من برای نوید نبودم. اصال نوید و من 

 .از یک جنس نبودیم و مینا بدترین اتفاق زندگیم شده بود

قوطی قرص صدتایی می خواست که همه را  شدیدا دلم یک
با یک لیوان آب باال دهم و برای همیشه به خواب بروم. انگار 

 .تنها راه آرامشم همین بود

دست و صورتم را در روشویی شستم و همین که بوی آب به 
بینی ام خورد، هر چه خورده و نخورده بودم توی سینک باال 

ه اشکهایم را رها کنم آوردم. سوزش سینه ام بهانه ای شد ک

 .تا کمی دلم آرام بگیرد

کلینکسی از ریل روی دیوار جدا کردم و صورتم را خشک 
کردم و از سرویس بهداشتی بیرون زدم. نوید پشت در منتظرم 

 .بود. به محض خروجم سریع پیش آمد
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 چی شدی عزیزم. خوبی؟ -

سری تکان دادم و بی حوصله حینی که سمت میزمان می 

 .ب دادم: خوبم. چیزیم نیسترفتم جوا

از همان فاصله چشمم به فردین و مینا افتاد. نمی دانم مینا 
چه گفته بود که فردین داشت می خندید و خنده اش انگار 
خنجری به قلب من فرو می کرد. از این جدایی و زندگی 
نکبت بارم حالم به هم می خورد. نتوانستم دیگر نقش بازی 

و از رستوران بیرون زدم. نوید پشت کنم. راهم را کج کردم 
سرم صدازنان راه افتاده بود و من اصال حوصله اش را نداشتم. 
کاش به حال خودم رهایم می کرد. نه فقط االن برای همیشه 
دست از سرم بر می داشت. اصال غلط کردم که به خاطر 
آزادی فردین زنش شدم. فردین همان توی زندان می پوسید، 

ود که با کمال وقاحت جلوی رویم با خواهر بهتر از این ب
شوهرم تیک بزند و انگار نه انگار من بهای جرم نکرده و 

 . حبس به ناحقش را داده بودم
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 .صدا زدن های نوید روی مخم بود

 یاسی؟ یاس؟ عزیزم صبر کن چی شدی تو یهو؟ -

میان پیاده رو ایستادم و سمتش چرخیدم و تشر زدم: چیه هی 
 صله ندارم. میفهمی حوصله نداشتن یعنی چی؟یاسی یاسی حو

 .اخم هایش را در هم کشید

 !میشه بپرسم برای چی؟! خوب بودی که -

گوشی اش زنگ خورد، این روزها زنگ خورش زیاد شده بود. 
بدون هیچ اراده ای روی اعمالم با حرص گوشی اش را از 
دستش کشیدم و به صفحه اش نگاه کردم. باز همان دختر 

 .. بلند فریاد زدم"گونل"لعنتی 

 این کیه؟ هان؟ -

رد تماس زد و کالفه داد زد:حسابدار شرکتم. چند بار بگم. تو 
 از جای دیگه دلت پره چرا بهونه میاری؟

 .. اصال نخواستم انکار کنم منظور پر طعنه اش برایم مهم نبود
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 برگردم میخوام بردار سرم از دست》رو گرفتم و با گفتن 

 .گرفتم پیش در را ور پیاده 《خونه

 .داد زد: حداقل صبر کن ماشینو از پارکینگ درارم برسونمت

بی حرف کنار خیابان ایستادم. حوصله ی گشتن در خیابان 
هایی که از گوشه به گوشه اش خاطره ای عاشقانه داشتم، را 
نداشتم. فقط خانه ی غمزده ام بود که راحت گوشه ای می 

می کردم نوید بود و فردین نشستم و به هر گوشه ای نگاه 

 .نبود

کنارش توی ماشین نشستم و در سکوت راهی خانه شدیم. بی 
حوصله توی سالن رفتم و شالم را از سرم باز کردم و گوشه ی 
مبل کز کردم. حالم اصال خوب نبود، مثل افسرده های از دنیا 
بریده شده بودم. دلم زن خوب بودن و نقش بازی کردن را 

 .هم نمی خواست

سرم را روی زانوهایم گذاشتم و چشم هایم را بستم تا کمی 

 .آرام شوم که متوجه شدم کنارم نشست
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 .دستش را پیش آورد و گیره ی موهایم را از سرم جدا کرد

می خواستم بلند شوم و به بهانه ای از او فاصله بگیرم که 

 .دستش را ال به الی موهایم فرو کرد

 .ت نگفتم االن می خوام بگمیاس یه چیزی رو تا حاال به -

سرم را همچنان روی زانوهایم حفظ کردم و هیچ واکنشی 
نشان ندادم، می دانستم می خواهد عاشقانه خرجم کند مثل 
همیشه! ادامه داد: اینکه موهات شبیه آبشاره و عاشق 

 .رنگشونم

آه از نهادم بلند شد. آخر موهای فرفری و زغالی رنگ من چه 

 !ندگی ام، عاشقش می شدندداشت که مردهای ز

سینه ام آنقدر از شنیدن حرفش سنگین شد که دیگر نتوانستم 
تحمل کنم. سریع بلند شدم و به اتاقمان پناه بردم. من نمی 
خواستم با نوید به یاد فردین زندگی کنم. این بزرگترین گناه و 
عذابم بود خوب می دانستم ولی دست خودم نبود، نمی شد 

 !دا نمی شدفراموشش کنم بخ
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سرم به شدت درد می کرد. لیوان آب روی پاتختی را برداشتم 
و خواستم مسکنی بخورم شاید خوابم کند که بوی آب حالم را 
به هم زد و عق زنان با شتاب خودم را توی سرویس بهداشتی 

 .انداختم

نوید نگران خودش را به اتاق رسانده و توی سرویس بهداشتی 

 .آمد

 سی؟ یاسی؟چی شدی باز؟ یا -

سرم را بلند کردم و در آینه به صورت رنگ پریده ام خیره 
شدم و حالم از خودمو ضعفم به هم می خورد. رو به نوید 

 .کردم و با حال زار و ضعف شدید گفتم: خوبم نوید

 .دلم برایش سوخت که ادامه دادم: ببخش می دونم بدم

و  حوله را از جا حوله ای کشیدم و حین خشک کردن دست

 .صورتم از کنارش رد شدم و روی تخت زیر پتو خزیدم

صبح با حال بهتری از خواب بیدار شدم و وقتی از جلوی میز 
کنسول رد می شدم، موهای بلند و پریشانم توجهم را جلب 
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کرد. ایستادم و عاشقانه های فردین و عاشقانه ی دیشب نوید 
دم که باید را راجع به موهایم مرور کردم و به این نتیجه رسی

را یاد فردین می   تمام تالشم را برای حذف خاطراتی که من

 .اندازد بکنم

 .صبحانه خورده و نخورده راهی آرایشگاه شدم

در حالی که دلم فشرده بود و یادم بود که به فردین قول داده 
ام تا ابد نه رنگی به موهایم بزنم نه پیچ و تابشان را درهم 

ستم تا هم موهایم را رنگ کند و بشکنم زیردست آرایشگر نش
هم کراتینه. دلم نمی خواست بار دیگر انگشت های نوید ال 
به الی گره های موهایم گیر کند و من به یاد دست های 

 .فردین ال به الی موهایم بیفتم

کار آرایشگر تا غروب طول کشید، با حال زار و خسته هزینه را 
به تعریف  پرداخت کردم و بی هیچ شوق و ذوقی نسبت

شاگردهایش رو به روی آینه ایستادم و به موهای بلوند و 
لختم خیره شدم. فردین راست می گفت، به صورت گندمگون 
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من فقط همان موهای مشکی و مجعد می آمد. چشم از آینه 

  .گرفتم و با تشکر شالم را سر کردم و از آرایشگاه بیرون زدم

داشت با تلفن داخل خانه که آمدم صدای نوید می آمد، 
صحبت می کرد. باز گوش هایم تیز شدند. نمی دانم با چه 

 از تر ساده فردین》کسی صحبت می کرد. شنیدم که گفت

 《.هاست حرف این

با حرص شالم را از روی سرم باز کردم. برای فراموش کردن 
گوشه ای از یاد فردین هشت ساعت تمام زیر دست چند 

تالشم را ندیده ذکر خیرش آرایشگر نشسته بودم و هنوز مزد 

 !را از زبان خود همسرم باید می شنیدم

از تمام دنیا شاکی بودم. دکمه های مانتوام را با حرص باز 
کردم، باید خودم را آرام می کردم، من به خودم قول داده بودم 
که به اعصابم مسلط شوم و خودداری پیشه کنم. توی 

ب سرد کن یخچال آشپزخانه رفتم و لیوانی برداشتم و از آ
لیوان را نیم پر کردم، تا آمدم آب را سر بکشم دوباره حالم بد 
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شد، نمی فهمیدم چرا این قدر آب بو می دهد. نتوانستم خودم 
را به سرویس بهداشتی برسانم و در سینک ظرف شویی عق 
زدم؛ حتی از اینکه با آب صورتم را می شستم هم حالم به هم 

 !داد که ماهی در آن مرده استمی خورد. بوی آبی را می 

دوباره نوید به صدایم نگران شده بود که پشت سرم ظاهر شد. 
فارغ از تمیز کردن سینک سمتش چرخیدم. آن قدر ضعف 

  .داشتم که به سینه اش تکیه زدم

 .دست هایش را دورم حصار کرد

تو چت شده عزیز دلم. از دیشب همین جور داری باال  -
 دی؟میاری؟ نکنه مسموم ش

بی رمق جواب دادم: خوبم نوید. فقط معده ام بهم ریخته. 
کمکم کن برم تو اتاق یکم دراز بکشم. حس می کنم پاهام 

 .جون ندارن راه برم

روی دست هایش بلندم کرد که از ترس افتادن، سریع دست 

  .هایم را دور گردنش انداختم
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گی تشر زد: تو جون تو بدنت نداری تا اتاق خواب بری بعد می

 .خوبم

همان طور که من را در آغوش داشت دست برد و شالم را از 

 .روی مبل برداشت و سمت خروجی راه افتاد

 من خوبم نوید کجا میری؟ -

 .حرف نباشه. باید بریم دکتر، داری از حال میری -

تشنه ام بود. حرفی نزدم شاید با آمپولی قرصی چیزی حالت 

 .انم آب بخورمتهوع ام را درمان می کردند تا بتو

روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودم. سرم به دستم وصل 
بود و منتظر حاضر شدن جواب آزمایش بودیم. هنوز هنگ 
جمله ی دکتر که به پرستارش گفت، باید آزمایش بارداری از 

 .بیمار گرفته بشه، بودم

رو به نوید که به فکر فرو رفته بود کردم و کمی سرم را روی 

 .ه جا کردممتکا جا ب

 نوید؟ -

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

262  

 

به خودش آمد، بلند شد و با گفتن جانم لب تخت کنارم 

 .نشست

 ...تو خواستی که -

 .خجالت می کشیدم واضح به رویش بیاورم

طره موی لخت شده و بلوندم را در دست گرفت و حین 
نوازش کردنش جواب داد: تنها راه بند کردنت به اون خونه و 

 .زندگی همین بود

آزمایشگاه، آن روز که با فردین برای گرفتن صدای مسئول 
جواب آزمایش ژنتیک رفته بودیم در گوشم اکو 

 صاحب تونید نمی شما ژنتیک نظر از متاسفانه》انداخت

 《.بشین فرزند

چشم هایم را با درد بستم. من با مادر نشدنم کنار آمده بودم و 
 حاال داشتم مادر می شدم، مادر بچه ی نوید آن هم برای بند

 ...شدنم به خانه و زندگی اش
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من واقعاً نمی دانستم چه احساسی دارم! من با تمام وجود قید 
مادر شدن را زده بودم، من برای فردین از حق مادر شدنم 

 گذشت از یک هیچ قدر معرفت بی فردین و بودم گذشته  هم

 ...دانست نمی را هایم

الی  درد هایم چشم هایم را سوزاند و اشک هایم از ال به
پلک های بسته ام بیرون زدند و از کنار گوشم ال به الی 

 .موهایم گم شدند

 یاس؟ -

صدای غمزده ی نوید بر عکس این یکی دو روز که مشوشم 
می کرد این بار آرامم کرد. از فکر گذشته هایی که گذشته بود 
بیرون آمدم و پلک هایم را باز کردم و به چشم های آبی و 

 .دلگیرش خیره شدم

 . فقط توانستم بگویم: آمادگیش رو نداشتم نوید

صورتم را نوازش کرد و آرام دستم را گرفت و روی شکمم 

 .لغزاند
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مادر شدن بهترین حس دنیاست، آمادگی نمی خواد دوست  -
 داشتن بچه

 .ات

دلم از حرف هایش لرزید. شاید راست می گفت، این بچه 
ه شده حس خوب آمده بود تا شاید من هم برای یک بار هم ک

 .دنیا را تجربه کنم

لبخندی به رویش زدم، هنوز گیج بودم. دوباره موهایم را در 

 .دست گرفت

 چرا تغییرشون دادی؟ -

صادقانه جواب دادم: چون نمی خواستم موقع نوازششون 

  .انگشتات ال به الی گره هاش گیر کنه

---  

۲۷ 
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چهره ی دکتر درهم بود، چسم به دهانش دوختم. برگه ی 

 .آزمایش را تا کرد و لبخندی به صورتم زد

 تون بهتر شده؟خب خانم یاس حال-

 .متقابال لبخندی زدم و کمی خودم را روی تخت باال کشیدم

 .خوبم ممنون-

 .خدا ال شکری گفت و برگه را دست نوید داد

 .مبارک باشه دارین پدر میشین-

چهره ی نوید باز شد و چشم هایش برقی زد. دکتر ادامه داد: 
فقط یه سری آزمایش برای ماه اول بهرداری الزمه که 

ون تجویز کردم. هر چه سریع تر انجام بدن و ببرید پیش براش

 .یه متخصص زنان

 نوید نگران پرسید: مشکلی هست؟

دکتر لبخند کم جانیروی لب هایش نشاند و دستش را روی 

 .شانه ی نوید گذاشت

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

266  

 

نگران نباشید انشااهلل که مشکلی نیست اما... حدص می زنم -
دتر باید برای خانومتون دچار کم خونی باشن و هر چه زو

 .برطرف کردنش اقدام کنید

نوید نگران به دکتر نگاه کرد اما دکتر با اطمینان پلکی زد و 
گفت که جای نگرانی نیست ولی آزمایش ها را برای راحت 

 .شدن خیالمان انجام دهم

شانه به شانه ی هم از بیما خارج شدیم. نوید دستم را لحظه 
تاره باران شده بود و ای رها نمی کرد و چشمانش از ذوق س

 .لبخند روی لب هایش پاک نمی شد

 .یاسی باورم نمیشه -

با شوق خنده ای کرد و ادامه داد: من دارم بابا میشم. اونم 

 .بابای بچه ای که تو مامانشی

در مقابل این همه ذوق و شوق او تنها به لبخندی کم جان 

 !اکتفا کردم. او در چه فکری بود و من در چه فکری
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به این فکر می کردم که اگر فردین موضوع را بفهمد  من
 ممکن است چه واکنشی نشان دهد؟

من و او نمی توانستیم بچه دار شویم. فردین به خاطر من و 
عشقی که به من داشت قید بچه را زده بود و می دانستم با 

 .شنیدن این خبر چه قدر به هم می ریزد

ماشین را برایم باز  نوید دستش را دور شانه ام انداخت و در

 .کرد و به داخل هدایتم کرد

 .بی حرف سوار شدم. خودش هم نشست و حرکت کرد

در طول مسیر هم با ذوق و شوق حرف می زد: وای یاسی چه 
قدر بابا شدن خوبه. چه حسی خوبی داره. منم عین بیشتر 
باباها دوست دارم بچه مون دختر باشه. یه دختر خوشگل و 

 ...انش. اسمش هم می ذاریممهربون مثل مام

سکوت کرد و متفکر گفت: اسمش رو چی بذاریم؟ تو چی 
 دوست داری؟ اصال تو دختر دوست داری یا پسر؟

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

268  

 

تند تند برای خودش حرف می زد. اما من اصال حال و حوصله 

 .ی گوش دادن و جواب دادن به حرف هایش را نداشتم

لگی ام حالت تهوع و سرگیجه ای هم که داشتم به بی حوص

 .دامن زده بود

نمی دونم هنوز فکر نکردم. برام فرقی نداره فقط سالم  -

 .باشه

دوباره خنده ای کرد و دستش را سمت سیستم برد و بعد از 
کمی جلو و عقب کردن آهنگ ها روی یک آهنگ شاد توقف 

 .کرد و گفت: آخ بابا قربونش بره که نیومده دلم رو برده

ل بدم کاسته بود اما هنوز هم فکر دیدن سرحالی او کمی از حا

 .و خیال دست از سرم برنمی داشت

وارد خانه که شدیم به سمت اتاقمان رفتم و لباس هایم را 
تعویض کردم سپس وارد آشپزخانه شدم که برای چای دم 

 .کنم

 نوید هم پشت سرم آمد و پرسید: می خوای چیکار کنی؟
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 .یه چای دم کنم-

آغوشم کشید. هنوز هم این آغوش به طرفم آمد و از پشت در 

 .برایم غریبه بود و حس تلخ خیانت را داشتم

عزیز دل من، تو دیگه نمی خواد هیچ کاری بکنی. دست به  -
سیاه و سفید هم تو این مدت نمی زنی فقط مواظب 

 کوچولومون باش. خب؟

 .رویم را سمتش برگرداندم

ا من حالم خوبه. بعدش هم من طاقت ندارم همش یه ج -

 .بشینم

سری به طرفین تکان داد و در حالی که به خارج از آشپزخانه 
هدایتم می کرد، گفت: دستور آقاتونه. تو فقط به فکر خودت و 

 .اون خوشگل بابا باش

پوف کالفه ای کشیدم. اصال حال و حوصله ی این کارها را 

 .نداشتم
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روی یکی از مبل ها مرا نشاند و خودش به آشپزخانه رفت و 
همان جا بلند گفت: االن آق نوید یه غذا واست می پزه از 

 .انگشتات هم می خوری

از توجهات افراطی نوید کالفه شده بودم اما از ذوق و شوقی  

  .که داشت من هم کمی از آن همه فکر و خیال خارج شدم

دستی روی شکمم کشیدم و لبخندی بر لبم آمد. یادم است 
نیلوفر را باردار بود تعریف مامان از حس خوبی که وقتی من و 

می کرد و می گفت با وجود نه ماه سختی و درد اما حس 
بسیار شیرینی است مخصوصا وقتی تکان خوردن های بچه را 
احساس می کنی. می گفت حس خوبی است که بدانی بچه 

 .ای در وجودت رشد و نمو پیدا می کند

ا نمی با این که حس عذاب وجدان داشت دیوانه ام می کرد ام
توانستم منکر این حس خوب هم بشوم. روز به روز حس 
مادرانه ام بیشتر می شد و به این کودک چند هفته ای بیشتر 

 .وابسته می شدم
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کمی در جایم جا به جا شدم و بی حوصله شبکه ها را باال و 
پایین کردم. نوید برای گرفتن جواب آزمایش هایم صبح رفته 

  .دبود و هنوز هم بازنگشته بو

از بچگی کم خون بودم و تاکنون این کم خونی شدید رفع 

 .نشده بود و می ترسیدم روی این بچه هم اثر کند

صدای چرخش کلید در قفل آمد و پشت بندش نوید وارد خانه 

 .شد

 .لبخندی به چهره ی گرفته اش زدم

 چرا این قدر دیر کردی؟ جواب رو گرفتی؟ -

سواالتم را بدهد، وارد سری تکان داد و بدون آن که جواب 

 .اتاقمان شد

متعجب از این حال و روزش از جا بلند شدم. نمی دانم چرا 

 !این گونه شده بود. صبح که خیلی سرحال بود

 ک
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 نارش روی تخت نشستم و گفتم: نوید؟ خوبی؟

 .سرش را میان دستانش گرفته بود و جوابم را نمی داد

نوید چی شده؟  دستی روی شانه اش گذاشتم و صدایش زدم:
 اتفاقی افتاده؟

 .سرش را باال گرفت و با چشمان غمگینش نگاهم کرد

 !کالفه از سکوتش، نگران گفتم: یه چیزی بگو دیگه

 با صدای گرفته اش باالخره به حرف آمد: یاس؟

 !چی شده؟ مردم از نگرانی -

برگه های آزمایش را به دستم داد. پرسشی نگاهش کردم که 

 .باید سقط کنی یاس. جونت در خطرهبی مقدمه گفت: 

 !مبهوت از شوکی که وارد کرد پرسیدم: چی؟

توضیح داد: رفتم اینا رو به دکترت نشون دادم ولی گفت که 
کم خونی خیلی شدید داری و باعث ناهنجاری تو جنین میشه. 

 .از همه مهم تر برای خودت خطرناکه
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ازه به دستم ناخودآگاه به سمت شکمم رفت. چرا االن که ت
این کودک چند هفته ای وابسته شده بودم این موضوع را باید 
می فهمیدم؟ چرا به هر چه می خواستم نمی رسیدم؟ چرا 
تقدیر چنین با من تا می کرد؟ روزگار چه دشمنی با من 

 داشت؟

نوید نگران از چهره ی مبهوت و شوک زده ام گفت: یاس؟ 
 خوبی؟

لب زدم: برو بیرون نوید. سری تکان دادم و با صدای گرفته ام 

 .تنهام بذار

مردد و نگران نگاهم کرد که صدایم را باال بردم: می خوام 

 .تنها باشم

به ناچار از جا بلند شد و نگاه نگرانش را به سختی از چهره ی 

 .بهت زده ام گرفت و از اتاق خارج شد

کم کم از آن حالت بهت زده بیرون آمدم و قطره اشکی از 

 .چشمم چکید
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زمزمه کردم: خدایا چرا؟ مگه من چی کار کردم؟ اون از 
فردین که اون جوری از هم جدا شدیم حاال که من داشتم به 
زندگیم و به وجود نوید عادت می کردم و صاحب بچه شده 
بودم، بچه ای که تازه چند روزه از وجودش باخبر شدم و 
بهش حس پیدا کردم و وابسته اش شدم رو هم می خوای ازم 

 گیری؟ب

اشک هایم شدت گرفت و هق هق کنان صدایم باال رفت: 
خدایا چرا؟ چرا من هیچ وقت رنگ خوشبختی رو نباید ببینم؟ 
گناه من چیه مگه؟ خدایا می بینی منو؟ چرا این قدر عذابم 

 میدی؟ چرا وقتی خودکشی کردم نذاشتی راحت بشم؟ 

  .با تمام وجود فریاد کشیدم: خدا چرا؟ خدایا خسته ام

در باز شد و نوید با هول و نگرانی داخل آمد. کنارم نشست و 

 .در آغوشم کشید

 .یاسی جان، عزیزم آروم باش -

 .از آغوشش بیرون آمدم و دستش را پس زدم
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 .ولم کن نوید. ولم کن -

دستش را پیش آورد که اشک هایم را پاک کند اما با حرفی 

 .که به زبان آوردم، دستش میان راه خشک شد

 .ن این بچه رو نگه می دارم نویدم -

 .چی میگی یاس؟ دارم میگم برات خطرناکه -

 .با حرص فریاد زدم: من بچه ام رو نمی کشم

 .با هول سری تکان داد و سعی در آرام شدنم کرد

 .عزیزدلم االن عصبانی هستی بذار بعدا خوب فکر کن -

 .دست هایم را روی گوش هایم گذاشتم تا صدایش را نشنوم

این بچه را نگه می داشتم. اصال شاید این کودک جانم را  من

 .می گرفت و راحتم می کرد

من را در این دنیا خدا هم دوست نداشت پس زنده ماندنم چه 

 !سودی می توانست داشته باشد؟

 !حداقل راحت می شدم از این همه عذاب و سختی
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۲۰ 

  

 .دوباره خواست آرامم کند که داد زدم: برو بیرون

پوفی کشید و به اجبار از اتاق بیرون زد ولی در را باز گذاشت 

 .م نگاه کردو سمت

 .در رو نبند. همین پشت درم، کاری داشتی صدام کن -

بی حوصله و عصبی پتو را روی سرم کشیدم و گریه ام شدت 
گرفت. آن قدر بخت سیاهم را نفرین کردم و گریه کردم که 
نفهمیدم کی خوابم برد. با نوازش های هر روزه ی نوید چشم 

ه آرنجش داشت به باز کردم. کنارم دراز کشیده بود و تکیه ب
صورتم نگاه می کرد. وقتی دید بیدار شده ام خم شد و بوسه 

 .ای آرام روی پیشانی ام کاشت

 .صبحت بخیر خانومم -

لبخندی بی جان زدم، امیدوار بودم راهی برای حفظ جنینم 

 .وجود داشته باشد
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 نوید؟ -

 جون نوید؟ -

 .بریم یه دکتر دیگه -

 .پوفی کشید و کالفه شد

جز سقط نداری یاس. تو کم خون بودی و دو بار  راهی -

 !خودکشی کردی

آمدم جوابش را بدهم که برایم سوال شد نوید از کجا می 

 !دانست که من یک بار دیگر هم دست به خودکشی زده بودم

پتو را کنار زد و حین بلند شدن گفت: عزیزم بلند شو آماده شو 
، نمی تونم تنهات ببرمت خونه ی باباتینا. من باید برم سرکار

 .بذارم، فکرم می مونه پیشت

 .حوصله ندارم. حالم خوبه تو برو -

دلخور خیره ام شد و دستور داد: پاشو یاس، به زور بلندت می 

 !کنم ها
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 .دستم را گرفت و کشید که مجبور شدم بلند شوم

بعد از خوردن صبحانه ی مفصلی که نوید به زور به خوردم 
شدیم. سرم را به پشتی صندلی تکیه  داد، راهی خانه ی بابا

زدم و غرغر کردم: چه نیازی بود کله ی سحر من رو ببری 

 !خونه ی بابا اینا! نه ماه هر روز همین بساطمونه البد

فرمان را سمت راست چرخاند و توی خیابان اصلی پیچید و 

 .همزمان صدایم زد: یاس عزیزم کوتاه بیا

 .نگاهش کردم می دانستم منظورش چیست. با خیرگی

 از چی کوتاه بیام؟ -

دکتر گفت هر چه زودتر قبل از رشد جنین باید سقط انجام  -

 .بشه

 !تو می خوای تنها دلخوشیم رو هم ازم بگیری -

 .دلخور نگاهی سمتم انداخت

 !من کجای زندگی توام؟ من هیچی ام دیگه -
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منظورم این نبود. میگم من دلم می خواد نگهش دارم. من  -

 .ستم بهشدل ب

حرفی که خودم هم زیاد از راست بودنش مطمئن نبودم را باور 

 .نکرد

تو همین سه چهار روز دل بستی!؟ خوش به حالش، عرضه  -
ی بچه ام رو هم نداشتم چهار ماهه دارم خودم رو هالکت 

 !می کنم و هیچی به هیچی

از دستم دلخور بود! شاید حق داشت نمی دانم ولی وضعیت و 
نبود که االن بخواهم نازش را بکشم. بحث را  حالم جوری

 .عوض کردم

 .نوید، اصرار بی خود نکن چون من کوتاه نمیام -

 !بچه ی ناقص رو می خوای چیکار؟ -

با حرفش انگار آب سردی رویم خالی کرد. به کدام گناهم 

 !داشتم مجازات می شدم
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از کوره در رفتم: میشه تمومش کنی؟ دسته گلیه که خودت به 
ب دادی. مگه هدف نداشتی از این کارت. می خواستی دل آ

 .ببندم که بستم پس دیگه حرف سقط نزن

دیگر تا رسیدن به مقصد حرفی نزد و من در خودم فرو رفتم و 
هزار فکر مشوش به سرم زد که بدترینش سالم ماندن خودم و 
دنیا آوردن نوزادی معیوب بود! با این حال دلم، امتحان شانسم 

خواست. تصمیم گرفتم به هیچ درمانی دل ندهم و را می 

 .بگذارم این کودک جانم را بگیرد و خالصم کند

با حالت قهر از نوید جدا شدم و توی خانه رفتم. مامان 
هراسان به استقبالم آمد. تا چشمش به قیافه ی داغان و 
عذادارم افتاد، غم صورتش را پوشاند. دست به کمرم زد و آرام 

 .هدایتم کرد سمت پذیرایی

بمیرم برات که شانس نداری مادر! این چه بالیی بود  -

 .سرمون اومد

 .بی حوصله روی مبل نشستم
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 چه بالیی مامان؟ -

 .همین که بچه ات رو باید سقط کنی مادر -

پوفی کشیدم. نوید همه را خبردار کرده بود. بابا و نیلوفر هم 
لب و سنگین سالم به سالن آمدند. به پای بابا بلند شدم و زیر 

 .دادم

نیلوفر کنارم آمد و هر دو روی مبل دو نفره نشستیم. آرام 

 .زمزمه کرد

 .بمیرم برات یاس -

 .مشتی آرام به پهلویش زدم

 .خدا نکنه -

 .بابا به حرف آمد

 بابا جان نوید میگه رضایت به سقط نمیدی! آره؟ -

: سرم را بلند کردم و با دل پر خیره در صورتش جواب دادم
 ناراحتین بابا؟
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پرسشگر نگاهم کرد. ادامه دادم: از اینکه نمی خوام بچه ام رو 

 !سقط کنم؟

سنگین نگاهم کرد. همیشه او لیچار بارم می کرد یک بار هم 

 !من

ادامه دادم: چرا؟! مگه شما نبودین که بهم می گفتین اگه زن 
فردین بشم به خاطر بچه دار نشدنم طالقم میده، سرم هوو 

ست بعد  ه! هان؟ چیه نمی ترسین که نوید که عاشق بچهمیار

 !از سقطم طالقم بده؟

 .پر اخم به حرف آمد

حساب نوید با اون پسره تومنی سنار توفیر داره. خودش رو  -

 .داره به آب و آتیش می زنه که آسیبی بهت وارد نشه

میان حرفش پریدم: فردین خودش رو به آب و آتیش نزد؟! 
کرد! به پاتون افتاد، التماس کرد، گریه دیگه چی کار می 

کرد... چی کار کردی با زندگیم بابا! به من نگاه کن من زنده 

 !ام! من دارم زندگی می کنم! به خدا نه بابا، به خدا نه
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 .مامان میان گریه ها و دل پرم آمد

مامان جان ما نگرانتیم. حرف حرف زندگی و سالمتی توعه  -

 !نه فردین و گذشته ها

االخره دل به دریا زدم و اعتراف کردم: برای شما گذشته ب
برای من نگذشته که این قدر داغونم مامان! مامان من زن 

 خوب و پاک خدا نیستم

، من نتونستم بگذرم از یاد فردین. من دارم ذره ذره جون 
میدم کنار نوید! تموم دلخوشیم وجود این بچه است، نگید 

 !ت از سرم بردارین تو رو خدابگذرم ازش که نمی گذرم. دس

بلند شدم و میان هق هق پر دردم کیفم را از روی زمین 
. مامان و نیلوفر صدا زنان  چنگ زدم و سمت خروجی دویدم

دنبالم راه افتادند ولی من دیگر نمی توانستم بمانم. از تمام 
آدم هایی که کمر به زنده نگه داشتنم بسته بودند، فراری شده 

 .بودم
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چه می دویدم و با درد زجه می زدم. برایم مهم نبود که در کو
کسی ببیند. بریده بودم. از همه کس و همه چیز بریده بودم. 
اصالً مگر همه کسم فردین نبود! مگر همه چیز در دنیا با 
فردین معنی نمی شد! من بدون فردین هیچ چیز نداشتم. دلم 

ویم که به می خواست بروم و به پای نوید بیفتم و به او بگ
 و کند حاللم که  خاطر آزادی فردین زنش شدم. به او بگویم

 .بکشم عذاب کمتر تا دهد طالقم

تمام عذاب هایی که داشتم می کشیدم از همین بود؛ اینکه 

 ...روحم را وادار کرده بودم که به نوید پایبند شود و نمی شد

نداشتن فردین یک طرف عذابم بود و داشتن نوید طرف 

  .دیگر

نمی دانم چند ساعت در خیابان ها راه رفتم و فکر کردم و 
. وقتی به خودم آمدم که مقابل خانه مان بودم.  عذاب کشیدم

دست بردم و کلیدم را از توی کیفم بیرون کشیدم. در را باز 
کردم و سمت خانه راه افتادم. از نوید خبری نبود. کیفم را 
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خسته بودم و  روی مبل انداختم و خودم پای مبل نشستم.
خوابم می آمد. کوسن را برداشتم و زیر سرم گذاشتم و دراز 
کشیدم. آن قدر فکر کرده بودم که مغزم اندازه ی توپ 
بسکتبال شده بود. با درد چشم هایم را بستم. با چرخیدن کلید 
در قفل متوجه آمدن نوید شدم ولی خودم را به خواب زدم، 

قربان صدقه رفتن حوصله ی نگرانی ها و نصیحت ها و 
هایش را نداشتم. سنگینی سایه اش که رویم افتاد، صدایش 

 .هم در آمد

خدا ازت نگذره یاس که این قدر اذیتم می کنی. کجایی  -

 .چند ساعته کل شهر رو زیر پا گذاشتم برای پیدا کردنت

چشم باز نکردم و گذاشتم غرغر هایش را بکند و برود. بیچاره 
شد. او را بی گناه وارد زندگی تلخم  حرف دیگری نزد و دور

 .کرده بودم و از اینکه اذیت می شد عذاب وجدان داشتم
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دو روز گذشته بود و نوید دیگر حرفی از سقط نمی زد و من 
گاهی منتظر مرگ بودم و گاهی دلم مادر شدن می 

 ...خواست

به خیالم که نوید کوتاه آمده اما روز سوم خشایار و فرزانه را 
م فرستاد تا راضی ام کنند که برای سقط اقدام کنم. با به سراغ

آنها هم همان دم که لب به نصیحت باز کردند برخورد جدی 
کردم. حتی مجبور شدم فرزانه را که به گریه افتاده بود از 

 .خودم برانم و از خانه بیرون کنم

 ...چند روز هم گذشت

وفر یا هر دم گوشی ام زنگ می خورد، یا مامان بود یا نیل 
فرزانه که با گریه و التماس سعی در راضی کردنم داشتند. 
خسته از تماس ها و رفت و آمد هایشان گوشی ام را خاموش 
کرده بودم و به نوید اولتیماتوم داده بودم که اگر یک بار دیگر 

 .کسی برای نصیحتم بیاید از خانه خواهم رفت
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ر دلم به تازگی ها مدام چشم هایم سیاهی می رفت و هر با
شوق می آمد که شاید وقت مردنم رسیده و کم کم خالص 

 ...می شوم از این زندگی نکبت بار

با بی حالی روی مبل لم دادم و بی حوصله کنترل را در دست 
گرفتم و بی توجه به شبکه مشغول تماشای پیام های 
بازرگانی شدم! داشت پوشک بچه تبلیغ می کرد. بی اراده 

خورد. چشم هایم باز سیاهی رفت و از  دستم روی شکمم سر
دلم گذشت چه می شد اگر زنده می ماندم و دنیا می آمد و 
مادر می شدم! اشک هایم روی صورتم روان شدند. حالم از بد 
.  هم بدتر شد. با گریه دکمه ی خاموش کنترل را فشار دادم

 ...خودم هم نمی دانستم چه می خواهم

زنگ اف اف در خانه پیچید. بعد از چند روز سکوت، صدای  

 .خواستم بی اعتنا باشم ولی پشت دری انگار خیلی سمج بود

 

۲۲ 

@DONYAIEMAMNOE

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%B3%DB%B3
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%B3%DB%B3


]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

288  

 

  

به ناچار پشت گوشی اف اف رفتم. کسی پشت در نبود، 

 .گوشی را برداشتم

 بله؟ -

 صدایی نیامد. دوباره پرسیدم: کیه؟

 .نمباز کن م -

از شنیدن صدایش قلبم لحظه ای ایستاد. فردین بود! این جا 

  !چه کار داشت

 .با دست های لرزانم دکمه ی باز شو را لمس کردم

اشک هایم را پس زدم و سعی کردم آرام باشم. پشت در 

 .ورودی که رسید، در زد

 .آرام در را باز کردم و سر به زیر سالم دادم
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نارم گذشت. از پشت سر بی حرف توی خانه آمد و از ک
نگاهش کردم و حسرت روزهای گذشته را خوردم. با صدایی 

 .کم جان تعارفش کردم

 .بشین برم چای بیارم -

 .سمتم نگاهی سرسری انداخت

 .برای چای خوردن نیومدم. بیا بشین کارت دارم -

بی قرار نگاهش کردم. یعنی چه کارم داشت! مطیع پشت 
بالفاصله بعد از نشستنش رو به  سرش راه افتادم و توی سالن

 .رویش نشستم

نگاه سنگینش را روی موهایم به گردش انداخت و پوزخندی 
لبش را کج کرد. فهمیدم چه از ذهنش گذشته و چه بی 
رحمانه قضاوتم کرده. حرفی نزدم و سر به زیر انداختم، چه 
می گفتم؟! می گفتم برای اینکه نوازش های شوهرم من را 

 !ای تو نیندازد تغییرشان دادمیاد نوازش ه
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کاش روسری سرم بود و نمی دید! دوباره نگاهش کردم. طعنه 

 .زد: مبارک باشه

یادش رفته بود من چه کسی هستم! روزی جان و جهانش 
بودم و حاال داشت با بی رحمی دلم را می سوزاند. دلخور 

 !اسمش را صدا زدم: فردین

 .نگاهم کرد کالفه دستی به صورتش کشید و بی حوصله

خاله و نوید ازم خواستن بیام باهات صحبت کنم رضایت  -

 ...بدی برای

 .سر به زیر انداخت. انگار داشت عذاب می کشید

 !با صدایی بم شده جمله اش را تکمیل کرد: سقط بچه ات

چشم هایم خود به خود با درد بسته شد. نوید خبر نداشت 
با درخواستشان  مامان که خبر داشت از دل فردین، پس چرا

 !عذابش داد
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چشم باز کردم و نگاه پر دردش را غافلگیر کردم. چشم های 
عسلی اش را سمت دیگری تاب داد و ادامه داد: رضایت بده. 

 .همه رو نگران کردی

 .از دهانم پرید: نمی تونم، نمی خوام

 .با خشم خیره ام شد

 !این قدر بی طاقت مادر شدن بودی -

منظورش چیست! سعی کردم از خودم  پوزخندی زد. فهمیدم

 .دفاع کنم

نمی خوام مادر شم. می خوام بمیرم. می فهمی می خوام  -
بمیرم راحت شم. این بچه می تونه منو بکشه. دکترم هم 

 ...همین و

به یکباره از جایش بلند شد و باعث شد حرفم نصفه بماند و 
تاب و من هم از جایم پریدم. سه چهار قدم فاصله مان را با ش

حرص طی کرد. با خشم در صورتم خم شد و غرید: به 
خداوندی خدا یاس، اگه لجبازی رو کنار نذاری و همین االن 
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رضایت به سقط ندی طوری می زنمت که نیاز به دکتر نباشه 

 .و همین جا با بچه ی تو شکمت بال بال بزنی

مگر چه قدر طاقت داشتم که نشکنم. شکستم و هق زدم: تو 

 ...ونی از زندگی من! توچه می د

میان حرفم پرید: خودت کردی! خودت خواستی! پس ببند 
دهنت رو و از این بیشتر خوردم نکن. برو لباست رو بپوش 

 .زنگ بزنم نوید بیاد ببرتت بیمارستان

یقه ی لباسش را با التماس توی مشتم گرفتم و نالیدم: فردین 

 ...تو

! هیچی نمی  یشدستش را روی بینی اش گذاشت و غرید: ه

 .خوام بشنوم

 .ولی من باید باهات حرف بزنم -

 .دستم را از یقه اش پس زد

من حرفی ندارم. تموم شدی برام یاس. می فهمی تموم  -

 .شدی. پس دست و پای الکی نزن
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با چند قدم بلند از کنارم دور شد و من درمانده و دل شکسته 
و خانه روی مبل نشستم. چشم هایم دیگر چیزی نمی دید 

دور سرم می چرخید. بی معرفت حتی مجال نداد از خودم 

 ...دفاع کنم

  ...صدایش را شنیدم: الو نوید بیا یاس راضیه به

۲۲ 

  

روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودم. اصالً حال نداشتم. 
کیسه خون به دستم وصل بود و قطره قطره توی رگ هایم 

چکید. زیر دلم هم کمی می سوخت. احتماالً جای خالی  می
د. رو به بچه ای بود که همه کمر به نابودی اش بسته بودن

 .مامان که مشغول قرآن خواندن بود کردم

 مامان؟ -

با صدایم قرآن را بست و بوسه ای آرام به جلدش زد و سر 

 .بلند کرد
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 جان مامان؟ -

چرا فردین رو واسطه کردی؟! مرد و زنده شد تا حرفش رو  -

 !بزنه! شما مگه از جریان ما بی خبر بودی آخه

 .آمد و لب تخت نشست قرآن را روی میز گذاشت، کنارم و

من نگفتم مادر، نوید بهش گفته بود. اومد سراغ من که  -

 .بفهمه جریان چیه، منم مجبور شدم براش تعریف کنم

چشم بستم. چقدر دلم می خواست تمام خاطراتی که با فردین 

 .بود را از ذهنم پاک کنم بلکه به آرامش برسم

 .م باز کنمصدای گله مند و شماتت بار مامان باعث شد چش

یاس مادر، از اون روز که اومدی خونه و اون حرف ها رو  -
زدی یه لحظه آرامش ندارم. مادر تو واقعا به فردین فکر می 

 !کنی! داری گناه کبیره می کنی مادرم ها

 .دلخور نگاهش کردم 
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گناه کبیره رو بابا درحقم کرد، چطور توقع داشتید راحت از  -

 !زندگیم بوده بگذرم فکر مردی که سال ها تموم

مادر خودت جواب مثبت به نوید دادی! بابات که مجبورت  -

 !نکرد

 .گفت خودم کرده بودم. لعنت به خودم راست می

مجبور بودم مامان. به خاطر فردین. به خاطر این که با   -

 .پول مهریه م بتونم آزادش کنم

 .متعجب در صورتم چشم گرد کرد

 .مچی میگی یاس؟ متوجه نمیش -

بی حوصله خالصه ی ماجرا را برایش شرح دادم. هر کلمه که 
هایش گرد تر می شد و انگار باور نداشت که  می گفتم چشم

ی محکم روی گونه  چه به من گذشته... در آخر هم دو ضربه

 .اش کوبید
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خاک بر سرم با این دختر تربیت کردنم. تو در حق خودت  -
ه تاتون گناه کردی! در حق فردین، در حق نوید در حق هر س

بله ای که سر سفره عقد به نوید دادی یه معامله بوده! وای 

 !یاس باورم نمیشه

چیکار می کردم می ذاشتم فردین تو زندان بپوسه. اول  -
آخرش بابا شوهرم می داد دیگه چرا نباید برای فردین کاری 

کردم. ها؟! شما هم نشو فردین مامان. نشو فردینی که  می
ارم به چشمش ارزش نداره و مدام با پوزخنداش یک ذره ک

 .کمر به خون کردن جیگرم بسته

مادر توبه کن دل بکن از این عالقه ی حروم. تو شوهر  -

 !داری

 ...سوخت چشم بستم، دلم برای نوید می

من و فردین مدیون نویدیم مامان. خیلی خواستم زن خوبی  -
ا اسمش میاد بی براش باشم ولی هر بار که فردین رو میبینم ی
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اختیار یاد خیلی چیزها می افتم. مامان، خاطرات که شعور 

 !ندارن بهشون بگم ولم کنن. دارن؟

 .کالفه استغفراهلل ای گفت

فردین حرفی از پول نزد. گفت شاکیش رضایت داده، یکی  -
دو سالی هم که براش زندان بریدن چون نمیدونم جرمش 

 .خریده مشروع بوده چی بوده می شده خرید و

دلم شکست، من زندگی ام را برای آزادی اش دادم و او حتی 

 !به زبان هم نمی آورد که چه طور آزاد شده

 .میگم که به چشمش نیومد -

 .مامان با حرص دستش را در هوا تابی داد

به چشمش بیاد که چی بشه! هان؟! مگه فرقی هم به حال  -
ریش نمیشه زندگی تو می کنه! اشتباهیه که کردی دیگه کا

کرد. دل بکن و به زندگیت برس. از فردین هم توقع بخشش 
نداشته باش که اگه می دونست می خوای چی کار کنی با 
زندگیتون دیوونه می شد! ندیدی بچه م وقتی اومد 
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 رو ش سینه توی درد چشاش بود، پریشون جور چه  عروسیت
فردین  خاطر به که تویی. . .  تو یاس، موندم من. زد می هوار

 !جونت می رفت چطور این بازی رو باهاش کردی

 ... بی انصاف نشو مامان  -

خیلی خب گریه نکن، با فردین حرف می زنم باید از هم   -
دور باشید. این که نشد زندگی، اون که دور باشه ازت تو هم 

 ...چسبی به زندگیت کم کم دل می کنی می

*** 

۲۲ 

  
با وجود رسیدگی های مامان هنوز هم سرگیجه داشتم. با 

ر بودم، سه روز بود . از او دلخو ورود نوید به اتاق چشم بستم
سقط کرده بودم و یک نوک پا نیامده بود و جویای احوالم 
نشده بود. خشایار می گفت به خاطر پروژه ی حفر تونل، خارج 
از شهر است. ولی توقع من بیش از این حرف ها بود، دلم می 
خواست دور و برم باشد، تسلی ام دهد و به زندگی و آینده 
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ایم پررنگ شوهر باشد که فکر فردین امیدوارم کند. آن قدر بر

 .لحظه ای به سرم خطور نکند

اولتیماتوم مامان بود که نباید به فردین فکر کنم و من به  

 ...نوید احتیاج داشتم تا فکرم را مشغول خودش کند

 .یاس عزیزم -

دلم نمی خواست چشم باز کنم ولی نقش بازی کردن هم بلد 

 .ی کرد. پشتم را به او کردمنبودم. پلک های لرزانم رسوایم م

 !االنم نمی اومدی -

 .تک خنده ای زد و در صورتم خم شد

 .برگرد -

 .ولم کن نوید. حوصله ندارم -

 .کار داشتم عزیزم. یهویی شد دیگه، دلخور نباش -

 .چرخیدم و به صورتش نگاه کردم

همیشه همین طوری. وقتی الزمت دارم نیستی، وقتی  -

 .ر از هر زمانی میشیحوصله ندارم پررنگ ت
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 .موهای روشنم را در دست گرفت

 ببخش دیگه. خوبی؟ درد نداری؟ -

 ...درد که زیاد داشتم ولی

 .خوبم -

توی کارتت پول واریز کردم یاس. بده دست مامان که هر  -

 .چی الزم داشتی برات بگیره

مگه خودت نیستی. می خوام برم خونمون نوید. این جا دلم  -

 .آشوبه همه اش

 .خم شد و پیشانی ام را بوسید. کالفه بود می فهمیدم

یاس باور کن مجبورم برگردم ترکیه. شاید یک ماهی طول  -

 .بکشه اومدنم. اگه نرم کل سرمایه ام رو هواست

اسم گونل لحظه ای در ذهنم نقش بست و حس کردم کار 

 .بهانه است

تنهام نرو نوید. من االن نیاز دارم پیشم باشی. به خدا اگه  -

 .بذاری داغون میشم
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 .نمی توانستم واضح بگویم بمان و نگذار فکرم سمت او بپرد

 .بلند شد  کالفه از کنارم

سعی می کنم زود بیام یاس. این جوری پاهام رو به رفتن  -

 .شل نکن، مجبورم برم

دیگر اصرار نکردم البد کارش واجب تر بود دیگر. چشم 

 .بستم

 .باشه -

 !همین؟ باشه -

 .ور چشم باز کردمدلخ

 چیکار کنم؟ -

 .هایش به لبخند پر شیطنتی باز شد لب

 .یه خداحافظی گرم -

مات و دلگیر خیره اش شدم. آن قدر عجله داشت که نمی 
توانست رفتنش را یک روز به تاخیر بیندازد و از من چه می 

 !خواست
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 .خم شد و صورتم را نرم بوسید و فاصله گرفت

 .مواظب خودت باش -

 .مه کردم: تو همزمز

پوفی کالفه کشید و بی حرف دیگری از اتاق بیرون زد. 

 !پوزخندی نقش صورتم شد. خداحافظی گرمش این بود

صدای خداحافظی اش را با مامان می شنیدم. با او گرم تر 
خداحافظی کرد تا با من! از توقع و دل نازکی خودم در برابر 

 .نوید متعجب شده بودم

دلم فقط خواب می خواست. مرگ موقتی که به پهلو خوابیدم. 

 .از همه ی دردها رهایم کند

با شنیدن صدای آشنایی چشم باز کردم. من در خواب هم از 
حضورش بی قرار می شدم. صدای فردین بود که از سالن می 

 .آمد. بی اراده روی تخت نشستم و گوش تیز کردم

 حالش خوبه؟ -

 ه خوب نیست؟دروغ گفتن بلد نیستم فردین جان. ن -

 .صدایش نگران شد
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 چرا؟ مشکلی هست؟ -

 آره مشکلش تویی. نگو نمی دونی؟ -

قلبم فشرده شد. آخر مامان کار خودش را کرد، فکر نمی کردم 

 .جدی بگوید که می خواهد با فردین صحبت کند

 با تاخیر صدای فردین آمد: نمی دونم خاله. بگو چه مشکلی؟

به. فیلش یاد هندستون حضورت نمی ذاره به زندگیش بچس

 .می کنه

 این وسط تقصیر من چیه؟ -

 .نباش خاله. یه مدت نزدیکش نباش -

از کوره در رفت و قلب من از شنیدن حرف هایشان هزار تکه 

 .شد

زنگ زدی بیام که این حرف ها رو بزنی بهم خاله. دمت  -
گرم یه چیزم بدهکار دخترت شدم. خاله چند ماهه گذشته یه 

ون نیاوردم و گله ای نکردم. اونی که باید شاکی باشه بار به زب
. حلقه ی من تو دست یاس بود، یادت که نرفتع! من  منم

قضیه رو تموم شده و یاس رو ناموس خودم می دونستم ولی 
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درست وقتی که برگشتم دیدم... ال اله اال اهلل. خاله بدت نیاد 
ولی یاس یه دختر مزخرف و ضعیفه که خوب نشناخته 

ودمش. بهش بگو حتی یه ذره هم برام مهم نیست بود و ب

 .نبودش، بچسبه به انتخابش

با حرفش انگار دنیا روی سرم آوار شد. بی اراده پتو را پس 
زدم و از اتاق بیرون رفتم. با صدای باز و بسته شدن در نگاه 

 .هر دو سمتم کشیده شد

اختی رو به مامان حرص زدم: این مسخره بازی ها چیه راه اند
 مامان؟

رو به فردین ادامه داد: اگه من مزخرف و ضعیفم تو خدای 

 .دون شکن های عالمی نامرد ها و نمک

از پشت مبل سمتم آمد. خونسرد بود و نگاهش مثل یک تکه 

 .یخ و باعث عذابم بود این حالتش

آره من نامردم. تو خوبی. بچسب به زندگیت که عذابت رو  -
چیه! نکنه نوید هم دلت رو زده.  خاله پای حضور من نذاره.

 .فیل و هندستون بهونه ست
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ان قدر حرفش بار دلم شد و برایم سنگین تمام شد که بی 
تر با تمام دلخوری ام  اراده دستم را بلند کردم و بی اراده

. سیلی ام دست خودم را که هیچ قلبم  صورتش را نشانه گرفتم

 .اد زدمرا هم سوزاند و به گریه افتادم و سرش فری

چند بار هرز پریدم که مستحق این تهمت شدم؟ آره من  -
نامزدت بودم و زیرش زدم. چون از خودت به خاطر آزادیت 

 !گذشتم هرزه شدم؟

 آرام دستی به جای

سیلی اش کشید. پشیمان نبودم از زدن سیلی ای که حقش 

 .بود و نوش جانش

 !منظورت چیه؟ -

 .با دستم از پیش رویم پسش زدم

نمی خوام   نظوری ندارم. از خونه ی ما برو بیرون. دیگهم -

 .نشونی ازت تو زندگیم باشه

 .بازویم را گرفت و محکم کشید. دیگر خونسرد نبود
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صبر کن ببینم درست حرف بزن آزادی من چه ربطی به  -

 !ازدواج تو با نوید داره

کرده بودم، یعنی خبر   متعجب نگاهش کردم. کلمات را گم
س برایش نگفته بودند که با پول مهریه ی من نداشت!؟ پ

 !آزادش کرده اند

 .مامان میانه را گرفت

منظوری نداشت خاله. باباش فشار روش آورد که تو آزاد  -
نمیشی و باید ازدواج کنه و ازت بگذره، یاسم دووم نیاورد 
لیچارهایی که باباش بارش می کرد و زن نوید شد. کاریه که 

یاید. راهتون از هم سوا شده. رابطه ی شده جفتتون کوتاه ب
شما از اول هم اشتباه بود، از همون روزی که من به اعتماد و 
اعتبار خواهرم یاس رو امانت می ذاشتم خونه تون و تو... 
بگذریم. تمومش کنید همین جا. هر چی بینتون بوده رو خاک 

 .کنید بره

ت بگویم و گیج و حیران به انکار مامان خیره بودم، چرا نگذاش

 .خودم را تبرئه کنم
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 .فردین پوزخندی زد

برای من همون روزی که یاس رو تو لباس عروس دیدم  -
همه چی تموم شد خاله. حتی یه لحظه هم یادش نمی کنم 

 .این شمایید که دارید نبش قبر می کنید

سمت مبل رفت، کتش را چنگ زد و با شتاب در حالی که 

  .م از مقابلم گذشت و رفتهنوز از کار مامان متحیر بود

۲۲ 

  
دم. باید به او می گفتم که با صدای بسته شدن در به خودم آم

دلم هرز نپریده. باید به او می گفتم که چقدر دوستش داشته و 

 .دارم

داشت راجع به من اشتباه فکر می کرد. قرارم با دلم این  فردین
نبود که قلب فردین را متالشی کنم. قرارم این بود که آزادش 
 کنم تا جوانی اش حرام نشود همین... او باید می فهمید که

اگر به خاطر خودش نبود بیست سال که هیچ، صد سال هم 
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منتظرش می ماندم و به هیچ مرد دیگری حتی فکر هم نمی 

 .کردم

 .اسمش را با هول بلند صدا زدم: فردین

خواستم سمت در بدوم و مانع رفتنش شوم که مامان با دادش 

 .متوقفم کردد

 .بمون سر جات یاس -

بگم که چرا این کار رو  چرا مامان؟ من باید به فردین -

 .کردم، اون خبر نداره که این جور باهام بد شده

هیچ وقت مامان را این طور عصبانی ندیده بودم. رو در رویم 
ایستاد و انگشت اشاره اش را تهدیدوار مقابل صورتم تکان 

 .داد

شیرم رو حاللت نمی کنم یاس اگه بخوای الم تا کام  -
ه اون قدر پایبندش نبودی که حرفی بزنی بهش. بذار فکر کن

به پاش صبر کنی. بذار دل ببره ازت. به خدا یاس اگه حرفی 
بزنی بهش از سر خودخواهیه. داغون ترش نکن، نذار عذاب 

 .وجدان نذاره زندگی کنه. بذار بره دنبال بخت خودش بگرده
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صدای بسته شدن در حیاط هم آمد. رفت و مامان با حرف 
یم یا نه! همان جا وسط سالن روی هایش دودلم کرد که بگو

فرش نشستم و درمانده و بیچاره به زمین زل زدم. تنها یک 
چیز برایم مانده بود، غم... مدام در گوشم تکرار می کرد: من 

 !همیشه کنارتم تنها نیستی نترس

اشک هایم روی صورتم جاری شدند. تا ابد باید نگاه سرد و 
خریدم و دم نمی زدم. به پر از ناسزای فردین را به جان می 

خدا قسم که سنگ هم جای من بود آب می شد و داشتم به 
این نتیجه می رسیدم که از سنگ هم سخت تر شده ام و خبر 

 .ندارم

لباس هایم را تن زدم و کیفم را برداشتم. باید بر می گشتم 

 .خانه ام. این جا که پر از خاطرات بود نمی شد ماند

مشغول آشپزی بود. آرام صدایش زدم: مامان داخل آشپزخانه  
 مامان؟

 .کفگیر به دست سمتم آمد

 کجا مامان جان با این حالت؟ -
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 .خوبم من مامان دیگه سه روز گذشته -

سه روز! تو باید چهل روز استراحت کنی. مگه الکیه سقط،  -

 .ده برابر زایمان رمق از آدم می بره

 .بی حوصله پلکی زدم

 .احت می کنم خونه ی خودمچشم مامان میرم استر -

کفگیر را روی اپن رها کرد، کاری که هرگز نمی کرد؛ آخر 

 .وسواس داشت و به نظافت اهمیت زیادی می داد

خاک بر سرم یاس. بری تو اون خونه درندشت تنها چه  -

 .کنی! نوید که یه ماه دیگه میاد

 .اون جا راحت ترم. لطفاً مانعم نشید. نمی مونم -

ین فقط سه ساعت گذشته بود. مشکوک نگاهم از رفتن فرد

 .کرد

کار احمقانه که نمی خوای بکنی مادر! گناهه. خدا دو بار  -

   !بهت لطف کرده این بار نمی بخشه ها
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پوزخندی گوشه ی لبم را کج کرد. چقدر ضعیف بودم در نظر 

 !همه

مامان من شدم مثل یه جراحت سطحی که درد دارم ولی  -
نگران من نباشین. دیگه عادت کردم به مهم نیستم دیگه. 

 .دردام، کار احمقانه نمی کنم

 .این حرفا چیه می زنی. نمی ذارم بری -

. من نمی مونم مامان. می دونی که   تو رو خدا مانعم نشید -

 .مرغم یه پا داره

 .می دانست که به گریه افتاد

یاس به خدا آقت می کنم. یه ساله دلم از دستت خون و  -

 .. بس کن مادر، بس کنآشوبه

اشک هایم تمام شده بود و اال االن باید های های گریه می 

 .کردم. اپن را دور زدم و آرام به آغوشم کشیدمش

حاللم کن مامان. می دونم خیلی بد شدم ولی به جان  -
خودت تو خونه ام راحت ترم. آرامش بیشتری دارم. این خونه 
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م رو بی قرار می کنه. من رو یاد خیلی چیزها میندازه و دل

  .خونه ی نوید که باشم برام بهتره

 .با دست هایش صورتم را قاب گرفت

 .چجوری دلم آروم باشه. تو تنها لمونی با این حالت -

 .دست هایم را روی دست هایش گذاشتم

جایی نمیرم که دورت بگردم. میرم خونه ی خودم. چرا  -

 !سخت می گیری

 .نمی زنیقسم بخور آسیبی به خودت  -

 .به خدا آسیبی به خودم نمی زنم، خیالتون راحت -

 بگو به جون فردین؟ -

قلبم فشرده شد. مامان هم می دانست که من جان فردین را 
قسم بخورم تا آخرش پای حرفم خواهم ماند. برای راحت 

آروم   کردن خیالش زمزمه کردم: به جان فردین فقط می خوام
ای نمی کنم خیالتون  حمقانهبشم که میرم خونه ام. کار ا

  .راحت
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انگار تازه متوجه حرفش شده باشد، زیر لب ذکر استغفار را 
گفت. دست هایش را از دور صورتم پایین کشیدم و صورت 
ماهش را بوسیدم و خداحافظی کردم. تا توی کوچه دنبالم آمد 

 .و برای بدرقه ام اشک ریخت

۲۱ 

 
کلید به در انداختم و توی خانه پا گذاشتم. سکوت مطلق خانه 

ید. بی حوصله چه بی رحمانه تنها بودنم را به رخم می کش
شروع به درآوردن لباس هایم کرده و در همان حین سمت 

 .اتاقم رفتم

فکر می کردم برگردم به خانه ام فکرم آزاد می شود و غم و 
بدبختی هایم دست از سرم بر می دارند ولی حواسم نبود که 

 ...تنهایی بی رحم ترین خاطره باز دنیاست

یلم تماشا می کردم در خانه راه می رفتم، غذا می خوردم، ف
ولی تمام ذهنم درگیر اتفاق های زندگی ام بود. اشک دم 
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مشکم هم از تنها بودم سوءاستفاده کرده و هر دم چشم هایم 

  .را می سوزاند

لیوان به دست حواسم پی شبی بود که تا خود صبح زجه زدم 
و وقتی بیدار شدم به خشایار گفتم که قبول است، زن نوید 

ی زنگ تلفن از فکر بیرونم کشاند و می شوم که صدا
نفهمیدم چه شد که لیوان از دستم رها شد و هزار تکه شد. بی 
توجه به خورده شیشه ها، سریع گوشی را از روی اپن 

 .برداشتم

 بله؟ -

 .سالم خانومم -

 .نوید بود. کاش بود تا تنها نبودم

 سالم، خوبی؟ -

نره رو شیشه  آمدم از آشپزخانه بیرون بزنم که هول زد: پات

 .ها

 .نگاهم را زیر پایم کشاندم

 .نه مواظبم نگران نباش -

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

315  

 

با احتیاط شیشه ها را رد کردم و تازه چراغ های ذهنم روشن 

 .شدند

 وا نوید، تو از کجا شیشه ها رو دیدی؟ -

 .خنده ای کرد

 .من چشم بصیرت دارم -

 .باز هم بی مزه بازی اش گرفته بود

 .لوس نشو بگو -

زنگ زدم صدای شکستن یه چیزی اومد. از اون  آی کیو -
جایی هم که تو تنبل خانوم خودمی مطمئن بودم که تا یه 

 .هفته جمعشون نمی کنی

بی اراده لبخند کم جانی از صدای پر از شیطنتش روی لبم 

 .آمد ولی دلم خواست گله کنم

مثالً االن من مریضم و باید استراحت کنم نه اینکه جارو  -
م. شوهر به فکر و دلسوزم که رفته برای خودش به دست بش

 .گردش
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 .دلخور اسمم را صدا زد: یاس! گردش کجا بود؟ سفرم کاریه

 .به ناچار سری تکان دادم

 .خیلی خب شوخی کردم -

 !اِ شوخی هم مگه بلدی -

 !نامش را حرص زدم: نوید

 .خنده ای مستانه کرد

 .باشه عشقم برو استراحت کن. مواظب خودتم باش -

 ...تو هم -

 .دوستت دارم یاس خیلی -

آهی کشیدم. دوست داشتنش از راه دور به دردم نمی خورد، 
من داشتم در خانه ام از تنهایی دیوانه می شدم. تشکری 

 دروغش دیگر ندارم دانست می《هم من》کردم و نگفتم
 نیست، شوخی که عالقه و داشتن دوست. بود زشت خیلی

 ...یدبیا زبان به دروغ به و الکی

 .تماس را قطع کردم
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روزها از پی هم به سختی می گذشتند. چند باری مامان و 
چند باری فرزانه به دیدنم آمده بودند، اصرار داشتند بمانند یا 

گفتم می خواهم تنها  من را با خود ببرند که با صراحت می

 ...باشم. سنگ شده بودم و از غصه خوردن لذت می بردم

*** 
یده بودم و در گوشی ام چرخ می زدم. بی روی مبل دراز کش

دلیل روی دوربین رفتم و به حالت سلفی تنظیمش کردم. به 
صورت الغر شده و رنگ پریده و بدون آرایشم خیره شدم. 
زشت ترین سلفی دنیا را انداختم بدون هیچ ژستی و از ذهنم 
گذشت که چند ماهی است که دوربین به دست نشده بودم، 

ه قول فردین عشق عکس بودم! عکس آن هم منی که ب

 .گرفتن هم دل و دماغ می خواست

آهی کشیدم و عکس زشتم را حذف کردم. می خواستم گوشی 
را کنار بگذارم که پیامی در تلگرام آمد. فکر کردم حتماً یا 
نیلوفر است یا فرزانه! جز این دو نفر کسی برایم پیام نمی 

از ناشناس بود. فرستاد. بی حوصله بازش کردم ولی پیام 
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کنجکاو شدم و سریع پیام را باز کردم. تعدادی عکس بود و 

 االن همین》یک پیام با ایموجی چشمک که نوشته بود

 《یهوویی

عالمت دانلود را لمس کردم و به عکس چشم دوختم تا باز 

 .شود

با دیدن عکس ها چشم هایم گرد و باز شدند و بی اراده تکیه 
. چیزی را که می دیدم باور نمی ام را از پشتی مبل گرفتم

کردم. چه طور ممکن بود؟! نوید گفته بود سفرش کاریست اما 
این عکس... او در آغوش یک زن روی تخت خواب بود. حس 
کردم تمام محتویات معده ام سمت دهانم هجوم آوردند. بلند 
شدم و با شتاب خودم را به سرویس بهداشتی رساندم. چرا 

زجه نمی زدم! چرا این قدر ناباور عکس  گریه نمی کردم؟ چرا
ها را منکر بودم. خود نوید بود. همان ژست خوابیدن با همان 
صورت جذاب، با همان اندام ورزیده؛ نیمه برهنه در حالی که 
زنی جز من را سخت در آغوش کشیده بود! عکس مدام 
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جلوی چشم هایم جان می گرفت، حالم بد بود از زندگی 

  !شد دم هم نوبرتر از قبل می نکبت بارم که هر

---   

۲۱ 

از سرویس بیرون زدم. شاید دروغ بود، شاید عکس ها 
فتوشاپ بودند. نوید ادعای عاشقی اش می شد آخر! این 

 .خیانت از او برنمی آمد

دست گرفتم و با انزجار از صفحه ی تلگرام خارج گوشی را 
شدم. شماره ی نوید را گرفتم. به دو بوق نرسیده جواب داد: 

 .جون دلم

صدایم می لرزید. نوید که صدایش خواب آلوده نبود. خیلی 

 دروغ یک《 یهویی االن همین》زود جواب داد پس آن

 !بود؟ بزرگ

 .سالم نوید -

 ات چرا می لرزه؟به روی ماهت دورت بگردم. صد -

 خوبم، خواب بد دیدم. تو خوبی؟ کجایی؟ -
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آب بخور نفست جا بیاد، چیزی نیست. نگران نباش. منم  -

 .خوبم. شرکتم

 این وقت شب؟ -

جنس آوردن باید تحویل بگیرم تا یه ربع دیگه کارم تموم  -

 .میشه

 ...آخه -

 ...آخه چی عزیزم -

ه آب می زدم. اگر نباید بی گدار ب  پشیمان شدم از گفتنش.
عکس ها واقعیت داشته باشند یک لحظه هم در خانه اش 

 .نمی ماندم

 .هیچی. مواظب خودت باش -

 .تو هم عزیزم -

.  تماس را قطع کردم و بالفاصله شماره ی خشایار را گرفتم
 نیمه شب بود و احتماالً خواب که دیر جواب داد: بله... یاس؟

 .سالم -
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 سالم چیزی شده؟ -

 یه افتادم که ترسید و صدایم زد: یاس؟ یاس؟به گر

 .پاشو بیا این جا خشایار کارت دارم -

 چی شده؟ -

: کردم تکرار  با حرص  . نانی بود که خشایار برایم پخته بود

 .بیا پاشو

تماس را قطع کردم. حال مرغ سرکنده را داشتم. تصویر دختر 
دام اسم ریز جثه ی در آغوش نوید، دلم را آشوب کرده بود و م

گونل در ذهنم جوالن می داد. دختری که با یک تماس نوید 

 .را تا آن سر دنیا می کشاند

.  با صدای زنگ اف اف به خودم آمدم و سریع در را باز کردم
خشایار بود همراه فرزانه. حوصله ی سالم و احوالپرسی گرم را 

 .نداشتم. هر دو هراسان بودند و سر اصل مطلب رفتند

 یاس؟چی شده  -

 .به سالن دعوتشان کردم 

 .حاال بیاید بشینید میگم -
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با شتاب هر دو حرفم را گوش کردند و بالفاصله بعد از 

 .نشستن، دوباره فرزانه بی طاقتی کرد

 .جون به لبمون کردی یاس  بگو دیگه -

گوشی ام را روشن کردم و عکس را باز کردم و مقابلشان 
و حس کردم صورت . فرزانه با بهت هینی کشید  گرفتم

خشایار از ناراحتی کدر شد. طلبکار پرسیدم: اینا چی ان 
خشایار؟ تو که گفتی گونل همکارشه! از تو بغلش سر درآورد 

 !که

 .کالفه دستی به سر و صورتش کشید و از روی مبل بلند شد

 اینارو از کجا آوردی؟ -

 .یکی تو تلگرام برام فرستاده -

 .شاپناز رو دشمنی فرستادن. فتو -

 .بلند شدم و عکس را در یک وجبی صورتش گرفتم

اینو چه جور فتوشاپ کردن. خشایار نگاهش کن این فرد  -
خود نویده یعنی من شوهر خودم رو نمی شناسم. هیکلش، 
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مدل خوابیدنش، کله ش رو نیتونن فتوشاپ کنن تن و بدنش 

  !رو چی

 .گوشی را کالفه از مقابل چشم هایش کنار زد

رای قبل از ازدواجشه. االن خواستن موش بدونن. شاید ب -

 .کم دشمن نداره نوید

 .با حیرت به برادر خوش غیرتم خیره شدم

یعنی... یعنی نوید این کاره بوده و تو منو ترغیب کردی  -
باهاش عقد کنم! خوش به غیرتت خشایار! دمت گرم برادری 

 .رو در حقم تموم کردی

ازدواج شیطنت نداشته  آروم باش یاس. کیه که قبل از -
باشه! منطقی برخورد کن. مهم االنه که بهت پایبنده. مطمئن 
باش این عکسا اگه فتوشاپ نباشه برای گذشته ست و ربطی 

  !به االن نداره

 با چشم های گرد شده به استدالل خشایار لب زدم: خشایار؟

 .پوفی کشید: حساس نشو
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ارها مقابلش تکان از کوره در رفتم و با بی قراری گوشی را ب

 .دادم

حساس نشم! برای گذشته بوده! کیه که شیطنت نکنه!  -
خشایار به من نگاه کن. االن اشکالی نداره که من هم از این 

 !عکس ها داشته باشم! قبل ازدواج بوده و عیب نداره! آره؟

 !نه که نداری! تو هم سال ها با فردین بودی -

یار روی مبل نشستم و با قلبی متالشی شده از تیکه ی خشا

 .گذشته را مرور کردم

خشایار، تو رفیق دزدی یا شریک قافله! من تو تخت خواب  -
فردین رفتم؟ من فقط دوستش داشتم. یه عشق دو طرفه و 

 !سالم

فکر می کنی همین رابطه از نظر نوید کم چیزیه اگه  -

 !بفهمه

 .دهانم را با حرفش بست. فرزانه کنارم نشست

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

325  

 

یاس. باید ته و توهش رو دربیاریم بفهمیم عکس آروم باش  -

 !ها برای االنه یا نه

سرم را سمتش چرخاندم و از پشت پرده ی ضخیم اشک خیره 

 .اش شدم

نیازی نیست دیگه. خودش میاد می پرسم ازش. اگه انکار  -
نکنه ازش جدا میشم. بهشم میگم که فردین رو دوست داشتم 

ا نوید، خسته شدم از این . تصمیم ب میگم که چرا عقدش شدم

 .وضعیت

رو به خشایار تیز نگاه کرد و حرص زد: همه اش تقصیر توئه! 

 . این حرفا چی بود زدی! از یاس پاک تر نداریم

 .دستش را گرفتم

نه راست میگه منم با نوید یه پا میرم اون خیانتش علنیه  -

 .من خیانتم فکریه که از سرم نمیره

صد اتاقم ترک کردم. فرزانه پشت بلند شدم و سالن را به ق

 .سرم راه افتاد

 ...یاس عزیزم صبر کن. از خشایار دلخور نشو. ببین -
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قبل از بستن در اتاق میان حرفش آمدم: فرزانه تو رو خدا 
تنهام بذارین، من خوبم به خدا. ببخشید میخوام بخوابم، 

 .ببخشید نصفه شب اذیتتون کردم. شب بخیر

---  
۲۲ 

  
بی جان روی تخت دراز کشیدم. اشک هایم باز هم روان شده 

مقابل چشمانم نقش می بست و کلمه ی بود. مدام آن تصویر 

 .چون پتکی توی سرم می خورد« خیانت»تلخ 

آن قدر در گذشته و حال و آینده دست و پا زدم و اشک 

 .هایم گرم شد و به خواب رفتم ریختم که نفهمیدم کی چشم

هایم از گریه  کسل و بی حال بیدار شدم. حس می کردم چشم

 ..کامل باز نمی شود ی زیاد پف کرده و متورم شده است و

دست بردم و از کنار تختم گوشی ام را برداشتم که ببینم باز 

 .هم از آن شماره ی ناشناس خبری هست یا نه
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دهده ی تلفن همراهم را روشن کردم و وارد تلگرام شدم. 
همان طور که حدس زده بودم، چندین پیام از همان شماره 

 .داشتم

های تار  نشست. با چشمانگشت لرزانم روی دانلود عکس ها 

 .شده از اشکم خیره به عکس ها بودم

چند عکس جدید بود از نوید و همان دختر ریزجسه که در 

  .آغوش هم دیگر بودند

هر دو لبخند می زند. احساس می کردم که با لبخندشان دارند 

 .به من دهان کجی می کنند

 !نوید آن سر دنیا خوش بود و من اینجا اشک می ریختم

م روی شماره ی مامان لغزید اما پشیمان شدم. می دست
خواستم همه چیز را به او بگویم و این عکس ها را هم 
نشانش بدهم اما می دانستم که مامان هم مثل خشایار 
بداخالقی می کند و سرزنشم می کند و می گوید که حواست 

 .به شوهرت و به زندگی ات نبوده و این وضع پیش آمده

 ...ی کردکاش کسی درکم م
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 ...کاش کسی حرف هایم را می فهمید

دوباره به عکس ها نگاه کردم. نوید و آن دختر آن قدر 
لبخندشان واقعی بود که نشان می داد چقدر خوشبخت 

 .هستند

 ...تمام این ها نفرین های فردین بود می دانم 

طور زندگی ام به هم  آه های او پشت سرم بود که این 

 .ریخت

مین روال گذشت و هر روز از آن شماره ی چند روز به ه
ناشناس برایم عکس هایی از نوید با آن دختر و چند دختر 

 .دیگر آن هم در وضعیت های ناجور می آمد

دیگر تحمل نداشتم. به نوید همه چیز را می گفتم و طالق 
می گرفتم؛ از این وضعیت و غم و غصه خوردن که بهتر بود! 

ه بودم به خاطر این بود که فکر تا به حال هم که تحمل کرد

 !می کردم نوید عاشقم است و من در حقش جفا کرده ام
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پوف کالفه و پر حرصی کشیدم و با خشم گوشی را روی میز 
هایم گرفتم و نفس پر حرصم  پرتاب کردم. سرم را بین دست

 .را بیرون فرستادم

یاد حرف های خشایار افتادم که مثال برادرم بود ان وقت 
ن را نگرفت و واکنشی به این عکس ها نشان نداد و طرف م

بدتر اینکه طرف نوید را گرفت. میگفت شیطنت قبل از ازدواج 

 !است و همه دارند

یاد فردین افتادم، ندیده بودم حتی به دختری خیره شود یا با 
دختری صمیمی شود. چطور او از این گونه شیطنت ها 

 !نداشت

پس زدم؛ آن قدر این مدت  اشکی که از چشمم چکید را سریع

 .خورد اشک ریخته بودم که دیگر حالم از گریه به هم می

گوشی را دوباره از روی میز برداشتم و شماره ی فردین را 
گرفتم. نمی دانستم زنگ زدن به او کار درستی است یا نه اما 
دل به دریا زدم و تماس را برقرار کردم؛ آخر فردین همیشه 

 ...پشتم بود مثل کوه
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هر بوقی که می خورد، طپش های قلب من هم باال می رفت 
 و باالخره صدای سرد و جدی اش در گوشی پیچید: بله؟

  .سعی کردم صدایم نلرزد: سالم

 .علیک سالم. کارت رو زودتر بگو، عجله دارم -

 .یادم است روزی می گفت من همیشه برای تو وقت دارم

 ...بغض چقدر سخت بود تالش برای نگه داشتن این

 دونی کجاست؟ از نوید خبر داری فردین؟ می -

 !من چه می دونم کجاست. تو زنشی از من می پرسی -

از لحن سرد و پر از کنایه اش بغضم سنگین تر شد آنقدر که 
قفسه ی سینه ام تیر کشید. ادامه داد: قرار شد دیگه دم پر هم 

 !نباشیم برای چی زنگ زدی به من

 ...نالیدم: فردین

 و بزن؟ ایش را باال برد: حرفتصد

بغضم باالخره شکست و بریده بریده میان هق هق ام برایش 
تعریف کردم: فردین، یه شماره ی ناشناس چند روزه دیوونه 

 .ام کرده از بس که عکس می فرسته از نوید و یه دختره
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 لحنش کمی فقط کمی مالیم شد: یعنی چی؟ کی؟  

 .نمکالفه نالیدم: نمی دونم، نمی دو

 !کار کنم االن؟ لحنش دوباره بی تفاوت شد: من چی

اشک هایم روی گونه هایم سرازیر شدند و هق هق کنان 
گفتم: می دونم نفرین تو پشت سرم بود که یه روز خوش 

 .ندیدم

کالفه و بی حوصله شماتتم کرد: چرا چرت و پرت میگی 
یاس؟ همه چی تموم شده رفته، پس دیگه این قدر نبش قبر 

. بعدشم هر چی شده تقصیر خودته. کسی که مجبورت نکن

 !نکرده بود بری با نوید ازدواج کنی، ندیده و نشناخته

 ...زمزمه کردم: فردین

اجازه ی حرف زدن نداد و لحنش سردتر شد : من کلی کار 
دارم و وقت گوش کردن به گالیه های تو به شوهرت رو 

 .ندارم. خداحافظ
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افظی اش را بدهم. دلم از بی حتی منتظر نماند جواب خداح
معرفتی اش گرفت و اشک هایم با سرعت بیشتری روانه 

 .شدند

 عکس به  همان جا روی مبل نشسته بودم و خیره شده بودم
 به پوزخندی. بود مان عروسی روز در که نوید و خودم

 به اصال. بست نقش لبم روی دیوار روی عکس مسخرگی
ش راهمان را راحت از خود بهتر چه پرید، می هرز که درک

 ...هم سوا کرد

تمام سعیم بر این بود که به فردین و بی تفاوتی اش در مقابل 
غمم فکر نکنم، او هم کمکم نکرد، اصال دیگر برایش وجود 

 نداشتم و از سنگ شد

 ...ه بود

 .شاید حق داشت و من زیادی پرتوقع بودم

و  سرم را روی زانوهایم گذاشتم. کاش کمی آرام می شدم
مغزم خالی از هر فکر و خیالی تا بتوانم درست تصمیم بگیرم 

  .و راهی برای مشکلم پیدا کنم
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---  

۲۲ 

  
آن قدر همان جا نشستم و غرق در فکر و خیال که با صدای 
زنگ به خودم آمدم. هر که بود خیلی عجله داشت پشت سر 
هم زنگ می زد و باعث شد من هم با تعجیل بیشتری از جا 
بلند شوم و به سمت آیفون بروم و در کمال تعجب فردین را 

از این همه پریشانی و آشفتگی اش که از پشت در دیدم؛ 
همین جا هم مشخص بود، جا خوردم. زنگ دوباره به صدا 
درآمد. دستم را روی دکمه ی آیفون فشار دادم و در را برایش 

 .باز کردم

با هول و دستپاچه وارد خانه شد و با سرعت خودش را به من 
م رساند. در حالی که از این همه هول و شتابش متعجب بود

 پرسیدم: چی شده؟ اتفاقی افتاده؟

خیره به صورتم شد و با نگاه نگرانش اجزای صورتم را کاوید، 

 .دستم را گرفت و مچم را چک کرد
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 نگران شدم: چی شده فردین؟ چرا یهو اومدی اینجا؟

باالخره به حرف آمد: تو خوبی؟ بازم گند زدی کله شق! 
 چجوری!؟

ام یاس چرا عین منگا  گیج نگاهش کردم که فریاد زد: با تو
نگام می کنی؟! نوید بهم زنگ زد و گفت که یاس به خاطر 
جر و بحثی که باهاش کردی خودکشی کرده، برو پیشش 
کمکش. احمق مگه من و تو با هم جر و بحثی داشتیم که 
زنگ بزنی به نوید یا دست به حماقت بزنی؟! انقدر ضعیف و 

به خودکشی احمق شدی که تقی به توقی می خوره دست 

 !می زنی! چی کار کردی قرص خوردی؟

دهانم از بهت باز ماند. نوید که اصال امروز به من زنگ نزده 
بود. چرا باید چنین دروغی را به فردین می گفت؟! من 

 !خودکشی نکردم که

 .همین ها را به زبان آوردم که کالفه و گیج گفت: نمی دونم

ندارم؛ فقط عکس  اضافه کردم: یکی دو روزه اصال ازش خبر

 .هاش به دستم میرسه
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به سمت گوشی ام رفتم و آن را برداشتم و عکس ها را آوردم 

 .و گوشی را سمتش گرفتم

گوشی را از دستم گرفت و نگاهی به عکس ها انداخت و اخم 

 .های درهمش، غلیظ تر شد

 کمکم می کنی فردین؟ -

شماتت گر نگاهم کرد. سمت مبل رفت و نشست، دست 
را بین موهایش فرو کرد و خیره به فرش سر به زیر هایش 

انداخت، این حالتش را خوب می شناختم، من همه ی حاالت 
فردین را از بر بودم، می خواست خودش را آرام کند و 

 .خشمش را فرو برد

 .سمتش رفتم و کنارش نشستم و آهسته صدایش زدم: فردین

 .با خشم سرش را بلند کرد

 چه کمکی؟ -

 ...م، می خوام... نمی دونم... منمی خوا -

 تو چی لعنتی؟ -
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به یکباره تصمیمم آخرم را گرفتم، باید با اراده و عزمی جزم 
برای آینده ام، برای جوانی ام و برای زندگی ام فکری اساسی 
می کردم. قاطع جواب دادم: من می خوام از نوید جدا بشم. 

زندگی رو، من دوسش ندارم. به زور دارم تحمل می کنم این 
االنم که با وجود این عکس ها و خیانتش دیگه ازم برنمیاد 

 .بتونم بمونم پیشش

کالفه دستی به صورتش کشید و از جایش بلند شد. از پشت 
به قامتش خیره شدم و نالیدم: فردین تنهام نذار تو رو خدا. 

 .هیچ کس پشتم نیست

ی به یکباره سمتم چرخید و غرید: لعنتی مگه وقتی زنش م
شدی از من کمک خواستی که حاال برای جداییت من باید 
پشتت باشم. کم کوه بودم برات! کم برای به دست آوردنت، 
برای آروم کردنت با زمین و زمان جنگیدم. اون وقت ها رو 
ندیدی و رفتی زن نوید شدی؛ حاال که سرت به سنگ خورده 

 !دوباره یاد من کردی
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حرص در هوا تاب می داد را بلند شدم و با عجز دستش که با 

 .گرفتم تا آرام شود

فردین تو از خیلی چیزها خبر نداری. بهم فرصت بده تا  -

 .برات توضیح بدم

 .دستش را از میان دستم بیرون کشید

 چیو توضیح بدی؟ -

 .اینکه چرا پشت کردم به عشقمون و شدم زن نوید -

دادم: اخم هایش پررنگ تر و وحشتناک تر شدند. سریع ادامه 

 .به خاطر تو فردین، به خدا به خاطر تو این کار رو کردم

بی اراده به گریه افتادم و لب مبل نشستم و صورتم را میان 
دست هایم پنهان کردم. وقت گریه کردن نبود، بس بود هر 

  .چه اشک ریخته بودم ولی دست خودم هم نبود

 .کنارم نشست

 .بسه یاس، بسه -

ت می دانستم. از حرص صدایش می طاقت گریه هایم را نداش

  .فهمیدم که هنوز هم طاقتش را ندارد
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 .سرم را بلند کردم

وقتی خبر دستگیریت اومد بابا تا تونست زخم زد به دلم، تو  -
خونه زندونیم کرد، می ترسید بیام کالنتری. هر چی زار زدم 
گریه کردم نذاشت بیام دیدنت. گفت نامزدیمون منتفیه، گفت 

کنم، گفت دیگه جنازه ام رو هم رو دوش تو نمی فراموشت 
ذاره، مامان گفت دهن به دهنش نذارم تا آروم شه. گفت 

که زود عقد کنیم.   وقتی تبرئه شی و برگردی راضیش می کنه
منم جلوش واینستادم تا اینکه خشایار گفت فردین محکوم 
شده، خواستم کمکت کنم. به ترفند و کمک نیلوفر یه شب 

رون، رفتم همون پارکی که شب نامزدیمون رفته رفتیم بی
بودیم. اون پسره گیتاریه رو پیدا کردم گفتم برو شهادت بده 
که شب دزدی فردین تو پارک بوده ولی اونم اومده بوده و 
بهم زنگ زد گفت همه چی علیه فردینه و شهادتش به درد 
نخورده. موندم چه خاکی تو سرم بریزم. خشایار بهم گفت 

سال برات بریدن گفت تنها راهش اینه که زن نوید بیست 
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. گفت چند میلیارد  بشم و پول مهریه ام رو بدم و آزادت کنم

 .طال گم شده اگه پولش رو بدیم تمومه و فردین آزاد میشه

به هق هق افتادم و در صورت پر اخم و کبود شده اش هق 
زدم: من چیکار می کردم فردین؟ دست رو دست می ذاشتم 

 موهات مثل دندکه 

ونات توی زندون سفید بشه! من نمی تونستم بشینم و به این 
، که داری از  فکر کنم که جوونیت داره تو حبس حروم میشه

فکر و خیال تو اون جا درد می کشی! از طرفی هم من 
نهایتش یک سال جلوی بابا می ایستادم بعدش به زور شوهرم 

م؟! من به نوید جواب می داد، پس چرا خودم انتخاب نمی کرد
مثبت دادم و اون شب عقد مهریه ام رو کامل پرداخت کرد. 
منم دادمش به خشایار که بیاد و تو رو آزادت کنه. فردین من 
اگه پشت پا زدم به عشقمون، فقط و فقط به خاطر این بود که 

 ...تو رو خوشحال کنم. من... من

شد، از پشت دیده  گریه امانم نداد تا ادامه دهم. از کنارم بلند

 .ی تار شده از اشکم نگاهش کردم و هق زدم
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 سمتم برگشت و با فریاد خم شد: االن من خوشحالم!؟

 .اشک هایم را با ترس پس زدم

االن من خوشحالم؟ چرا گذاشتی فریبت بدن؟ چرا این قدر  -
 احمقی؟ ها؟

 متوجه منظورش نشدم و با گیجی نگاهش کردم،

 .بند آمده بودگریه ام که خود به خود 

من تبرئه شدم. وکیل گرفتم و ثابت کردم که کار من نبوده.  -
دزد اصلی پیدا نشده ولی من دیگه مضنون نیستم. خشایار 
آشغال گول اون نوید آشغال تر از خودش رو خورده و برات 

 .قصه بافتن

حرفش مثل پتکی به سرم فرود آمد و حس کردم دست و 
اطر هیچ، زندگی ام را تباه پایم بی حس شدند؛ یعنی به خ

 .کرده بودم! خشایار چرا باید این کار را با من می کرد

 بی رمق و زمزمه وار لب زدم: فردین؟

 .نگرانم شد و مقابل پایم نشست

 خوبی؟ -
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خوب نبودم، افتضاح بودم. بلند شد و سریع از مقابلم دور شد. 
 ترسیدم بخواهد برود، خواستم صدایش کنم ولی اصالً جان

نداشتم. انگار که از بلندی پرتاب شده باشم و در حال بی 
هوش شدن باشم ولی نرفت. آمد و با یک لیوان آب قند کنارم 
نشست و شانه ام را در آغوش گرفت و لیوان را به لب هایم 

 .چسباند

 !بخور یاس. حوصله ی مریض داری ندارم ها -

به خودم کم درد داشتم، آن روی باال آمده ی فردین هم 
دردهایم اضافه شد. لیوان را پس زدم. پوفی کشید و لیوان را 

 .روی میز رها کرد

 !گله کردم: به جای دلداریته

در صورتم غرید: دلداری می خوای؟! گوه زدی به همه چی 
 حاال دلداری می خوای؟

 من؟! فردین من؟ -

آره تو. خود تو. هر چه قدرم که خشایار تو گوشت می خوند  -
اون انگشتر و اون امیدی که من بهت بسته بودم  نباید حرمت
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رو می شکوندی. درسته حیله زدن بهت ولی این دلیل نمیشه 

 .گناهت کمرنگ بشه

حس کردم چشم هایم سیاهی می رود، ولی اهمیتی ندادم و با 

 ...بغض لب زدم: خیلی بی معرفتی خیلی

 .سوئیچش را از روی مبل چنگ زد

اینکه همه چیز رو فهمیدی نه یاس حواست رو جمع کن، از  -
یک کلمه به نوید حرف می زنی نه یک کلمه به خشایار. من 
باید بفهمم علت این کارشون چی بوده. از کجا معلوم که 
تهمتی که به من خورد هم یه حیله نبوده باشه. هیچ کاری 

 !نمی کنی تا بهت بگم. فهمیدی؟

م. نوید بیاد و نالیدم: ولی من نمی تونم دیگه تو این خونه بمون

 .تحملش کنم. برام سخته فردین

غرید: به خداوندی خدا یاس اگه بخوای وا بدی کاری می 

  .کنم مرغای آسمون به حالت زار بزنن

---  

۲۷ 
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از در بیرون زد و من درمانده روی مبل وا رفتم. با به صدا 
درآمدن زنگ اف اف سریع از جا پریدم و با فکر اینکه فردین 
برگشته، سریع دویدم و گوشی اف اف را برداشتم ولی با دیدن 

 تور متعجب شدم و جواب دادم: بفرمایید؟مامور در مانی

 .خانوم لطفاً تشریف بیارید دم در -

 مشکلی پیش اومده؟ -

 .شما تشریف بیارید میگم خدمتتون -

متعجب چشمی گفتم، مانتو و روسری ام را تن زدم و پشت در 
ها           رفتم و در را باز کردم. از دیدن فردین که کنار مامور

 .بیشتر شد ایستاده بود تعجبم

 فردین چیزی شده؟ -

 !کالفه دستی در هوا تکان داد: مسخره بازی جدید نویده

 !نوید -

 .خانوم شما باید با ما بیایید کالنتری -

 .رو به مامور کردم و با تاخیر سالم دادم
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 سالم، آخه... برای چی؟ -

 نسبت شما با ایشون چیه؟ -

 .به فردین نگاه کردم

 .م هستند پسرخاله -

که شما تو خونه با پسرخاله تون   همسرتون گزارش دادند -

 .تنها هستید و بهتون مضنونن

چشم هایم از بهت گرد شد! باورم نمی شد، نوید که ایران 

 .نبود این چه بازی ای بود که راه انداخته بود

 رو به فردین کردم و با حراس لب زدم: فردین؟

 .نباش پلکی با آرامش زد: مشکلی پیش نمیاد. نگران

 به و بستم را در《لطفاً بفرمایید》با حرف مامور که گفت
یروی انتظامی شدم. هنوز هم گیج ن الگانس سوار دنبالش

بودم، آخر چرا باید نوید فردین را با حیله به خانه مان می 
کشاند و بعد این انگ را به ما می چسباند. رو به فردین که آن 

 .سمت مامور نشسته بود کردم

 !من سر در نمیارم از کار نویدفردین  -

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

345  

 

 .مامور تذکر داد که باعث شد دیگر حرفی نزنم

 فقط فردین یک سوال کوتاه پرسید: کالنتری چند می ریم؟

مامور جوابش را داد و فردین سری با رضایت تکان داد. خم 
شدم و سوالی نگاهش کردم که حرفی نزد ولی با نگاهش 

بعد از ماه ها مهربان شده که  سعی در آرام کردنم کرد، از این

 .بود کمی آرام شدم

رو به روی سرهنگ در کالنتری نشسته بودیم و فردین که 
انگار از قبل با او آشناییت داشت بعد از سالم و احوال پرسی 
شروع به شرح ماجرا داد؛ اینکه به خاطر تماس نوید به خانه 

 .مان آمده و این اتفاق فقط یک پاپوش است

کمی فکر کرد و رو به فردین کرد: احتماالً تو جناب سرهنگ 
خونه اش دوربین داره یا تو گوشی خانومش شنود کاز گذاشته 
وگرنه از کجا متوجه شده که شما و خانومش تلفنی صحبت 
کردین که بخواد تو رو با دروغش ترغیب به رفتن پیش 

 !خانومش کنه
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و زبانم را روی لب های خشک شده از فشار پایینم کشیدم 
 پرسیدم: دلیلش چیه؟

نگاه سرهنگ روی صورتم چرخید: طبق اون عکس هایی که 
برای شما فرستاده شده مشخصه که همسرتون پایبندتون 
نیست پس براش مهم نبوده که از شما برای پیش برد 

 .اهدافش استفاده کنه

 .واقعیت تلخ زندگی ام را یک غریبه هم فهمیده بود

 چه اهدافی؟ -

کرد و فردین به حرف آمد: مدتیه متوجه شدم  به فردین نگاه
که نوید ساختمونی که با هم ساختیم رو بدون هماهنگی من 
داره پیش فروش می کنه اونم نه به یه نفر، هر واحد رو به 
چندین نفر فروخته، از اونجایی که بهش مشکوک شده بودم 
به جای اینکه به روی خودش بیارم با جناب سرهنگ در میون 

م، من یک بار چوب سادگیم رو خوردم نمی خواستم گذاشت
دوباره به گناه نکرده گرفتار بند بشم، تموم اون ساختمون به 

 !نام منه
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جناب سرهنگ رشته ی ادامه ی حرف فردین را در دست 
گرفت: االنم می خواسته با پاپوش درست کردن برای فردین 

ر سرش رو گرم کنه و از درگیریش استفاده کنه و راحت ت

 .کاله برداری رو پیش ببره

رو به فردین ادامه داد: یک هفته ای نه سرکار برو نه جایی 
آفتابی شو تا ببینیم خودش بر می گرده ایران. احتمال خیلی 
زیاد برگشتی در کار نیست و همدست داره ولی باز امید داریم 

 .که برگرده

 .رو به من کرد 

توی خونه تون  شما هم با توجه به اینکه احتمال میره -
دوربین کار گذاشته باشه یک هفته خونه نرید و ما گزارش 
دستگیریتون رو به همسرتون می دیم و برای دادگاهیت 
درخواست حضور می دیم بهش. برو یه جایی، خونه ی پدرت 

 .یا به جایی که متوجه نشه بازداشت نشدی و تیرش خطا رفته

 .با استیصال سری به تایید تکان دادم

 .یرم منزل پدرمم -
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 .فردین میان حرفم پرید: نه، اون جا نه

 .متعجب نگاهش کردم. کالفه رو به جناب سرهنگ کرد

من به خشایار مشکوکم. اگه تا دیروز می گفتم اونم طعمه  -
ست حاال حرفم رو پس می گیرم، به نظرم اون با نوید در 

 .ارتباطه

ت دزدی حرفش انگار پتکی به سرم بود، یعنی برادرم همدس
نوید شده بود، یعنی خبر داشت خواهرش با چه انگلی زندگی 

 !می کند و برایش مهم نبود و به منفعت خودش فکر می کرد

 .فردین از جایش بلند شد

اونش با من. مشکل جا نداره. خودم که خونه ی پدریم  -
زندگی می کنم، کلید خونه ام رو میدم یاس بمونه اونجا. اگه 

 .شماره ی تلفنش رو براتون یادداشت کنمموافقید آدرس و 

 .جناب سرهنگ سری با موافقت تکان داد

مشکلی نیست. لطف کن و آدرس رو بنویس، ماشینتم بچه  -
ها آوردن تو محوطه پارکه. سوئیچ رو از نگهبانی تحویل 

 .بگیر
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بعد از دادن آدرس، خداحافظی کردیم و همراه فردین از 

 .کالنتری بیرون زدم

ماشین را تحویل گرفت، با حالی منقلب و گیج شده در سکوت 
 از اتفاقا

ت یک هویی امروز در جلو را به عادت همیشگی ام باز کردم 
و نشستم. اخم هایش درهم بود و توجهی به حضورم نداشت، 

 ...باز هم نا مهربان شده بود

 صدایش زدم: فردین؟

 نگاه سردش را لحظه ای سمتم چرخاند: بله؟

 .گزنده جواب داد که حرفم از یادم رفت آن قدر بد و

 ...فردین من -

 .عصبی دست برد و پخش سیستمش را روشن کرد

 !نمی خوام صدات رو بشنوم، نرو رو اعصابم -

، صدای سیستمش را باال برد طوری  بغض کرده نگاهش کردم
که صدای خواننده روی پرده ی گوشم خراش انداخت، با این 

 .را فراموش کندکارش می خواست حضور من 
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 با بغض به رو به رو خیره شدم و به آهنگ گوش سپردم

بی خبرم از تو من تاب ندارم بعد تو خود را به که باید بسپارم 
 از دل من کم نشده مهر تو ماهم

 دلبر من غیر تو یار نخواهم

مستو خرابه عطر گیسوی توام عاشق تابو گره موی توام رفتی 
 و یک روز دلم بند نشد

 عد تو این بغض که لبخند نشدب

مستو خرابه عطر گیسوی توام عاشق تابو گره موی توام رفتی 
 و یک روز دلم بند نشد

 بعد تو این بغض که لبخند نشد

جز تو ندارم به خدا یار عزیزی تا کی از یا عاشق تنها بگریزی 
 باز اگر سر به بیابان بگذارم

 عشق من اما گله ای از تو ندارم

خرابه عطر گیسوی توام عاشق تابو گره موی توام رفتی مستو 
 و یک روز دلم بند نشد

 بعد تو این بغض که لبخند نشد
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مستو خرابه عطر گیسوی توام عاشق تابو گره موی توام رفتی 
 و یک روز دلم بند نشد

 بعد تو این بغض که لبخند نشد

ر می حواسش نبود که خواننده دارد خاطراتمان را برایمان مرو
کند، نگاهش کردم. هنوز هم رد دست هایش را ال به الی 
موهایم حس می کردم و صدایش در گوشم طنین می انداخت 

 "...عاشق تاب و گره موهاتم یاس"که

 بی اراده صدایش زدم: فردین؟

با وجود صدای بلند آهنگ صدایم را شنید، با حرص فلش را از 
ز متن شعر است دستگاه جدا کرد و با خشمی که حس کردم ا

 .فلش را روی داشبورد کوبید

چیه! هی فردین فردین! برام تموم شدی یاس. تموم شدی.  -
االن نبین کنارمی. من به تو کمک نمی کنم، اشتباه برداشت 
نکن تو داری به من کمک می کنی. باید من رو از منجالبی 
که شوهرت داره توش میندازه نجات بدی. حرف نمی زنی، 

نی، هر چی بگم میگی چشم تا اون شوهر آشغالت گله نمی ک
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رو تحویل قانون بدم. بعد هر جا دلت خواست میری، مطمئن 
باش دیگه حتی یادم نمیاد که دختر خاله ای به اسم یاس 

 .داشتم

از حرف هایش قلبم هزار تکه شد. برای حفظ غرورم بی توجه 
به لرزش صدایم گفتم: کمکت می کنم ولی من مثل تو 

که بتونم فراموش کنم؛ تا ابد یادم می مونه که یه  نیستم
پسرخاله دارم که دست هر چی بی معرفته از پشت بسته. من 
از نوید جدا میشم و مطمئن باش آنقدر شعورم می رسه که 
بفهمم یه زن مطلقه ام و نخوام رو احساسی که سابق به هم 
داشتیم حساب کنم ولی دوست داشتم انقدر مرد بودی که 

 !شدم نوید زن  کنی که چی شد و چرا من درک

با مشت روی فرمان کوبید و داد زد: خط قرمزم رو رد کردی 
یاس. تو کم آوردی... بهت گفته بودم اگه خط قرمز هام رو رد 
کنی دیگه نمی شناسمت؛ نگفته بودم؟! خوردم کردی 

 ...لعنتی

 ...به گریه افتادم. گفته بود، هزار بار هم گفته بود
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 ...تمام شده بودمبرایش 

زمزمه کردم: دیگه هیچی مهم نیست، حتی مهم نیست که 

 .حال اون وقتم رو درک کنی یا نه

 
---  

۲۰ 

  
دیگر نه من حرفی زدم نه او و در سکوت راه را طی کردیم. 
مقابل خانه ای با نمایی یونانی ایستاد. نمای خانه آنقدر جالب 

که لحظاتی موقعیتم را فراموش کردم و خیره ی خانه  بود

 《رسیدیم》شدم، موتور ماشین را خاموش کرد و با گفتن

 .رفتم پایین و گرفتم خانه نمای از نگاه شد، پیاده

کلید را به در انداخت و بعد از باز کردنش کناری ایستاد تا 
داخل بروم. روزی فکر می کردم به عنوان عروس به خانه 

خواهم گذاشت و حاال... آهی کشیدم و توی حیاط اش پا 
رفتم، گذرا برای ارضای کنجکاوی ام دور تا دور حیاط نسبتاً 
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بزرگش را از نظر گذراندم، نه در باغچه های دور تا دورش 
درخت و گلی کاشته بود نه در استخرش آب بود. بی توجه به 
من سمت در چوبی ورودی ساختمان راه افتاد و من مثل یک 
شخص اضافه دنبالش راه افتادم. در را باز کرد و توی البی 
رفت. از فضا مشخص بود که تازه ساز است و هنوز هیچ کس 
در آن زندگی نمی کند، سمت در چوبی دیگری که فکر کنم 
در منتهی به توی واحد بود رفت و بازش کرد و از همین جا 

لند شد؛ دکوراسیون سفید و یاسی اش را دیدم و آه از نهادم ب
این جا همان خانه ای بود که فردین حرفش را می زد، همان 
خانه ای که قرار بود عروسش شوم، همان جهازی که قرار 
نبود از پدرم طلب کند با همان رنگ هایی که برایش گفته 

 ...بودم دوست دارم

با قدم های لرزان از کنارش که منتظر ورودم بود گذشتم و پا 
من نبود گذاشتم. خودش هم پشت سرم به خانه ای که برای 

داخل آمد. هنوز مبهوت دکوراسیون خانه اش بودم، عجیب 

 .شبیه سلیقه ی خودم بود، با لحنی جدی مخاطبم قرار داد
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همه چی تو یخچال هست، اگر چیزی الزم داشتی بهم  -
زنگ بزن منتها نه با گوشی خودت، طبق گفته ی جناب 

ت یک هفته. این جا سرهنگ گوشیت خاموش باشه به مد
تلفن داره از همین جا زنگ بزن. به شماره ی خودم هم زنگ 
نزن چون خاموش کردم. یه خط دارم که تو حافظه ی یک 
تلفنه اون شماره رو بگیر، اگه خرید داشتی از کارت بانکیت 
استفاده نمی کنی. پول توی کشوی پاتختی تو اتاق انتهای 

 .راهرو هست

 .ه کردم: چیزی الزم ندارمدلگیر از جدیتش زمزم

 .اخم هایش را درهم کشید

 .با خانواده ات هم تماس نداشته باش -

 .سری تکان دادم: باشه

تو این یک هفته ممکنه بهت سر بزنم، ممکن هم هست  -
سر نزنم پس اگه کاری داشتی لوس بازی و قهر رو بذار کنار 

 .و خودت زنگ بزن بهم بگو
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دادم. راهم را گرفتم و بی هدف حتی سرم را هم دیگر تکان ن

 .در خانه شروع به راه رفتن کردم

 !من دارم میرم. نمی ترسی که -

 .جوابش را ندادم. خودش می دانست که نمی ترسم

با شنیدن صدای باز و بسته شدن در فهمیدم که رفته؛ بی 

 .اختیار آهی بلند بازدم کردم

و حسرت با دلی پر قسمت به قسمت خانه را گشتم و فقط آه 
بود که از نهادم بلند شد. احساس پوچی عجیبی داشتم. به 
زودی از نوید جدا می شدم، بعدش چه... نه هدفی در زندگی 
ام داشتم نه کاری. گذشته را که کنکاش می کردم تنها هدف 
و تنها دلگرمی ام فردین و رسیدن به او بود. از این همه پوچی 

نگیزه ی دیگری برای حالم بهم خورد، یعنی من جز فردین ا

 !زندگی کردن و بقایم نداشتم

پرده ی پنجره را کشیدم و به حیاط بی روحش خیره شدم و 

 ...تلخ از ذهنم گذشت که حاال او را هم ندارم
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دو روز از بودنم در خانه ی فردین می گذشت. طبق گفته ی 
خود بی معرفتش هیچ سراغی از من و احوالم نگرفته بود. بی 

تی وی نشسته بودم و بی هدف کانال هایش را  حوصله جلوی
باال و پایین می کردم که زنگ خانه به صدا در آمد. به جز 
فردین چه کسی می توانست باشد! بلند شدم و از داخل 
مانیتور اف اف با کمال تعجب نیلوفر را پشت در دیدم، سریع 
 دکمه ی بازشو را زدم و در را باز کردم و به انتظارش ایستادم.

با شتاب حیاط را طی کرد و سمتم آمد و خودش را در آغوشم 
انداخت. دو روز تنهایی مثل تبعیدی های چند ساله ام کرده 

 .بود که محکم و دلتنگ به خودم فشردمش

 یاس تو حالت خوبه؟ -

 . از آغوشم بیرون آمد

 خوبم. از کجا فهمیدی این جاام؟ -

 زرده؟فردین خبرم کرد. رنگ و روت چرا اینقدر  -

 .صبحونه نخوردم هنوز. شاید به خاطر همینه، خوبم نیلو -
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هینی کشید و اخم کرد و تشر زد: ساعت سه بعد از ظهره 

 !حرف از صبحونه می زنی! خودکشی جدید یاد گرفتی؟

با حرص توی خانه آمد و مستقیم سمت آشپزخانه رفت و 

 .   فهمیدم به دنبال موادغذایی در یخچال را باز کرد

  .الش رفتم. ظرف کره و عسل و نان را روی میز گذاشتدنب

 .بشین ببینم -

 .لبخندی به دلسوزی همراه با تشرش زدم و نشستم

 تخم مرغ می خوری؟ -

 .نه همین ها خوبن -

در فریز را باز کرد و حین برداشتن گوشت حرص زد: به حق 
همه ی امام ها ان شاهلل هواپیمای نوید سقوط کنه، تیکه 

 .که این قدر بال سرت آورد و به این روز دچارت کرد تیکه شه

 !مگه نوید داره میاد؟ -

 آره انگار. نمی دونی که آشغال چیکار کرده؟ -

 چیکار کرده؟ -

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

359  

 

قابلمه را روی میز گذاشت و یک پیاز کوچک را شروع به 

 .خورد کردن کرد

یه سری عکس از تو و فردین تو خونه ی خودت فرستاده  -
م که زنگ زد که یاس بازداشتگاهه دارم بر می به بابا. بعد

 .گردم ایران

لقمه ی توی دستم روی میز افتاد. با چه بی وجدانی زندگی 
 می کردم و

نمی دانستم. فکر می کردم عاشقم است و همیشه شرمنده و 
ممنونش بودم که من سرد را تحمل می کند! چه قدر ساده و 

 ...احمق بودم و خبر نداشتم

 بابا چی میگه؟ بابا... -

بلند شد و قابلمه را سر گاز گذاشت و حرص زد: بابا رو که 

 .ولش کن، نگم بهت دیگه خودت حدس بزن چیا می گفت

 .حدس زدم؛ می شناختمش

حتماً هر چی از دهنش در اومد بار فردیت بیچاره کرد و  -

 .گفت پدرش رو درمیاره
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 .دقیقاً -

اد: کلی چیزم بار تو در حال باز کردن در روغن مایع ادامه د

 ...کرد که اگه

حرفش را قطع کرد؛ خودم فهمیدم ادامه ی حرفش را، نیازی 
به بازگو کردن نبود. با وجود آن عکس ها و حرف های نوید 
حتماً فکر کرده که من آنقدر پست هستم که با وجود شوهر 
دل به دل فردینی که خبر ندارد برای من بی دل شده، داده ام 

 .خیانت می کنم و هرز می پرم و به نوید

 .دکمه ی چای ساز را زد

توی این دو سه روز پس هیچی نخوردی تو! فردین هم که  -
انگار نه انگار تو اینجا تنهایی. پسره ی احمق برگشته میگه یه 
سر به یاس بزن چند روزه تنهاست شاید کمکی بخواد. بی 

 .فکر دیوونه

ای چی باید حواسش فردین دیگه به من فکر نمی کنه، بر -

 !بهم باشه

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

361  

 

سمتم برگشت و با غیظ گفت: به جهنم! به درک! فکر نکنه 

 !مگه دنیا به آخر رسیده

 .به نیلوفر نمی توانستم دروغ بگویم

برای من رسیده! به هر طرفم نگاه می کنم فردین رو می  -
بینم، تو همه ی خاطراتم حضور داره. حتی توی آینده ای که 

اده هم هست و نمی تونم ندید بگیرمش. نیلو هنوز اتفاق نیفت
من به خاطر فردین، عذاب زیاد کشیدم، به خاطر عشقی که 
بهش داشتم با زندگیم قمار کردم. من تو زندگی با نوید داغون 
شدم نیلو... اینا رو فردین نمی فهمه. نیلو می دونم دیگه به 
 درد فردین نمی خورم و دیگه سمتم نمیاد ولی... من بدون

فردین می میرم. بدون فردین دنیا و زندگی برام بی معنی و 

 .پوچه... می فهمی نیلو

به گریه افتادم. تحت تاثیر حرف هایم کمی از تندی کالمش 

 .و اخم های درهمش کم کرد و کنارم آمد

درست میشه همه چیز. صبوری کن. با این فکر ها خودت  -

 .رو از بین می بری یاس
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---  

۲۲ 

  
 .تا درست شدن رو چی معنی کنی -

 .پوفی کالفه کشید

 !قصه ی تو و فردین به کجا می کشه خدا می دونه -

 !مگر قصه ای هم مانده بود که بخواهد به جایی بکشد

* 

نیلوفر هر روز به درخواست فردین می آمد و یکی 

دو ساعتی کنارم می ماند ولی از خودش خبری 

ود. چند روزی هم طی شد تا باالخره آمد. با نب

خستگی خودش را روی مبل انداخت، تکیه اش را 

به پشتی مبل داد و ساق دستش را حصار چشم 

 هایش کرد. آرام پرسیدم: چای می خوری؟

 .نه. بیا بشین کارت دارم -
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رو به رویش نشستم. دستش را از روی چشم 

 .هایش برداشت و به جلو خم شد

 .رگشتهنوید ب -

حس کردم قلبم فرو ریخت. پس باالخره پیدایش 

 .شد

 دستگیرش کردن؟ -

 .تو همون فرودگاه -

 جرمش خیلی سنگینه؟ -

 موشکافانه نگاهم کرد: نگرانشی؟

 .اخم هایم را درهم کشیدم

نه. فقط می خوام ازش جدا بشم همین. بمیره  -

 .هم برام مهم نیست

 .ببرمتاگه می خوای ببینیش پاشو آماده شو  -

 ببینمش؟ برای چی؟ -
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چه می دونم گفتم شاید حرفی، سوالی، چیزی  -

 .ازش داری به هر حال شوهرته

خیره به فردین از ذهنم گذشت که گله زیاد دارم. 

بلند شدم و بی حرف سمت اتاقی که لوازم اندکم 

را در آن جا گذاشته بودم رفتم و با فکری مشغول 

دنش را داشتم آماده شدم. نمی دانستم تحمل دی

یا نه ولی باید می رفتم و علت بالهایی که سرم 

آورد و دروغ هایی که به خوردم داده بود را می 

پرسیدم. وقتی از اتاق بیرون زدم فردین نبود، 

سریع از خانه بیرون زدم. پشت فرمان نشسته 

بود. در را بستم و سمتش رفتم و با دلی گرفته و پر 

 .رش قرار گرفتمدر جلو را باز کردم و کنا

بی حرف ماشین را به حرکت انداخت. یادم است 

آن زمان ها حتی یک دقیقه هم سکوت میانمان جا 

نداشت و مدام حرف می زدیم و از شوخی ها و 
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عاشقانه هایمان غرق لذت و شادی می شدیم و 

 ...حاال

 .سرم را به شیشه تکیه زدم

بعد از کالنتری می برمت خونه تون. منظورم  -

 .نه ی پدرتهخو

یاد حرف های نیلوفر افتادم ولی مهم نبود. زیر 

 . گفتم ای《باشه》لب

دوباره سکوت، حرف میانمان شد تا به کالنتری 

 .برسیم

* 
رو به روی نویدی که با سری پایین پشت میز نشسته بود قرار 
داشتم و نمی دانستم از کجا شروع کنم. اصالً باورم نمی شد 

دارم ها و تب تندش همیشه در آن نویدی که با دوستت 
آغوشش غرقم می کرد، این مرد در بند اسیر شده باشد. فقط 

 توانستم بپرسم: چرا نوید؟
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 سرش را باال آورد: چی چرا؟

 .از پررویی اش بدم آمد

 .من رو بی خودی دستگیر کردن -

 .این چیزا برام مهم نیست. سوال من چیز دیگه ایه -

نه منتظر بمون تا بیام. هیچ جوابی ندارم برات. برو خو -

 .مدرکی علیه من وجود نداره

 .اعصابم را با حاشیه رفتنش به هم ریخت

 چرا اومدی خواستگاریم؟ -

 .چون دوستت داشتم -

دروغ میگی مثل چی! آدمی که کسی رو دوست داره بهش  -
 تهمت می زنه!؟

 !تهمتی در کار نبود، تو واقعاً خائنی -

 .و از کوره در رفتم اخم هایم را درهم کشیدم

 .حرف دهنت رو بفهم نوید -
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مگه دروغ میگم. تو با نقشه زن من شدی! برای نجات  -

 .عشقت از زندان

دروغی بود که خودتون به خوردم دادید. وسوسه ای بود که  -
خودتون به جونم انداختید. تو چرا قبول کردی دختری رو عقد 

ادی! تو خبر کنی که دلش پیش کس دیگه ایه. تو فریبم د
داشتی که حلقه ی فردین تو دست منه، تو هم به من هم به 

 دوستت خیانت کردی! چرا!؟

 !به همون دلیل که سال ها قبل فردین فریبم داده بود -

 منظورت چیه؟ -

 .اخم هایم درهم شد

 .برو از خودش بپرس -

 .دارم از تو می پرسم -

 .در سکوت خیره ام شد

ت عشقه و می تونم عاشقت کنم فکر می کردم احساسم به -
و به آرامشی که سال ها نداشتم برسم ولی خیال خام بود. 

 .همون شبی که به خاطر فردین رگت رو زدی ازت دل بریدم
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باورم نمی شد یعنی شب اول ازدواجمان! پس تب تند چند 

 !ماهه اش دروغ بوده

ادامه داد: تازه بعدش بود که به ذهنم خطور کرد باهات زندگی 

 .کنم، آنقدر که فردین ببینه و عذاب بکشه

 .قلبم تیر کشید

 برای چی؟ -

من نامزد داشتم، می تونی از فردین بپرسی برات تعریف  -

 .کنه

 .کالفه سمتش خم شدم

دارم از تو می پرسم، هی نگو از فردین بپرس، من و فردین  -

 !هیچ سنمی با هم نداریم توهم نزن

 .خونسرد سری تکان داد

میگم. فردین با نامردی تمام نامزدم رو دور زد. آنقدر باشه  -
روی روان و قلبش کار کرده بود که حلقه ام رو پسم داد و 
توی صورتم گفت من عاشق شدم، عاشق فردین، گفت با هم 
رابطه دارن، گفت قراره ازدواج کنن... داغونم کرد. فردین 
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داشت  رفیقم بود؛ باورم نمی شد از پشت بهم خنجر بزنه، خبر
دونست که من تو داردنیا حز  که جونمم برا تینا میدم، اون می

تینا هیچ کس رو ندارم که آرومم کنه، دنیا رو سرم خراب شد، 
برای منی که تو دار دنیا فقط دو نفر رو داشتم و همون دو نفر 
دست به یکی کرده بودند که نابودم کنند، مرگ بود که بخوام 

 ...هضمش کنم

از اعتراف تینا تو راه شمال ماشین فردین چپ سه روز بعد  
کرد. از فردین خبری نبود ولی تینا تو جایگاه کنار راننده تموم 
کرده بود... به روی فردین نیاوردم که چی ها شنیدم از تینا یا 
حتی به روش نیاوردم که تینا چرا تو ماشین تو بوده، اونم به 

 نپ روی خودش نیاورد، حتی برای تینا مشکی هم

وشید... تا به همین االن با فردین رفیق موندم اما چه جوری، 
جوری که هر بار می بینمش حرف های تینا تو گوشم تکرار 
میشه و عذاب می کشم. می خواستم با به دست آوردن تو تینا 

. آخه چند سال بعد با دیدن تو دوباره دلم  رو فراموش کنم
عشقم رو برای بار دوم  لرزیده بود... هه! بازم فردین بود که
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ازم گرفت. بهش گفتم از دختر خاله ات خوشم اومده گفت 
نامزد داره بی خیالش شو... نامردی رو در حق من تموم کرد 
فردین. خواستم با به دست آوردنت زندگی کنم ولی تو 
نخواستی. از زور ناراحتی اینکه داماد شب زفافت من بودم نه 

کردی و از چشمم افتادی. اونی که دوسش داشتی خودزنی 
بازی رو عوض کردم. تازه بعد از سال ها به فکر انتقام افتادم 
از فردین. نسبت بهت سرد بود، مینا رو انداختم به جونش 
جواب نداد، فرستادمش خونه پیش تو که خطا بره نرفت... 
آپارتمانارو چند بار فروختم می خواستم گیرش بندازم بازم تیرم 

 .خطا رفت

نیده هایم گیج و مبهوت شده بودم، مگر می شد یک از ش
انسان این قدر کینه ای باشد! از طرفی هم باورم نمی شد که 
فردین با نامزد نوید سر و سری داشته باشد! یادم است 

 .ماشینش را دزدیده بودند و بعد در دره پیدا شد

گناه من این وسط چی بود! چرا دروغ گفتین بهم؟ چرا با  -

 !ازی کردیزندگیم ب

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

371  

 

 .برد می  گناه تو این بود که خنده هات قشنگ بود دلم رو -

 .اشک هایم روان شدند

 !من کی خندیدم تو اون زندگی جهنمی -

 .همین دیگه، تو دیگه نخندیدی که دل بریدم ازت -

 .به هق هق افتادم. نوید دیوانه بود یک دیوانه ی مجنون

 میان هق هق پرسیدم: طالها کار تو بود؟

 !این رو دیگه برو از خشایار بپرس -

 .لحظه ای قلبم ایستاد و دوباره از بخت بدم تپیدن گرفت

 خَ... خشایار؟ -

 .پوزخندی زد

 .آره. داداش خوش غیرت دزدت -

 .از پشت میز بلند شد

 !می دونی دلم از کجا می سوزه؟ -

 .با درد و عجز نگاهش کردم تا ادامه دهد
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وز میدون بوده و هست. االنم از اینکه همیشه فردین پیر -
راحت میری طالق می گیری و با فردین به ریش من می 

 .خندید

 .سلول به سلول بدنم از نفرت داغ شد

تو من و فردین رو از هم جدا کردی با کلک، خیلی پستی  -
نمی بخشمت. تو تموم روزهای زندگیمون تمام تالشم این 

ا تو بسازم. سخت بود که گذشته رو فراموش کنم و آینده رو ب
بود به یکباره دل کندن ولی من تمام تالشم رو می کردم، به 
خیالم مردی که چپ میره راست میره قربون صدقه ام میره 
عاشقمه، همیشه شرمنده ات بودم، یه شرمندگی مسخره، از 
اینکه قبل از زندگیمون عاشق شده بودم شرمنده ات بودم، از 

بودم برای آزادی فردین شرمنده اینکه مهریه ام رو ازت گرفته 
ات بودم، نمی دونستم که با یه شیطان هم خونه ام، با یه آدم 

 .مریض و روانی که براش هیچی نیستم جز یه بازیچه

 .با گریه بلند شدم که مامور در را برایم باز کرد و بیرون رفتم
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کاش از این کابوس وحشتناک بیدار می شدم. نوید کابوس 
مردی که به یکباره رنگ عوض کرد و برایم زندگی من بود، 

 ...گفت تمام محبت هایش دروغ محض بوده و برای انتقام

حالم اصالً خوب نبود و به فردین گفتم که من را به خانه ی 
پدرم برساند، باید هر چه زودتر برای طالق اقدام می کردم و 

  .شیطان را از زندگی ام بیرون می کردم

 .ماشین فردین تکیه زدم سرم را به پشتی صندلی

 چی می گفت نوید؟ -

نگاهش کردم. کنجکاو بود ولی چهره اش خونسرد و آرام می 

 .زد

گفت به خاطر انتقام از تو نقشه ی به دست آوردن من رو  -

 .کشیده

 .متعجب نگاهم کرد

 انتقام از چی؟ -

تو تینا رو می شناسی؟! می گفت تو دورش زدی، نامزدش  -

 !تو راه شمال چپ کرده و مرده بوده بعدم با تو
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 .با خشم روی فرمان کوبید

پسره ی احمق روانی! تینا هم یه روانی بود مثل خودش.  -
من تینا رو دور نزدم، تینا همه اش پاپیچ من بود، از نوید سیر 
شده بود می خواست من رو تست کنه. دختره ی... استغفراهلل. 

ولی وقتی حرفی خودم متوجه شدم که نوید به من شک کرده 
نزد منم بیخیال توضیحش شدم. بعد از این همه سال تازه 

 .یادش افتاده باید انتقام بگیره

نوید دیوونه ست فردین. اون هیچ وقت تینا رو فراموش  -

 .نکرده و فکر می کرده تو بهش نارو زدی

 .بی قرار دستی به صورتش کشید

شد می همه اش به خاطر تو داری خودش بود. هر چی می  -

 .ریخت تو دلش، حرفش رو نمی زد تا بفهمیم دردش چیه

حرف های توی دلش عقده شدن که به این جا کشیده!  -

 !فقط نمی دونم گناه من بیچاره این وسط چی بود
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اشک هایم روی صورتم روان شدند و از شیشه به بیرون خیره 
شدم. حال فردین هم خوش نبود؛ می فهمیدم اما دیگر حرفی 

 .سکوت حکم فرمای اتاقک کوچک ماشینش شدنزد و 

 
---  

۲۲ 

 
مقابل در خانه ی پدری ام قبل از پایین رفتن از ماشینش 
سمتش نگاه کردم تا خداحافظی و تشکر کنم که متوجه شدم 
قصد پیاده شدن دارد. می دانستم که حرف های خوبی از بابا 

شنید و دلم نمی خواست باز هم به  و حتی مامان نخواهم

 .فردینی که این قدر در حقش ظلم شده بود توهین شود

 ملتمس گفتم: میشه تو نیای؟

 .اخم هایش درهم شد

 !نه نمیشه -

  .مرغش یک پا داشت و اصرارم بی فایده بود
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هنوز توهین های بابا به فردین از یادم نرفته بود، چه آن زمان 
زد، چه آن شب که دوباره حلقه در که نامزدیمان را برهم 

دستم کرد، چه زمانی که به جرم نکرده بازداشت شد و حاال با 
وجود آن عکس ها و حرافی های نوید و خبر دروغیِ بازداشت 

  .جفتمان مطمئناً استقبال خوشایندی به عمل نمی آوردند

مردد بودم زنگ خانه را بزنم یا نه، ملتمس به فردین نگاه 
از خر شیطان پایین بیاید که با اخم دستش را دراز کردم بلکه 

کرد و زنگ را زد. از استرس لبم را زیر دندان گرفتم و در 

 .مامان منم: گفتم مامان《کیه》جواب

نه بفرمایی گفت نه خوش آمدی فقط در با صدای تیکی باز 
 شد. مردد بودم که غرید: استخاره می کنی؟

داخل رفتم. من دیوانه را دلگیر رو گرفتم و در را هل دادم و 

  !ببین که به خاطر او دل دل می زدم

همیشه مامان در ورودی را باز می کرد و به استقبالم می 
ایستاد اما امروز خبری نبود، خودم در را باز کردم و به فردین 

 .بفرما زدم که قبول نکرد و پر اخم به در اشاره کرد
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 .برو تو -

طبق معمول روزنامه به دست  داخل رفتم و دنبالم آمد. بابا
مقابل تلویزیون روی کاناپه لم داده بود، مامان با دیدن فردین 
که پشت سرم در را بست محکم روی گونه اش کوبید و انگار 

 .که جنی دیده باشد رنگ از رخش پرید: خاک به سرم

بابا با صدای مامان نگاهش کرد و جهت چشم هایش را دنبال 
ر کنارم فردین به آنی صورتش از خشم کرد و با دیدن من و د

کبود شد و از جا بلند شد. آهسته در حالی که فاتحه ام را می 
خواندم سالم دادم. مثل همیشه به جای رک حرف زدن در 
حالی که متوجه بودم دلش می خواهد زیر چک و لگدش 
خورد و خاکشیرمان کند تیکه انداخت: به به عروس و داماد! 

بودم مرد دو تا زن بگیره، ندیده بودم زن دو رسم جدیده! دیده 
تا شوهر کنه. باز حیای مردها که زن دومشون رو تو هزار تا 
سوراخ مخفی می کنند. نه آفرین خیلی شجاعی دستش رو 

 !گرفتی آوردی پاگشا
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با هر کلمه ای که از دهانش خارج می شد قلبم می سوخت و 
ه ی کمرم را خاکستر می شد و از حضور فردین عرق شرم تیر

خیس می کرد، آن قدر کالمش زهر داشت که قدرت تکلمم 

 .را هم از دست داده بودم

باز مامان که به دفاعم ضربه ای به گونه اش زد و شماتت گر 

 .اسم بابا را صدا زد که بابا در جوابش فریاد کشید

چیه خانوم! چشم داری الحمداهلل عین عقاب نگاه کن، ببین  -

 ...یدت چقدر بی حیا شده کهی چشم سف دختره

بی قرار به فردین نگاه کردم. خونسرد با پوزخندی گوشه ی 
لبش تماشاگر خشم بابا بود. نمی فهمیدم در سرش چه می 

 :گذرد، خودم دست به کار شدم و میان توهین هایش پریدم

بابا حواستون باشه چی رو دارید به کی می گید بعداً  -
ندانه اون آشغال من رو با کلک پشیمون می شیدا! نوید تو ز

 .. عقد کرد و از فردین

  .سمتم آمد و دستش بلند شد و فریاد زد: خفه شو
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حرف در دهانم ماسید و غریزی چشم بستم و منتظر نشستن 
دستش توی صورتم شدم ولی خبری از سیلی نشد و به 
جایش صدای فردین بلند شد و چشم باز کردم، دست بابا را 

 .بوددر هوا گرفته 

به احدی اجازه نمیدم دستش رو یاس بلند بشه! بابا و غریبه  -

 !هم نمی شناسم، یادتون که نرفته

بابا فریاد زد: تف به غیرتت، تف... از اولم می دونستم مرد 
نیستی که نمی خواستم دختر بهت بدم. برای زن شوهردار 

 .موس موس می کنی

ردین با خونسردی تا خواستم به دفاع از فردین زبان باز کنم ف
جواب داد: من نیاز به موس موس نداشتم، شوهری هم نمی 
بینم تو زندگی یاس. یاس نامزد من بود یادتون رفته، برای 

  .بودن با نامزدم نیازی به موس موس کردن نداشتم و ندارم

دوباره دست بابا باال رفت، این بار به قصد کوبیده شدن در 
شود ولی نشد و با نشستن صورت فردین. می توانست مانع 

دست سنگین بابا در صورتش، گردنش سمت مخالف تاب 
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خورد ولی خم به ابرو نیاورد و پوزخندی روی لبش نقش 

 .بست

 .از خونه ی من گمشو بیرون. آشغال بی غیرت -

نمی توانستم علت دروغ فردین را هضم کنم ولی هرچه عقلم 
برئه کنم دلم می گفت که گفته هایش را انکار و خودم را ت

اجازه نمی داد. این بار می خواستم به دل فردین راه بروم. 

 .سمت من نگاه انداخت

 .بریم یاس -

درمانده و مستاصل به او و بعد به مامان و بابا نگاه کردم، از 
روی هر سه نفرشان، هر یک به نوعی شرمنده بودم. بابا در را 

 .نشانم داد

 .نداشته و ندارم گمشو بیرون. دختری به اسم یاس -

نمی دانستم کی و کجا در گوش دنیا زده بودم که این طور با 
من تا می کرد. با سری افکنده و بغضی به سنگینی کوه در 
حالی که نمی خواستم فردین بازنده ی این نبرد مسخره باشد 
از خانه بیرون زدم و فردین با قدم های محکم پشت سرم 
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کوچه با ریموت، در ماشین را آمد، از همان فاصله ی دور در 

 .باز کرد و دستور داد: بشین

 باال

خره بغضم شکست و با گریه به حرفش گوش کردم و کنارش 
نشستم و ماشین را از جا کند. طاقت نیاوردم، با اینکه خودم 
سکوت کرده بودم تا به بدنامی امان دامن بزند ولی نگاه پر از 

از جلوی چشم هایم دور نمی نفرت بابا و نگاه پر از درد مامان 

 .شدند

غریدم: اون چرت و پرت ها چی بود گفتی! من و تو مگه با 

 !هم رابطه داریم که انکار نکردی

 .گذرا و پراخم نگاهم کرد

فکر می کنی اگه توضیح می دادم بابات قبول می کرد!  -

 !بابات رو نمی شناسی

 ...می شناختمش، حق با فردین بود ولی

ذاشتی فردین، رو سیاهم کردی، داشتم آب می آبرو برام ن -

 .شدم از شرم
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من آبروت رو بردم یا اون شوهر بی همه چیزت با اون  -

 !چرندیاتی که برامون ساخته و تحویل بابات داده

درمانده در حالی که جوابی برای حرف حقش نداشتم رو 
گرفتم و از پشت پرده ی ضخیم اشک از شیشه به تاریکی 

 .م دوختمخیابان ها چش

تا یاد دارم بابات تازونده بود برام و هر چی الیق خودش  -
بوده رو بار من کرده بود و همیشه هم پیروز میدون بوده. اگه 
تو یادت رفته من خوب یادمه همه رو. یه بارم خواستم من 
بهش ضربه زده باشم، هر چند به دروغ ولی بذار بفهمه معنی 

 !ضربه خوردن چیه

 .ها کرده بود بابا در حقش خیلی ظلمراست می گفت؛ 

 درمانده پرسیدم: حاال من کجا برم؟ چیکار کنم؟

نگران نباش برو خونه ات، یکی دو هفته دیگه که طبل  -
رسوایی نوید همه جا کوبیده بشه بابا و مامانت می فهمن که 

 ...اشتباه کردن و بعد

 .نگاهش کردم
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 بعد چی؟ -

خواستی بمون به پای به من مربوط نیست   بعدش دیگه -
نوید نخواستی برو خونه ی بابات. راه من و تو دیگه از هم 

 .جدا میشه

  .با قلبی فشرده سری تکان دادم و حرفی نزدم

چند دقیقه ای در سکوت گذشت و به یکباره یاد حرف نوید 

 .افتادم

 فردین؟ -

دست هایش دور فرمان مشت شد. هنوز هم از اینکه به اسم 

 .م بی قرار می شدخطابش می کرد

 .آب دهانم را فرو خوردم و سعی کردم سریع حرفم را بزنم

از نوید راجع به دزدی طالها پرسیدم گفت برو از خشایار  -

 !بپرس

پراخم و کوتاه نگاهم کرد و فرمان را چرخاند و از بریدگی دور 

 .زد
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 .می ریم خونه ی خشایار -

 .سری به موافقت تکان دادم

 .دم می دونم چه جور به حرف بیارمشتو هیچی نگو خو -

باشه ای با درد زمزمه کردم. درد داشت که به یکباره بفهمی 
برادری که همیشه فکر می کردی حامی و پناهت است 

 .مسبب تمام غم ها و بدبختی هایت بوده

*** 
در سالن نسبتاً بزرگ خانه ی خشایار نشسته بودیم و متوجه 

از حضورمان در این وقت  بودم که هم فرزانه و هم خشایار

 !شب متعجبند آن هم با هم

 .خشایار به میوه ها اشاره کرد

 .بفرمایید قابل دار نیست -

 .فرزانه سینی چای را مقابل فردین گرفت

 !چه بی خبر اومدین یهو -

چای برنداشت و با اخم جواب داد: برای چای و میوه خوردن 

 .نیومدیم
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د، حال خودم هم خوش فرزانه نگران به صورت من نگاه کر

 .نبود چه برسد به اینکه بخواهم او را آرام کنم. کنارم نشست

فردین دستی به صورتش کشید و نفسی تازه کرد و رو به 
خشایار پرسید: چرا طالها رو تو ساختمون من جاساز کرده 

 بودی؟

رنگ از صورت خشایار پرید و ابروهایش از تعجب باال پریدند 

 .و فرزانه هینی کشید

 چی میگی فردین؟ کدوم طالها؟ -

 .دوئل آغاز شد

 !خودت خوب می دونی کدوم طالها رو میگم -

 !چرند نگو. رو چه حسابی داری این تهمت رو بهم می زنی -

 !دستیارت اعتراف کرده -

 !دستیارم؟ -

 !نوید -

 !چرت گفته مردیکه دزد شارالتان -
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یدم: دزد و به زبان آمدم و بی اراده شاکی شدم و پرگله پرس
 شارالتان بود و هی تو گوشم خوندی که زنش بشم؟

 .کالفه و دستپاچه دستش را در هوا تکان داد

من از کاراش خبر نداشتم االنم زر زیادی زده، طالها رو  -

 .نمی دونم ولی کلی گند باال آورده

دعا کردم که خشایار بی گناه باشد و پرسیدم: چرا کاری 
هم راه نشون دادی گفتی تنها راه ؟ تو ب کردی که زنش بشم

 !آزادی فردین ازدواجت با نویده

بلند شد و سمتم آمد و کنارم نشست. دستش را دور شانه ام 

  .حلقه کرد

کار نوید بود، من هیچ کاره بودم یاس. گیر داده بود عاشقت  -
شده و جونش در میره برات. گفتم نامزد فردینه قبول نمی 

فردین رو بدم در عوضش قبول می کنه گفت اگه پول آزادی 

 .کنه

سرم را روی سینه اش تکیه دادم و جلوی ریزش اشک هایم 

 !را نگرفتم. چقدر عذاب کشیده بودم فقط خدا می داند
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میگه به خاطر اینکه تینا نامزدش عاشق فردین شده  -

 .خواسته انتقام بگیره

 .از کوره در رفت

هزار تا عشق و گوه خورده مردیکه روانی و چهل چاخان!  -
معشوق داره بی شرف تینا خر کیه! همه ی زندگی و داراییش 
رو یه دختر ترکیه ای به اسم گونل باال کشیده با کلی چک 
برگشتی مونده چه خاکی تو سرش بریزه. گند زده به پروژه ی 
تونل. هر دفعه که می خوام برم برای سرکشی نگام به سقفه 

که از کارفرما گرفته رو  که نریزه رو سرم! یک پنجم پولی
خرج پروژه نکرده! می خواد از اینجا بدزده ببره ترکیه چکاش 

 .رو پاس کنه

دهانم از تعجب نیمه باز ماند. فردین سریع پرسید: چی میگی 
خشایار؟ چه گندی؟ می دونی همه ی اسناد و قراردادها به 

 !مهر و امضای منه! االن باید بگی

 !تو فردین منم امروز فهمیدم به جان -

 فردین با اعصابی متشنج در حالی که گوشی اش را دست م
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ی گرفت بلند شد. همگی حواسمان به مکالمه اش بود. داشت 
شنیده هایش از خشایار راجع به حفر تونل را برای سرهنگ 

 .بازگو می کرد

 .رو به خشایار کردم

مگه گونل پوالش رو باال نکشیده پس چرا دوباره پیشش  -
 بود؟

گونل روباهیه دومی نداره، تو عالم مستی کلی ازش اثر  -
انگشت گرفته و زده به چاک. ارسال اون عکس ها هم کار 
خود نوید بود می خواست با یه نقشه ی حساب شده فردین رو 
یه مدت اسیر بند کنه که بتونه هم ساختمون رو پوالش رو 

رش بگیره هم کار تونل رو یکسره کنه و بزنه به چاک که تی

 .خطا رفت

 .با چشم های اشکی ام ملتمس خیره اش شدم

 تو اینارو از کجا می دونی؟ -

 .تازه فهمیدم -
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دیگر سوالی نکردم، دلم خواست خشایار برایم همان برادر 
خوب و حامی بماند و فکر کنم از همه چیز بی خبر بوده و در 

 !بدبخت کردن من بی نقش بوده

 
---  

۲۲ 

  
* 

 ...شش ماه بعد

با صدای بوق تاکسی سریع با مامان خداحافظی کردم و 
سبدی را که برای ویار فرزانه پر از مواد غذایی کرده بود را 

شش ماه گذشته بود و من حاال   برداشتم و از خانه بیرون زدم.

  .از بند نوید آزاد بودم

، پر از عذاب و پر از شش ماهی که پر از درد بود، پر از شکنجه

 ...تنهایی و وای از این تنهایی
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در آن مدت حتی یک بار هم فردین را ندیدم، نه او سراغی از 

 ...من گرفته بود و نه من سراغی از او

خودش خط و نشان کشیده بود برایم! گفت دیگر راهمان از 

 .هم جداست... و رفت

ر نبودیم دلتنگش بودم ولی دیگر طالبش نبودم، برای هم جو
دیگر! من زنی مطلقه بودم و او پسری عذب... به خودم 
قبوالنده بودم که باقی عمرم را با مرور خاطراتمان طی کنم و 
گله نکنم. این هم تقاص ساده لوحی و به قول فردین کم 
صبری و کم طاقتی ام بود و باید پای لرز خربزه ای که به 

 .اشتباه خورده بودم می ایستادم

ه های خشایار ثابت شد، نوید واقعاً اختالس کرده بود تمام گفت
و به جرم زمین خواری و تقلب در کار حفر تونل به بیست 

 .سال زندان محکوم شد

آخرین دادگاه برای طالقمان، قاضی از او پرسید فرصت نمی 
خواهی و او با صراحت جواب داد که با تمام عالقه ای که به 
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و من ماندم آن عالقه ای که من دارد ولی موافق طالق است 

 !می گوید را چه جور معنی کرده که کارمان به اینجا کشیده

 .آبجی بفرما رسیدیم -

از مرور گذشته دست کشیدم و به حال پرتاب شدم. جلوی 
خانه ی خشایار بودیم. سریع کرایه را حساب کردم و پیاده 

را  شدم. فرزانه چهار ماهه باردار بود و در هفته یکی دو روز
برای کمک در انجام کارهای خانه اش می آمدم و هر بار 
مامان سبد بزرگی از مواد غذایی را همراهم می کرد. زنگ را 
فشردم و توی خانه رفتم. صدای عق زدن های اول صبحش 

 .می آمد. طفلکی بد ویار بود و هر صبح همین بساطش بود

 صدایش زدم که بی رمق و رنگ پریده از سرویس بهداشتی

 .بیرون آمد

 . سالم خوش اومدی -

 به روی ماهت. وای بازم که داغونی تو. خوبی؟ -

نمی دونم چمه امروز خیلی بی قرارم. تکون های بچه رو  -

 .هم حس می کنم
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سبد را روی زمین رها کردم و با ذوق دستم را روی شکمش 

 .گذاشتم

 .وای دورش بگرده عمه، باالخره یه تکون به خودش داد -

 .ذت خندیدبا ل 

 .آره تنبل خان -

 .سمت مبل توی سالن هدایتش کردم

 .خیلی خب یه ذره دراز بکش تا برات صبحونه آماده کنم -

 !نمی خواد بابا. خوبم تو هم انگار با مریض طرفی -

 .معلومه خوبی! رنگت شده شبیه گچ دیوار -

 .روی مبل نشست

خورم  سفیدبلوری ام خواهر! رنگ پریده کجا بود! میوه می-

 .هیچی نیار. این جوری حالم بهتره

اصرار نکردم و سبد را روی میز گذاشتم و چند عدد خرمالو و 

 .سیب توی بشقاب چیدم
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خدا شانس بده. مامان هر چی می خره گل هاشو برای تو  -

 .می چینه می ذاره کنار

 .خنده ای کرد

 .قربونش برم -

مزخرفی  خدا نکندی گفتم و از ذهنم گذشت که چه بارداری

  ...داشتم من

سریع ذهنم را سمت دیگری منحرف کردم. دلم نمی خواست 
به گذشته فکر کنم. به آن چند ماهی که همسر نوید بودم و 
مثل احمق ها زندگی می کردم و نوید در دلش به ریش 

 !نداشته ام می خندیده

 خشایار کجاست؟ -

 .رفت مسافرکشی دیگه طبق معمول -

متوقف شدن پروژه ی حفر تونل، خشایار آهی کشیدم؛ بعد از 
 هم بیکار شد. نمی دانم فردین مشغول چکاری بود!؟

چند وقته خیلی پرخاشگر شده یاس. دعا کن یه کار حسابی  -

 .گیرش بیاد. مسافرکشی عصبیش می کنه، نمی کشه انگار
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 !مغموم لب زدم: ان شااهلل

 خودت چطوری؟ دفترچه نگرفتی برای کنکور؟ -

ا حوصله ی درس و دانشگاه ندارم دیگه. فکر نکنم نه باب -

 .مغزم بکشه

 پس می خوای چیکار کنی؟ -

 .آهی کشیدم، دل و دماغ هیچ کاری را نداشتم

 .فعالً که نفس می کشم -

 .عه تلخ نشو دیگه یاس -

 .لبخندی به رویش زدم و یکی از خرمالوهایش را برداشتم

ببینیم عمه ی  اینارو ول کن اصالً کی میری سونوگرافی -

  .گیسو کمند میشم یا یه پسرپسر قند عسل

 .ذوق کرد

امروز نوبت دارم، خشایار گفته میاد دنبالم ساعت یازده  -
نوبتمه. وای یاس دلم می خواد دختر باشه، موهاش شبیه تو 

 .باشه و چشماش. وای چه جیگری بشه بچه ام
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 ...دست گذاشت روی مهم ترین خاطرات زندگی ام

ای حرف خو می وقتی یاس》دین در گوشم پیچید:صدای فر
مهمی رو بزنی، بهم زل نزن چون فهمیدن حرف کسی که 

 《.چشم های خوشگلی داره واقعا سخته

گاز کوچکی به خرمالو زدم تا شاید شیرینی اش خاطر تلخم را 

  .التیام بخشد

 !گس بود المذهب

 رنگ به نه نداری حق》دوباره صدای فردین دلم را لرزاند:
پیچ و تاباش رو دوست  آنقدر. حالتشون نه ببری دست موهات

 《.دارم که حتی حیفم میاد که برس و شونه بهشون بکشی

 .خرمالو را نیمه خورده توی ظرف برگرداندم

نه خدا کنه موهاش عین موهای خودت لخت باشه،  -
خوشگلتره. چشم هاشم مثل خودت رنگی باشه، خاطر خواه 

قشنگی نیست، دل سپردن بهش بیشتر داره! مشکی رنگ 

 !نحسی و سیاهی میاره
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 .نتوانستم خوددار باشم و اشک هایم فرو ریخت

 !دلگیر اسمم را لب زد: یاس

سریع اشک هایم را پاک کردم. خاک بر سرم که جلوی زن 

 .حامله غصه می خوردم و ناراحتش می کردم

 .ببخش فرزانه یهو یاد فردین افتادم -

 این چه حرف -

 .رانتم. یاس فراموشش کنیه. نگ

خوام فرزانه، نمیخوام فراموشش کنم... تنها لطفی که  نمی -

 .می تونم در حق خودم کنم همینه

با خنده ی تلخی اضافه کردم: ولی تو سعی کن دخترت شبیه 

 !من نباشه

 .اخم کرد

 !اگه بخواد تو رو ناراحت کنه اصالً پسر بشه بهتره -

ا تمیز و مرتب بود. خنده ام نگاهی به اطرافم کردم، همه ج

 .گرفت
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 اومدم کمکت مثالً چیکار کنم االن این جا؟  من -

هیچی مگه چالقم، خودم همه ی کارهام رو می کنم حاال  -
وسطش دو تا عقم بزنم نمی میرم که. پاشو بریم آماده شیم 

 !بریم سونوگرافی که به اومدن خشایار امیدی ندارم

 .ماده امتو برو لباس بپوش من که آ -

سری تکان داد و به اتاقش رفت. گوشی اش زنگ خورد. 

  .شماره بی نام بود

 .بلند صدایش زدم

 .فرزانه تلفنت -

 :بلندتر از من داد زد

 .جواب بده دستم بنده -

 .گوشی را از روی میز برداشتم و تماس را وصل کردم

 بله بفرمایید؟ -

 .سالم خانوم. از بیمارستان تماس می گیرم -

 .م به شور افتاددل
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 .بفرمایید -

 آقایی به اسم خشایار با شما چه نسبتی دارند؟ -

 .دلم هری ریخت

 برادرمن چه طور مگه؟ -

نگران نباشید فقط سریعاً خودتون رو به بیمارستان برسونید  -

 .تصادف کردند

 .نگاهم سمت در اتاقشان افتاد

 .کدوم بیمارستان -

 (...) بیمارستان -

 .ق بیرون آمدفرزانه از اتا

 .سریع گفتم چشم و تماس را قطع کردم

سعی کردم خودم را عادی نشان دهم با اینکه سخت ترین کار 

 .مردم ممکن در آن لحظه بود و داشتم از دلواپسی می

 .لبخندی دستپاچه و هول تحویل فرزانه دادم

 کی بود؟ -
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با لحنی که سعی در بی تفاوت نشان دادنش داشتم جواب 

 .باه گرفته بوددادم: اشت

 .ی گفت: خب بریم من آماده ام« آهان»

 .نگران خشایار بودم

 .گوشی اش را دستش دادم

 .برم دستشویی االن میام-

سری تکان داد و گوشی اش را از دستم گرفت. به دور شدنش 

 .نگاه کردم و وارد دستشویی شدم

سریع در حالی که قلبم بی مهابا می کوبید گوشی ام را از 

 .نتوام در آوردم و شماره ی بابا را گرفتمجیب ما

در این شش ماه سالمی آهسته از سمت من و علیکی زیر  
لبی و اجباری از سمت بابا تنها مکالمات روزانه مان بود، هنوز 
هم باور نکرده بود که من و فردین هیچ رابطه ای با هم 
نداشتیم، مجبور بودم به بابا زنگ بزنم، مامان هول می کرد 

 .دانم ولی بابا قوی و تودار بود می
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طولی نکشید که صدای خشک و سردش در گوشی پیچید: 
 بله؟

بی درنگ و بی توجه به بی مهری اش نسبت به خودم نالیدم: 
 بابا، کجایی؟

 سرکار، چی شده؟-

 !برید بیمارستان زود لطفا-

 .نگران شد  

 بیمارستان واسه چی؟-

ده. بردنش نگران نشیدا بابا خشایار تصادف کر -

 ...بیمارستان

 .فهمیدم نفسش سنگین شد

ادامه دادم: بابا گفتن چیزی نشده نگران نشید، من باید برم  
فرزانه رو ببرم سونوگرافی. فعال نمی خوام چیزی بهش بگم و 
نگرانش کنم، برا بچه ش خوب نیست بترسه. شما برو 

 .بیمارستان ببین چی شده و هر چی هم شد به من خبر بده

 و گفت ای باشه  ایش بم و سنگین شده بود و به زحمتصد
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بی خداحافظی تماس را قطع کرد. نفس پر استرسم را بیرون 

 .دادم و از دستشویی بیرون زدم

کیفم را روی شانه ام انداختم، لبخندی زورکی روی لب 

 .نشاندم

 .بریم فرزانه جان-

 .رنگت چرا پریده -

 !ت میگذره هاوا! من خوبم فکر می کنی! بدو نوبت- 

خوشبختانه ذهنش منحرف شد: آره بریم بیرون. زنگ زدم به 

 .آژانس، زود میرسه نزدیکه

 .دستی به کمرش زدم و به بیرون از خانه هدایتش کردم

 .پس بجنب-

تمام مسیر را حرف زد و من یک در میان هم متوجه حرف 

 .هایش نشدم و تمام مدت برای خشایار دل زدم

ی بیست سال برایم کش آمد! کرایه را مسیر بیست دقیقه ا

 .حساب کردم و هر دو پیاده شده و داخل مطب رفتیم

 .روی صندلی های انتظار نشسته بودیم تا نوبتمان شود
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از استرس طبق عادت همیشگی ام داشتم پوست لبم را می 

 .دادم می تکان  کندم و پاهایم را با اضطراب تندتند

ر سالمتی بچه اش، نگاهم فرزانه هم استرس داشت اما بخاط

 .کرد: تو مطمئنی خوبی؟ نگران به نظر می رسی

نفسم را درمانده و بی قرار بیرون فرستادم، کاش می شد بلند 
می شدم و به بیمارستان می رفتم و فرزانه علت رفتن 

 .یکهویی ام را جویا نمی شد! لبخندی مصنوعی زدم

 .نگران این خوشگل عمه ام دیگه -

ی کرد و دستی رو شکمش که کمی برآمده شده خنده ی آرام

 .بود کشید و قبل از آن که چیزی بگوید، منشی صدایش کرد

 .خانوم فرهمند نوبت شماست -

 از جا بلند شد که گفتم: می خوای منم بیام؟

 !نه همراه اجازه نمیده این خانوم دکتره یکم بی حوصله س -

داشت و به دنبال این حرف سمت در گوشه ی سالن قدم بر

 .بعد از زدن تقه ای به در، وارد شد
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تکیه ام را از صندلی گرفتم و گوشی ام را از توی کیفم 

 .درآوردم و شماره ی بابا را گرفتم

صدای بوق های متوالی در گوشم می پیچید و جواب نمی 
داد. دوباره گرفتم و باز هم چیزی جز همان بوق ها جوابم 

 .نبود

 !فتم: أهناخودآگاه با صدای بلند گ

با نگاه های چپ چپ مراجعین و منشی مواجه شدم و باعث 
شد که از جا بلند شوم و از مطب بیرون آمدم و داخل سالن 
مشغول راه رفتن پر استرس و گرفتن پی در پی شماره ی بابا 

 .شدم اما باز هم جواب نمی داد

 برای آن که فرزانه برنگردد و من را در آن حال نبیند، دوبا

وی مطب رفتم که همان لحظه هم فرزانه با لبخند از اتاق ره ت

 .بیرون آمد

با دیدنم لبخندش عمق گرفت، بی قرار بودم و حواسم پرتِ 

 .پرت بود

 تموم شد؟ بریم؟-
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با دلخوری نگاهم کرد: خیلی بی احساسی یاس! خب عمه ی 

 !بی احساس بپرس جنسیت رو دیگه

ببخشید، هوش و خنده ای کامال ساختگی و دستپاچه کردم: 
حواس ندارم که. خب بگو ببینم این خوشگل عمه پسره یا 

 دختر؟

چشم هایش ستاره باران شد و ذوق زده گفت: همون چیزی 

 .که خودم و خشایار دوست داشتیم، دختره

با آمدن اسم خشایار استرسم بیشتر شد اما لبخندی زدم: چه 
ومده باید خوب. قربونش برم. حاال بیا بریم برام کاری پیش ا

 .برم فرزانه

 چه کاری؟-

 .دروغ گفتن بلد نبودم و چرت و پرتی تحویلش دادم

 !کیفمو گم کرده بودم پیدا شده برم بگیرمش-

سری تکان داد و همراه هم از مطب خارج شدیم. سر خیابان 
ایستادیم که دستی برای تاکسی بلند کردم و رو به فرزانه 

 گفتم: فرزانه می تونی بری خودت؟
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 !نه فقط تو می تونی-

 .لوسی نثارش کردم و کمک کردم توی تاکسی نشست

 آدرس و گرفتم دیگری تاکسی  کمی که دور شد سریع 

 .دادم را بیمارستان

با استرس نمی دانم برای بار چندم شماره ی بابا را گرفتم اما 

  .باز هم پاسخگو نبود

  .قلبم از اضطراب توی دهانم می زد

 .ر بریدآقا میشه سریع ت -

راننده که پسر جوانی بود، نگاهی از آینه به من انداخت: جت 

 !که نیست پرایده

پوفی کشیدم و ترجیح دادم دهان به دهانش نگذارم انگار او از 

  !تر بود خراب من حال

بی قید با همان سرعت اندکش به رانندگی ادامه داد تا به 

 .بیمارستان رسیدیم
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ا روی در ماشین خالی کردم کرایه را حساب کردم و حرصم ر
و با سرعت داخل بیمارستان رفتم و از پذیریش فهمیدم که در 

 .آی سی یو است

ی آی سی یو چون پتکی توی سرم خورد و به سرعت  کلمه

 .با پاهای لرزان خودم را به آنجا رساندم

بابا در راهروی باریک و شلوغ روی یکی از صندلی ها نشسته 

 .تکیه زده بود بود و سرش را به دیوار

 .سمتش رفتم و آرام و لرزان صدایش کردم: بابا

سرش را سمتم چرخواند و توانستم چشمان سرخش را ببینم و 

 .قلبم برای چندمین بار در امروز حری ریخت

 چی شده بابا؟ -

 .چیزی نیست بابا نترس-

 .به گریه افتادم

 !پس چرا این حالتونه-

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

407  

 

ش را گشاد کرد و سرش را رو به باال گرفت و چشم های
فهمیدم علتش کنترل و توبیخ اشکیست که میل جاری شدن 

 !داشت

 ...رفت تو کما-

 ...یاحسین

روی نیمکت کنار بابا وا رفتم و بابا محکم سرم را به آغوش 
کشید،دو سالی بود که طعم ملموس آغوشش را نچشیده بودم 
عطر تن خسته اش را نفس کشیدم و برای حال تنها برادرم 

 .شدت و بی اراده زجه زدمبا 

 
---  

۲۲ 

  
دیگر خانه مان از قبل هم غم انگیز تر شده بود. هیچ کس 
حوصله ی کاری را نداشت، همه کارمان فقط دعا کردن و در 
خلوت گریستن بود. فرزانه را با هزار بدبختی و مقدمه چینی از 
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یم و با خودمان آوردیم و طی حال و روز خشایار مطلع کرد
این دو هفته تمام تالشمان این بود که به او و بچه اش 
آسیبی نرسد ولی مگر می توانست آرام باشد. مدام کتاب دعا 
دستش بود، گریه می کرد و بی قرار با قدم هایش خانه را متر 
می کرد. حتی نیلوفر هم که همیشه از همه مان قوی تر بود 

 ...شی نداشتهم حال و روز خو

کم نبود؛ برادرمان روی تخت بیمارستان با مرگ دست و 

 ...پنجه نرم می کرد

سفره را انداختم و نگاهی به صفحه ی تلوزیون که همگی 
چشم به آن دوخته بودند کردم و آهی کشیدم، طوری محو 
تماشای پیام بازرگانی بودند که انگار فیلم اسکار گرفته ای در 

می فهمیدم که فقط چشمشان به حال پخش بود و خوب 
تلوزیون است و تمام حواسشان در بیمارستان و روی آن تخت 

 ...نفرین شده

 .بچه ها سفره انداختم بیاید شام -
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بابا تلوزیون را خاموش کرد و همگی بلند شدند البته به جز 

 .بابا

نگاهم روی بابا بود، باز هم با من قهر از سر گرفته بود و دلم 
ن رفتارش آزرده بود. گوشی همراهش را برداشت. چقدر از ای

فکر کردم می خواهد با بیمارستان تماس بگیرد و جویای 
احوال خشایار شود ولی از نوع الو گفتنش فهمیدم مخاطبش 

 .کسی جز منشی بیمارستان است

 الو کجایی؟ -

هر کس که بود مثل من شانس روی خوش دیدن از بابا را 

 .نداشت

برای کار دیگه ای زنگ زدم، پاشو بیا این همون جوره...  -

 .جا... آره واجبه که زنگ زدم دیگه

  .تماس را قطع کرد

مامان پرسید: کی بود؟ چرا این طوری باهاش حرف می 

 !زدی
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جواب نداد و پای سفره نشست. این جور مواقع هیچ کداممان 
دم پرش نمی شدیم تا آرام شود. مامان کاسه ی ترشی آلبالو 

 .فرزانه گذاشت را جلوی

 .بخور مادر -

 .ممنون مامان نمی خورم مرسی -

 !چرا عزیزم تو که ویارت ترشی آلبالو بود -

 .حلقه ی اشک توی چشم هایش پیدا شد و لبش لرزید

دیگه ویارم رو نمی فهمم حتی یه وقتا یادم میره که  -

 .باردارم

دست همگی مان دور قاشق هایمان شل شد و غذای یخ 
عد از بلند شدن تک به تک خانواده از دور سفره جمع کرده را ب

 .کردم و به آشپزخانه بردم

نیلوفر به قصد صحبت کردن و روحیه دادن به فرزانه به  
اتاقش رفت و من پای ظرف شویی ایستادم و اشک هایم 
روی صورتم روان شدند. کم درد و غصه داشتیم، تصادف 

 !کردن خشایار دیگر برای چه بود
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شی آخرین ظرف و قرار دادنش در سبد، آب را بستم و با آب ک

 .همان موقع زنگ در به صدا درآمد

 از همه به اف اف نزدیک تر بودم، جواب دادم: بله؟

 .منم فردین -

بعد از حدود هفت ماه شنیدن صدایش حالم را منقلب کرد و 
بی حرف دکمه ی بازشو را زدم و برای پوشیدن روسری 

م؛ البته نمی دانستم باید به جمع برگردم سمت اتاقم راه افتاد

 .یا نه در همان اتاقم بمانم که با حرف بابا شوکه شدم

 .بمون با هر دوتون کار دارم -

نگران به مامان نگاه کردم. خونسرد بود و مشغول مرتب 

 .کردن لوازم روی میز

 راه اتاقم سمت سریع آمد که فردین گفتن《اهلل یا》صدای
 بودم کرده گریه قدر آن مدت این. ایستادم ینهآ مقابل.   افتادم
 در را موهایم و کشیدم آهی. بودند شده رنگ بی هایم چشم
باالی سرم جمع کنم. نیمی از موهایم مشکی  تا گرفتم دست

و مجعد بود و باقی صاف و بلوند. بی حوصله نگاه از آیینه 
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ی گرفتم تا دوباره شروع به خاطره بازی نکنم و با کلیپس باال
سرم چفتشان کردم و روسری ام را روی سرم انداختم و در 
حالی که برای دیدنش، هنوز هم مثل گذشته پر از هیجان 
بودم و پمپاژ قلبم چند برابر شده بود بسم اهلل ای گفتم و به 
سالن رفتم. رو به روی بابا نشسته بود و بابا پر اخم و فردین 

یی در دلم زمزمه خونسرد در حال دوئل چشمی بودند. واویال

 .کردم و آرام سالم دادم

رشته ی ارتباطی شان پاره شد و جواب زیر لبی فردین را به 

 .زور شنیدم و روی مبل دورتر از دو نفرشان نشستم

 .مامان چای آورد که بابا تیکه انداخت

خانوم شما چرا؟! چای رو عروس خانوم باید بیاره نه مادر  -

 !زن

  .و بالفاصله به بابا چشم دوختم متحیر و ناالن به فردین

 !بابا -

 تشر زد: فردین اومده خواستگاریت. مگه نه پسر؟

 .فردین هنوز هم خونسرد و آرام بود
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چرا حرف نمی زنی! تو یادت رفته عده ی یاس تموم شده و  -

 .باید بیای ببریش من یادم نرفته

 !نالیدم: بابا خواهش می کنم

 !تو حرف نزن یاس -

 .ن کردرو به فردی

البته تو و یاس نیازی به این عده نگه داشتن نداشتید، به  -
خاطر حرف مردم و قانون صبر کردم وگرنه که یاس بیشتر از 

 !اینکه با شوهر خودش باشه با تو درگیر بود

اشک به چشم هایم دوید. کینه ی شتری بابا تمام شدنی 

 ...نبود

 .ه شدباالخره فردین به حرف آمد و جدی به بابا خیر

 .تعیین تاریخ عقد و عروسی با شما -

 !با بهت و ناباور لب زدم: فردین

 .اخم هایش را درهم کشید و با غضب خیره ام شد

 !نکنه می خوای پا پس بکشم و انکار کنم -
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مثل یک کابوس ترسناک بود، بابا داشت فردین را به گناه 
ه ی لجبازی افتاد نکرده مجازات می کرد و فردین روی دنده

 .بود

 ...چی رو انکار کنی فردین! من و تو که -

 !بس کن. یا بله یا نه! من پای همه چی وایسادم -

رو به بابا کردم، هر چه با خودم کلنجار می رفتم که بگویم بله 

 .یا نه نمی توانستم

بابا شما دارید اشتباه می کنید، تو رو خدا به خودتون بیاید،  -

 .ه سنگ دلیچی عایدتون میشه از این هم

 .از کوره در رفت و سرم فریاد کشید

من دختری به اسم یاس ندارم، دارم خودم رو کنترل می  -
کنم و احترامتون رو نگه داشتم که جفتتون رو پرت نمی کنم 
از خونه بیرون و میگم عقد کنید، وگرنه همون شش ماه پیش 

 .فرستادمت سینه ی قبرستون باید می

. به گریه افتاده بودم. با هراس بلند فردین از جایش بلند شد

 .شدم
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 .فردین تو یه چیزی بگو، یه کاری کن -

 .کتش را برداشت، نگاهم نکرد و رو به بابا کرد

 .سه روز دیگه میام دنبالش -

 .رو به من ادامه داد: آماده باش. شناسنامه و مدارک هم بردار

 .بابا پوزخند صداداری زد

 وسی و جشن ببینی؟سه روزه می تونی تدارک عر -

این تقاضا دیگر آخرش بود برای منی که هنوز سالگرد ازدواج 

 !قبلی ام هم نشده بود

 !نالیدم: بابا تو رو خدا

 .فردین دستش را باال آورد تا ادامه ندهم

آره می تونم. مهمون هاتون رو برای سه روز دیگه دعوت  -

 .کنید

ه، هر دو کینه روی مبل وا رفتم. هر دو لجباز، هر دو یک دند
ای... و من میانشان مانده بودم چه خاکی به سرم بریزم! و 

 ...انگار تنها کسی که نظرش اصال مهم نبود من بودم
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درد پریشانی ام دو سر داشت؛ یک سرش فردین بود که به 
اجبار و لجبازی می خواست عقدم کند نه به خواسته ی قلبی 

کرد از نوید تهمت اش... یک سرش هم بابا بود که قبول نمی 

 !خورده ام و فردین ان کسی نیست که فکر می کند

 
---  

۲۱ 

  
رو به مامان که ساکت فقط نظاره گر تحمیل دخترش بود، 

  .کرد

.  خاله آدرس باغ و ساعت مراسم رو برات پیامک می کنم -
ید. اگه کارت هم تا فردا ظهر بهت می رسونم که پخش کن

 .کاری داشتی زنگ بزن

 .چشم های مامان تر شد و زمزمه کرد: باشه فدات شم

اشک هایم بی وقفه می باریدند و شوک زده ی این اتفاق 
مهم بودم که همه به بازی اش گرفته بودند. وقتی به خودم 
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آمدم که فردین از خانه بیرون رفته بود، با سرعت و بی اراده 
ه حین باز کردن در ماشین بازویش را دنبالش دویدم و در کوچ

 .گرفتم و کشیدم

 .نفس نفس زنان حرفم را زدم

 .فردین صبر کن، ببین چی میگم -

 . پر اخم خیره ام بود

 چیزی نیاز داری؟ -

از زور ناراحتی و مسخرگی ماجرایمان میان گریه به خنده 

 .افتادم

 تو واقعاً قبول کردی؟ -

 !دارممگه من با تو یا بابات شوخی  -

دیوونه شدی؟ تو گفته بودی راهمون از هم جدا شده حاال  -

 ...چه طور

 .حاال دوباره راهمون یکی شده -
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درمانده و با استیصال نالیدم: فردین تو رو خدا لج نکن. من 

 .دیگه به درد تو نمی خورم

 .خونسرد جواب داد: می دونم

 قلبم تیر کشید و داد زدم: پس این بازی مسخره چیه راه

 !انداختید. دارید سر من دوئل می کنید

روی صورتم خم شد و غرید: آره و برنده ی این دوئل منم نه 
بابات. دهنت رو می بندی، هر چی میگم میگی چشم. 

 فهمیدی؟

با یک دنیا دلخوری خیره اش بودم که بلند تر فریاد زد: میگم 
 فهمیدی؟

ایستاد و با بی اراده تند تند سرم را باال و پایین کردم. صاف 

  .کینه ای آشکار لب زد: خوبه

 ...قدمی عقب گرد کردم و با بغض اسمش را لب زدم: فردین

 ...اشک هایم فرو ریخت

من خفه میشم، حرف نمی زنم، دهنم رو می بندم. مثل  -
همیشه، مثل تموم وقت هایی که موقع عصبانیت هات الل 
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خالی می شدم و تو حرصت رو از همه جا و همه کس سر من 
. تو حرف بزن، هر چی تو بگی، هر  می کردی تا آروم بشی..

چی تو بخوای... به خاطر اشتباهی که کردم الل میشم تا تو 

 .برنده ی دوئل بشی

از نگاه خونسرد و خیره اش رو گرفتم و با سرعت توی خانه 
رفتم و در را به چهار چوبش کوبیدم، پشت در روی زمین سر 

ن دست هایم مخفی کردم و گریه ی خوردم و صورتم را میا
بی قرار و درمانده ام را آزاد کردم. مطمئناً زندگی خوبی در 
کنار فردینی که کینه اش شتری شده بود انتظارم را نمی 

 ...کشید

با صدای نیلوفر و فرزانه سر بلند کردم و از پشت پرده ی  

  .ضخیم اشک به صورت های حیران و غمزده شان نگاه کردم

ا داره من رو به فردین تحمیل می کنه، داره خوردم می باب -
کنه. اون وقت که دختر آفتاب مهتاب ندیده بودم یک سال 
عذابش داد و یه انگشتر رو چند بار از دستم در آورد و 
نامزدیمون رو چندین بار بهم زد بعد حاال که یه زن مطلقه و 
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دست خورده ی رفیق بی شرفش شدم داره بهش تحمیلم می 
کنه... فردین من رو از یه دستمال چرک هم کمتر می دونه 
نیلو، اون دیگه من رو نمی خواد... بابا داره به من ظلم می 
کنه... من با یادش خوشم، داشتن خاطراتمون برای ادامه ی 
زندگی برام کافیه... نمی خوام گوشه ی خونه اش عذاب کم 

ه محلی هاش رو بکشم... می دونم که قبولم نمی کن

 ...فرزانه

 .فرزانه در آغوشم کشید

دورت بگردم این جوری نگو. فردین اگه دوستت نداشت  -

 !قبول نمی کرد اونم با این سرعت

داره با بابا دوئل می کنه، افتاده تو لج... از کار بابا موندم تو  -
این وضعیتمون با این حال خراب خشایار، چه وقت این 

اره که تحمل یه روز بیشتر دیدنم نمایش ها بود... آنقدر ازم بیز
رو نداره... من همین دیروز عده ام در اومد فرزانه... یه روزم 

 ...تحملم نکرد
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فرزانه که به گریه افتاد سعی کردم آرام باشم، گناه داشت 
خودش کم درد و غم نداشت که غصه ی من را هم بخواهد 

ر بخورد. بیچاره بچه ی توی شکمش که دنیا نیامده این قد

 .غم بار دلش می کشید. دستم را روی شکمش کشیدم

بسه فرزانه! با امانت خشایار این جوری نکن. دلم روشنه  -
زود زود به هوش میاد و اولین کسی رو که سراغش رو بگیره 
بچشه. من دیوونه شدم که این حرف ها رو می زنم، وگرنه 
که از خدام باید باشه که زن فردینی بشم که جونم رو هم 

 .براش میدم

 ...خندیدم. یک خنده ی تلخ

من به فردین گفتم به تاوان اشتباهم قبول می کنم پس دیگر 
گریه کردن معنایی نداشت. دست فرزانه را گرفتم و بلند شدم 

  .و او را هم در بلند شدن کمک کردم

 .قبل از قدم برداشتن، نیلوفر نفسش را آه مانند بیرون فرستاد

 . داره مطمئن باشیاس، فردین دوستت  -

 ...لبخند بی جانی به رویش زدم
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*** 
تمام کارهای مراسم را در عرض سه روز انجام داده بود و این 
فقط نشان از یک چیز داشت، میزان زیاد حرص و کینه اش 

 ...به بابا

بعد از یک سال دوباره با خاله و عمو علی رو به رو شدم، دلم 
الش داشت که گریه نکند . خاله خیلی ت برایشان پر می کشید

تا آرایشش بهم نریزد ولی حال دگرگونش طوری نبود که 

 .موفق باشد و وقتی محکم به آغوشم کشید به گریه افتاد

الهی سفید بخت بشی خاله. انگار دارم خواب می بینم  -

 .طلسم شکسته و تو عروس فردینم شدی

فردین کنارمان قرار گرفت. کت و شلوار تنش اسپرت بود، 
کتش سرمه ای خیلی تیره و شلوارش مشکی و جذب، درست 

 همان شکل که زمانی برایش ترسیم کرده

 .بودم و قول داده بود برای روز عروسیمان بپوشد

مامان جان آروم باش. دوست ندارم حرف دربیاد برامون.  -

 .لطفاً رعایت کنید
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خاله آرام از آغوشم کنار رفت و با نوک انگشت هایش نم 
ر پلک هایش را گرفت و فردین با لبخندی جذاب اشک زی

 .دستش را دور کمرم تاب داد و به داخل باغ هدایتم کرد

 .اخم هات رو باز کن -

 .سعی کردم به حرفش عمل کنم

امشب شب توعه. هر کار دوست داری بکن، بگو، بخند، تا  -
دلت می خواد عکس بگیر... آهان این رو یادم رفت بگم یه 

 ...ن، فقط برقص و لذت ببردقیقه هم نشی

با بهت نگاهش کردم. تمام درخواست هایش آرزوهایی بود که 
زمانی با آب و تاب برایش می گفتم... یادم آمد که وقتی در 
عروسی دختر عمویم به خاطر رقص زیاد تشر شنیده بودم، با 
اخم و تخم غر زدم عروسی خودمون زمین نمی شینما فقط 

 ...برم از جشنمی خوام برقصم و لذت ب

از اینکه همه را یادش بود خوشحال شدم و با لذت به رویش 
لبخندی دندان نما زدم، لبخند به لب خیره ام شد ولی... از این 
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همه دست و دلبازی اش به یکباره هراسی مخوف به دلم 

  .چنگ زد

در نگاه خیره و آرامَش به دنبال راست یا دروغ حرف هایش 
شدیم و کل کشیدن و تبریکات می گشتم که وارد جمع 

شروع شد و حواسم پرت شد. بعد از ساعتی که به دیدبوسی و 
خوش آمد گویی و تبریکات گذشت، به جایگاه عروس و داماد 
رسیدیم. قبل از نشستن روی مبل بزرگ و سلطنتی به باغ 

 .اشاره ای کرد

همون باغیه که با هم دیدیم یادته گفتی عروسی جز تو این  -
 عروسی نیست. یادته؟ باغ که

بغض کردم، از اینکه نمی فهمیدم حالش واقعاً برای 

 .ازدواجمان خوب است یا فیلم بازی می کند پریشان بودم

بعدش گفتم تو فقط باشی و من، مراسم هم نداشته باشیم  -

 .مهم نیست

 
۲۱ 
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بود که پنج برابر ولی من حرف اولت رو بهتر یادم مونده  -

پول رزروی دادم که کنسلش کنن تا تو شب عروسیت تو این 

 .باغ باشه که دوستش داشتی

بی قرار نگاهش کردم، رو به رویم قرار گرفت و بی توجه به 

 .مهمان ها چشم در چشم هم شدیم

 :دل به دریا زدم و پرسیدم

 هنوز دوستم داری فردین؟ -

مه کرد: معلوم نیست سرش را جلو کشید و زیر گوشم زمز

 !یاسی من

منقبض شدن ماهیچه به ماهیچه بدنم را با تمام وجود حس 
کردم. دوستم داشت، این همه حرارت در کالمش نمی 

 ...توانست دروغ باشد

زیر گوشم را بوسید و فاصله گرفت. با حالی دگرگون شده از 
یادآوری بوسه ها و هرم نفس هایش، همان طور ماتش مانده 

 .ه لباسم را جلو کشید و کمکم کرد روی مبل بنشینمبودم ک

@DONYAIEMAMNOE



]بدنام  زهرا بیگدلی [

 

426  

 

 فردین؟ -

 .دستش را دور کمرم تاب داد

 جانم؟ -

قلبم فرو ریخت. انگار از آن روزها و آن جانم گفتن ها هزار 

  .سال گذشته بود که تا این حد بی تاب و بی قرارش بودم

 منو بخشیدی؟ -

 .اخم هایش درهم شد

 .تلخم نکن -

 .... باشه لب زدم: باشه.. سریع و دستپاچه

 .بلند شد و دستم را کشید

 .بریم وسط -

خنده ام گرفت، گوشه ی دامن سنگین لباس سفید عروسی ام 
را باال گرفتم و دنبالش راه افتادم. با نزدیک شدنمان به پیست 
رقص، صدای سوت و دست و جیغ ها هوا رفت. اشاره ای به 

 .دی جی کرد و آهنگ تغییر کرد
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ش شدن آهنگ بی اراده لبخند پهن صورتم شد و اشک با پخ

 !سمت چشمم دوید و لب زدم: فردین

دستش را دور کمرم تاباند و کنار گوشم زمزمه کرد: همه چی 
باید همون جوری می شد که تو می خواستی حتی آهنگی که 
دلت بود باهاش برقصیم و با صدای بلند برای هم با دی جی 

 .همراهیش کنیم

دیدم و چقدر از آخرین خنده ای که کرده بودم، با صدا خن

 .زمان گذشته بود

همزمان با صدای خواننده هر دو لب به خواندن باز کردیم و 
دست فردین دور کمرم تنگ تر شد و با تکان خوردنش من را 

  .هم همراه کرد

 عشق، چشم بسته دلمو بهت دادم

 با پای خودم به دامت افتادم

 ونه یه آدمدیگه چی می خوای از ج

چقدر دلتنگش بودم و خبر نداشتم... اشک هایم روی گونه 

 .هایم سر خوردند و لب هایش روی اشک هایم نشست
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وقتی سرش را عقب کشید دوباره خواننده دستور خواندن داد. 
تابی به کمرم داد و من چند دور نمایشی چرخیدم و او 

  .ردهمزمان با خواندن شروع به دست زدن های با ریتم ک

 عشق، تو این قهر و آشتیای یه ریزی

 بهم می زنی هی مگه مریضی

 با این همه باز چه عزیزی

 .مقابلش قرار گرفتم و خواننده به تنهایی خواند

 عشق بوسه ای وسط پیشونی

 .و لب های گرم فردین، پر حرارت روی پیشانی ام نشست

 یه زخمی که تا همیشه می مونی

 رمونیبه جون خودت درد بی د

 !چشم در چشمم لب زد: یه زخمی که تا همیشه می مونی

قلبم فرو ریخت؛ این چه آهنگی بود که زمانی برای رقص دو 

 !نفره مان انتخاب کرده بودم

فردین خنده ای تلخ کرد و دستم را باال گرفت و زمزمه کرد: 

 ...ادامه بده
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زیر دستش تابی خوردم و عقب گرد کردم و چشم در چشمش 

 .ندمخوا

 آهای عالیجناب عشق

 فرشته ی عذاب عشق

 حریف تو نمیشه

فردین که روی قلبش کوبید ادامه دادم: این قلبه بی صاحاب 
 عشق

غریزی پیچ و تابی به کمرم دادم و با ناز دست هایم را 

 .کرد خوانی هم فردین و رقصاندم  مقابلم

 منو دیوونه می خوای

 تو اینجوری خوشی عشق

 ت گرمولی بازم دم

 چه زیبا می کشی عشق

 عشق با توام کولیه هر جایی

 اول می کشونی کنج تنهایی

 بعد خودت واسم می خونی الالیی
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 عشق با یه آهنگ تو یه گشت شبونه 

 گاهی حتی با یه عطر زنونه

 پیدات میشه با هر بهونه

باید من می خواندم ولی طاقت نیاوردم و سمتش رفتم، نرم در 
را در گردنم فرو کرد. صدای جیغ و  آغوشم کشید و سرش

 ...سوت ها بلند شد ولی چه اهمیتی داشت

بغض نکن! قرار بود تو همچین شبی فقط بخندی. من  -

 .همیشه این قدر دست و دلباز نیستم یاس

سرم را با هراس عقب کشیدم. نمی دانستم چرا این قدر از 

 !زندگی با فردین می ترسیدم

 فردین هنوز تو دوئلی؟ -

 .وزخندی زدپ

 .نه یه امشب رو تو رویاام -

 فردا چی؟ -

 .فردا از رویا می پرم و واقعیت ها میشه مسیر زندگیمون -
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حسم دروغ نگفته بود؛ همه ی کارهایش یک دروغ بزرگ بود، 

  .او هنوز هم در حال دوئل با بابا بود

 .تشر زد

گفتم بغض نکن، این جماعت که دارن برامون دست می  -
. توی یه  تا حرف دارن که فردا پشت سرمون بزنن زنن هزار

 .سال دو بار به عروسیت دعوت شدند

 .انگار از بلندی به زیر پرتاب شدم

 . دستش را دور کمرم تاب داد و از سقوطم جلوگیری کرد

از نفر دوم بودن متنفرم یادت که نرفته! امشب باید خیلی   -

 .عالی تر از مراسم قبلیت باشه

بودم و چه زود و راحت ساده لوحانه باور کرده بودم چقدر ساده 

  .که کارهایش از روی دوست داشتن است

بعدی جوان ها دوره مان   آهنگ پایان یافت و با شروع آهنگ
کردند و من با اولتیماتوم فردین خنده بر لب میانشان به رقص 

 ...ادامه دادم

*** 
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هفته ای را کلید به درِ همان آپارتمان که هفت ماه پیش یک 
.   در آن سپری کرده بودم انداخت و کناری ایستاد تا داخل بروم

دلم مثل سیر و سرکه می جوشید که امشب چه خواهد شد. از 
سکوت فردین قلبم پر تالطم به سینه ام می کوبید و دلم می 

 خواست هر چه زودتر س

کوتش را بشکند و بفهمم دقیقاً کجای قلب و زندگی اش قرار 

  .دارم

داخل شدم و پشت سرم آمد و در را به چهار چوبش کوبید که 
شانه هایم از صدای بلندش پریدند. سوئیچ و گوشی اش را 
روی میز کنسول پرتاب کرد و با حرص کتش را بیرون 

 .کشید

قدرت هیچ حرکتی را نداشتم و فقط ایستاده بودم و به 
حرکاتش نگاه می کردم. بی توجه به حضور پررنگم سمت 

 ...راس رفت و از سالن بیرون زدت

  .... این هم از این... یک شروع نحس دیگر خب..
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. اشک هایم هم   دلشکسته و خسته سمت اتاق خواب راه افتادم
دیگر خسته شده بودند که نمی باریدند، فقط بغض بود که 

 را کردنم خفه قصد و بود چسبیده  مثل کنه به بیخ گلویم
و احمق نبودم که متوجه نشوم که  نفهم هم ها قدر آن. داشت

همبسترم نخواهد شد، گله ای هم نداشتم، خودش گفته بود 
که راهمان از هم جداست، گفته بود برایش تمام شده ام... این 
بابا بود که او را سر لجبازی انداخت تا عقدم کند... برایش کم 

 ...بودم دیگر می دانم

  .داخل حمام رفتم لباس سنگین عروسی را از تنم در آوردم و

بعد از یک دوش پر بغض و درد بیرون آمدم، هنوز به اتاقمان 

 ...نیامده بود و می دانم که نمی آمد

لباس پوشیدم و از اتاق بیرون زدم، هنوز در تراس بود و از 
دودی که در هوا پخش بود راحت فهمیدم که سیگار می 

 .کشد
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اق برگشتم و برایش جز آینه ی دق چیز دیگری نبودم. به ات
زیر پتو خزیدم. چرا هیچ وقت به آرامش نمی رسیدیم 

 .کشیدم سرم روی را پتو و جوشید هایم اشک ی چشمه  ما...

 
۲۲ 

  
یاد شب ازدواجمان با نوید افتادم. چقدر عذاب کشیدم... به 

چقدر گریه افتادم، برای داشتن فردین چقدر بی تاب بودم و 
رویا بافته بودم ولی حاال... حاال داشتمش و نداشتمش و این 

 ...بدترین درد یک زن بود

*** 
 .با صدا زدن های فردین چشم باز کردم

 ...یاس... یاس -

نیم خیز شدم. لباس هایش را تعویض کرده بود، یاد دیشب 
افتادم تا سپیده دم این پهلو به آن پهلو شده بودم و او تمام 

 ...تراس سیگار دود کرده بودمدت در 
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 .سالم -

سالم. پاشو بیا سالن بابات اومده باهامون حرف بزنه، باز  -

 .معلوم نیست چه نقشه ای برام ریخته اومده اجراش کنه

 .با هراس بلند شدم

 خشایار خوبه؟ نکنه چیزی شده؟ -

خواستم سمت در بروم که پتو به پایم گیر کرد و سکندری 
ع کردن پتو از روی زمین غر زد: خشایار خوردم. در حال جم

 !خوبه. تو خودت رو به کشتن نده و دردسر جدید نشو

دلخور نگاهش کردم. چقدر نامهربان شده بود، انگار نه انگار 
که اگر ازدواجی هم کرده بودم به خاطر شخص خودش بود نه 

 .چیز دیگر

 .از اتاق بیرون زدم و دنبالم آمد

ام جوابم را داد. خواستم سمت آشپزخانه به بابا سالم دادم و آر

 .بروم که دستش را باال گرفت

 .نمی خواد چیزی بیاری. بیاید بشینید کارتون دارم -
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یک شبه چقدر مهربان شده بود! آدم های اطراف من چرا این 
طور بودند؛ آدم را یاد آفتاب پرست ها می انداختند. هر دم به 

 !رنگی در می آمدند

نشستم و فردین کنارم نشست و پا روی پا  رو به روی بابا
انداخت و چقدر این ژستش را دوست داشتم و چقدر بابا از این 

 .ژستش بدش می آمد

 .یه حرف هایی هست که باید بشنوید -

 .استرس گرفتم و تکیه ام را از مبل گرفتم

 چی بابا؟ -

نمی دانم چرا حس می کردم بابای همیشگی نیست و آن 

  .در نگاه و حرکاتش نیستصالبت و قلدری 

 .سری تکان داد

خوب گوش بدید، حرفی نزنید، سوالی نپرسید فقط بذارید  -
تمرکز کنم و هر چی که هست و الزمه که بدونید رو بگم 

 .بهتون

 ...سرم را سمت فردین چرخاندم. خونسرد بود
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 ...که شروع کرد: خشایار دوباره به بابا نگاه کردم 

 !یدم: خشایار چی بابا؟با هراس میان حرفش پر

. خشایار همون طوره حالش  هیش آروم باش بابا جان -

 .نترس

نفسی آسوده کشیدم. دستی کالفع به سبیل ها و لب هایش 

 .کشید و از اول شروع کرد

 ...خشایار دو سه ساعت بعد از تصادفش رفت تو کما -

نفسی تازه کرد، انگار سختش بود که بازگو کند ولی دوباره 
ه داد: وقتی رسیدم باال سرش انگار خوب بود؛ نشستم ادام

پیشش، دراز کشیده بود رو تخت و می گفت می دونه که می 

 .میره

 .اشک به چشم هایم دوید و لب زدم: خدا نکنه

یه حرفایی زد بهم و گفت اگه مرد بهتون بگم و ازتون  ... -

 .حاللیت بگیرم

زنده ست پس  میان حرفش پریدم: خدا نکنه بابا. خشایار که

 .بهمون نگید
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 .لب مبل آمد

بذار حرفم رو بزنم یاس، آروم باش. نیازه که االن بگم.  -
خشایار گفت با یه دوستش که تو کار خالف بوده نقشه ی 
دزدی از یه طالفروشی رو می کشن ولی شب دزدی... مامور 
گشت سر می رسه و دوستش از یه طرف فرار می کنه خشایار 

یگه بی هیچ نقشه ی قبلی و انگیزه ای یهو از طرف دیگه. م
از جلوی ساختمون نیمه کاره ای که برای نوید و فردین بوده 
سر در میاره و با یه تصمیم آنی میره تو و با ترفندی که 
خودش بلد بوده قفل رو باز می کنه و میره تو اتاق و طالها 
رو همون جا می ذاره و خودش فرار می کنه... فرداش که 

دنبال ساک می بینه فردین رو به اشتباه گرفتن و اینم از  میره

 ...ترسش دیگه حرفی نمی زنه

ناباور و بی اراده دوباره میان حرف بابا که از شرم و ناراحتی 

 .قرمز شده بود پریدم: باورم نمیشه بابا

به فردین نگاه کردم. با همان ژست نشسته بود و اخم هایش 

 .درهم شده بود
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اس بذار بقیه اش رو بگم... می گفت تالشم هیچی نگو ی -
رو کردم که فردین تبرئه بشه ولی کاری از دستم بر نمی اومد 
جز اینکه برم و خودم رو معرفی کنم که... که اونم نکرده بوده 

... تا اینکه سر و کله ی نوید پیداش میشه و از  و ترسیده بوده
خوشش یاس، رو حساب عالقه ای که انگار از قبل داشته 

میاد و از خشایار خواستگاریش می کنه. خشایار هم میگه که 
یاس نشون کرده ی فردینه و خالصه چند روز می گذره و 
شریک دزدی خشایار میاد و ادعای نصف طالها رو می کنه 
که منم شریکت بودم و تو باال کشیدی و فالن... نوید هم که 

ه و پیشنهاد اون اطراف دنبال خشایار بوده متوجه ماجرا میش
میده تو من رو به یاس برسون، من پول طلبکارات رو میدم و 
یه پولی هم به خودت میدم که عروسیت رو راه بندازی... 
خشایار هم وسوسه میشه و نقشه می ریزه با دروغ یاس رو 

 ...مجبور به ازدواج کنه

مکثش طوالنی شد. همه چیز مثل یک خواب بود و دیگر 
ی بیان احساسم پیدا نمی کردم و چشم حتی کلمه ای هم برا
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به دهان بابا دوخته بودم تا بلکه بخندد و بگوید همه ی گفته 

 ...هایم شوخی محض است

رو به فردین ادامه داد: منم که افتاده بودم تو لج. می دونستم 
اهل هر چی باشی اهل دزدی و دغل نیستی ها ولی با 

جریان بچه و  ازدواجت با یاس مخالف بودم، به خاطر همین
ژنتیک و اینا... خر شدم. خشایار صد تا سند و مدرک آورد که 
نوید آقاست، پولداره، ماهه، عاشقه و فالن و فالنه و منم 

 اوکی

 ... رو دادم

خشایار گفت بهتون بگم حاللش کنید اگه می تونید. خشت  
اول رو کج گذاشت که مجبور شد تا آخر دیوار رو کج 

 ...بسازه

ی دونستم نیت نوید چیه. خیلی بعد از عقدش با میگه نم 
یاس متوجه شدم که علت ازدواجش عالقه ی واقعی نبوده و 

 ...یه جورایی قصد تالفی داشته برای فردین
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یه چیزم گفت که به نوید بگم ولی من به شماها هم میگم... 

 ...گفت تو دوران دانشجوییش

 
۲۲ 

  
دختری به اسم تینا رو هم می ریزه یعنی یه جورایی فریب با 

دختره رو می خوره که سهام شرکت نوید رو باال بکشه، با 
نقشه های دختره پیش میرن و یه جورایی ذهن نوید رو سمت 
فردین منحرف می کنن که راحت تر به کارشون برسن... 

ه دزدی ماشین فردین هم کار تینا بوده، می گفت نمی دونم چ
کینه ای از فردین داشته که می خواسته به فردین آسیب 
برسونه. ماشینش رو می دزده که دستکاریش کنه فردین رو 
بفرسته اون دنیا که خودش میره ته دره... راننده ای هم که 
هیچ وقت پیدا نشد خشایار بوده، میگفت قرارمون فرار نبود 

 ...ولی یهو جنی شد تینا که باید بریم
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رار می کردن که انگار فردین زنگ میزنه و تینا داشتن ف 
 بهش ابراز عالقه می کنه جلوی خشایار، 

دعواشون میشه و کنترل فرمون از دست خشایار درمیاد و 
ماشین چپ می کنه و خشایار خودش رو میندازه بیرون، از 
اون جایی هم که مدرکی علیه اش نبوده هیچ وقت گیر نمی 

نوید هم کار دزدی از شرکتش رو که افته... ولی می فهمه که 
منجر به ورشکستگیش شده رو، هم دور زدن نامزدش رو از 

 .چشم فردین دیده و به روش نیاورده

بعد از اینکه میاد ایران و وضعیت فردین رو این قدر بد می  

 ...بینه شیطون میره تو جلدش که تالفی کنه

لند شد و فردین دیگر نتوانست تحمل و ژستش را حفظ کند. ب
حین چنگ زدن به موهایش سمت تراس رفت و فهمیدم باز 

 .قصد سیگار کشیدن دارد

تازه متوجه قرمز شدن صلبیه چشم های بابا شدم، زیر 

 .چشمش هم نم داشت
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ش و زن آبستنش. حس می  حاللش کن بابا، به خاطر بچه -
کنم داره تقاص نامردی ای که در حق تو و فردین کرده رو 

 ...پس میده

آن قدر هنگ و حیران بودم که اصالً نمی توانستم تمرکز کنم 
که چی به چی است! انگار دانسته های صد کتاب را روی هم 

 .ریخته بودند و از من می خواستند تفکیکشان کنم

از جا بلند شد و دنبال فردین به تراس رفت. من هم بی اراده 

 . ردش راه افتادم و به صحبت هایشان گوش دادم

هامو به دل گرفتی می دونم ولی من دیگه بهتون  حرف-
شک نداشتم، نمی دونم چرا خر شده بودم و حرفا و عکس 
هایی ک نوید تحویلمون داده بود رو باور کرده بودم... به خاله 
ات گفتم به فردین بگو اگر هنوز یاس رو می خواد بیاد ببره 
مال خودش، از اول مال هم بودن و من سنگ جلو پاشون 

ینداختم... رفت و اومد گفت فردین گفته یاس براش همون م
شب که اومدم و دیدم زن رفیقم شده تموم شد. فهمیدم که 
افتادی رو دنده ی لجبازی و می خوای غرورت رو که جریحه 
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. از اون طرف هم یاس می گفت  دار شده سر و سامون بدی
دیگه به درد فردین نمی خورم. با خودم فکر کردم چه جور 
جبران خطا کنم و به این نتیجه رسیدم که تنها راهش اینه که 
با تهمت زدن دوباره بهت بندازمت تو لجبازی. می دونستم لج 
می کنی؛ مثل هفت ماه پیش که لج کردی و گفتی آره هر 

 !چی شنیدی راسته و من با یاسم

امید دارم حاللم کنی پسر! هر چی سرتون اومد از استبداد و 
ها و عقل کل دونستن های من بود. بد کردم  منم منم کردن

 ...به جفتتون، خیلی هم بد کردم

 
---  

۲۷ 

  
فردین حرفی نزد، حتی برنگشت که به بابا نگاه کند. حق 

 ...داشت، هنوز هنگ بودم

  !چه افتراها که به او نزده بود خشایار
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 ...تبابا هم که دیگر نگویم بهتر اس

راه حلش برای رساندنمان به هم که دیگر افتضاح بود، به 
خیالش حال جفتمان را خوب کرده بود و خبر نداشت که هر 
دو داغان شده ایم... دیشب را بگو که هر چه خودم را به 
کوچه ی علی چپ می زدم باز هم سنگینی نگاه معنادار اقوام 

 ...را نمی توانستم ندید بگیرم

شستم و بابا از تراس بیرون زد. نگاهش پشت در تراس ن
کردم، شرمزده سر به زیر انداخت، با تمام بدی هایش چقدر 

 .این حالتش عذابم می داد

 ...برادرت رو ببخش بذار به هوش بیاد -

با درد چشم هایم روی هم افتاد و اشک هایم فرو ریخت و 

 .بابا رفت

  .حتی نتوانستم بلند شوم و بدرقه اش کنم 

ده بود که با اعترافش برای پسر گناه کارش شفا پس آم

 ...بخرد
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چقدر تنها بودم... احساس می کردم چهار طرفم خالی ست و 

 ...سوز سرمای بی کسی استخوان هایم را کبود می کند

آن از بابا که مسبب اصلی بدبختی هایم بود، اگر با غدبازی و 
الن دو مخالفت های جاهالنه اش مانع ازدواجمان نشده بود ا

سالی از ازدواجمان گذشته بود و شناسنامه ام با نام نوید سیاه 

 ...نمی شد و بختم این طور سیاه نبود

آن هم از خشایار، برادرم که خواهرش را به منفعت خودش 

 ...فروخت

این هم از فردین که با چوب بابا و خشایار، من را هم زده بود 
سی هم در باغچه و حتی یادش نمی آمد که روزی روزگاری یا

 ...ی دلش عطرافشانی می کرد

 ...دیگر چه کسی برایم مانده بود

  .از جایم بلند شدم و در تراس رفتم

 .بوی سیگارش به سرفه ام انداخت

نمی خواستم سر بار و باعث عذابش باشم، برادرم نامردی را  

 .در حقش به نهایت رسانده بود و رو سیاه بودم
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پیش بردم و سیگار را از بین انگشت  کنارش ایستادم، دستم را
هایش که سمت لب هایش می برد بیرون کشیدم. پر اخم 

  .سمتم برگشت

 .فردین باید باهات حرف بزنم -

  .االن اصال حوصله ندارم تنهام بذار -

 . ولی من باید حرف بزنم -

 :پوفی کالفه کشید که سریع قبل از اینکه بهانه بیاورد گفتم

ر و بابام در حقت خیلی نامردی کردن، حق می دونم خشایا -
داری که نبخشیشون. حتی خودم هم نمی دونم می تونم 
ببخشمشون یا نه! ولی دلم می خواد بهت یه حرفایی رو بزنم 
که بعد ها پشیمون نشم که چرا نگفتم... می دونم که دیگه 
من رو نمی خوای، می دونم که یه زن مطلقه ام و تو یه پسر 

درد هم نمی خوریم، می دونم این عقدی که مجرد و به 
بینمون خونده شده برات یه پاپاسی هم ارزش نداره، من همه 
ی این ها رو می دونم و قبول دارم و نمی خوام بهت تحمیل 

 ...بشم
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بهت هم حق میدم چون واقعاً برات کمم ولی... ولی یه  

 ...چیزایی تو دلمه که می خوام بهت بگم فردین

رو ریخت و فردین پشت به من رو به خیابان اشک هایم ف

 .ایستاد و سیگار دیگری روشن کرد

مانع نشدم و با گریه ادامه دادم: همیشه دوستت داشتم، برای 
داشتنت جلوی بابام ایستادم، تا پای مرگ هم رفتم و برگشتم 
تا بهت برسم، نیازی به گفتن نیست خودت خبر از دلم داشتی. 

هت عمیق و واقعی بود که وقتی بهم انقدر عالقه و عشقم ب
گفتن بیست سال باید بمونی توی حبس نفسم رفت که 
بمیرم... من از تو به خاطر خود تو گذشتم. زن مردی شدم که 
هیچ حسی بهش نداشتم، مثل مرگ بود برام که جای تو 
بشینه کنارم، که جای تو دستم رو بگیره، که جای تو بهم بگه 

نوازشم کنه، که جای تو... فردین... دوست دارم، که جای تو 
من زندگی با نوید رو انتخاب نکردم، من مرگ رو انتخاب 
کردم تا تو توی زندان نمیری... من مطمئن بودم که تو توی 
زندون دووم نمیاری... نمی دونم اشتباهم چی بود، به خدا هر 
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.. من فقط یه  چی فکر می کنم به هیچ نتیجه ای نمی رسم.

  ...دم این وسط مثل خود توبازیچه بو

هیچ واکنشی جز دود کردن پی در پی سیگارش به حرف 
هایم نشان نداد. اشک هایم را از روی گونه هایم پاک کردم و 
با ناامیدی به اتاقم رفتم. جای من این جا نبود. فردین قربانی 

 ...نقشه ی بابا برای جبران خطاهایش شده بود

ند و با درد مانتو به تن می اشک هایم روی صورتم می لغزید
کردم. نمی دانستم کجا باید بروم، نه دیگر دلم با خشایار 
صاف می شد که به خانه اش بروم نه با بابا... جایی را هم 
نداشتم... روی تخت نشستم و دست از بستن دکمه های 
مانتوام کشیدم و درمانده و بی پناه به هق هق افتادم... فقط 

 ...ود، کاش پناهم می دادخدا برایم مانده ب

از روی تخت بلند شدم، باید می رفتم، نمی بخشیدم ولی پدرم 
که بود، حق پدری را باید ادا می کرد. من دخترش بودم و باید 
پناهم می داد، تمام بدبختی هایم زیر سر خودش و پسرش 

 .بود
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روسری ام را روی سرم انداختم و کیفم را برداشتم. من دو بار 
و هر دو بار اشتباه محض بود چه بسا که این دومی  بله دادم

  ...از اولی هم به مراتب اشتباهی بزرگتر بود

. فردین توی سالن آمده بود و روی مبل  از اتاق بیرون زدم
دراز کشیده بود و همچنان سیگار ال به الی انگشت هایش 
بود و انگار آتش به دلم می زد این سیگار دود کردن 

 ...هایش

اده و برای خداحافظی سمتش رفتم. کیفم را روی مبل بی ار
 کناری اش رها کردم و لب مبل مماس کمرش نشستم و

دستم را پیش بردم و چشم در چشمش سیگار را از ال به الی 
انگشت هایش بیرون کشیدم و توی جا سیگاری خاموش 

 .کردم

 ....ادای جمالت مثل جان دادن بود برایم

 ...من رو ببخش به خاطر اشتباهم من دارم میرم فردین...-
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خواستم بلند شوم که بی قرار نیم خیز شد و کمرم را سمت 
خود کشید و در کسری از ثانیه لب هایش روی لب هایم 

 ...چفت شد

شوک زده و با چشم های گرد شده خیره ی چشم های 

 ...عسلی اش شدم که مثل گذشته عشقم را فریاد می زد

عش برای بوسیدنم بیشتر، ضعف آغوشش که تنگ تر شد و ول
بدنم را گرفت و به یاد تمام با هم بودن هایمان چشم بستم و 

 ...اشک هایم روی صورتم روان شدند

نفس که کم آوردم به تقالی پس زدنش افتادم... به خودش  

 ...آمد و رهایم کرد

جان و مبهوت در آغوشش رها شدم و دست هایش را از  بی 

 ...رارتر به خودش فشارم دادق دورم باز نکرد و بی

با دلی هوایی شده وصدای تحلیل رفته صدایش زدم: فردین  

 ...من

اش میان  چانه اش را روی سرم گذاشت و با صدای بم شده 

 .حرفم آمد
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 ...نگو یاس، بزار آروم بشم هیچی-

باورم نمی شد فردین می خواست از آغوش من آرامش  

 ...انم بگیرد... مثل همان روزهای عاشقی

 
 پایانی_قسمت_

 
زدم برای اینکه بگوید من را بخشیده است و  داشتم دل می

دادم که من را بخواهد و تا  نمی گذارد بروم... اصال جان می

 ...ابد کنارش باشم

 :ی گذشت آرام صدایش زدمدقایقی که به سکوت و هم آغوش

 فردین؟ -

 هوم؟ -

 میشه حرف بزنیم؟-

دونی  خواد دیگه حرفی از گذشته زده بشه می نه! دلم نمی -

 !که اخالقمو
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دونم، حرصت رو خالی کردی و االن دیگه هیچی یادت  می-

 ...نمیاد، منم نباید به روت بیارم که چقدر اذیت شدم

 .خنده ای کرد

 .ی تحملم کندونم سگ اخالقم ول می-

 .از شوخی و خنده اش لب هایم به لبخند مزین شد 

 یعنی منو بخشیدی؟ -

 !مگه تو کاری کردی که بخوام ببخشمت -

 .سرم را از روی سینه اش بلند کردم، به چشم هایم زل زد 

کردم. دیگه حرفش رو  اعصابم خورد بود باید سرت خالی می-
رو مرور  نزن، هم حق داشتم هم نداشتم، گفتم گذشته

 .کنیم بگو باشه نمی

 !نمی شد که من حرف داشتم سوال داشتم-

 ...یعنی... منو به عنوان... به عنوان همسرت -

 .فشاری به کمرم آورد 

 ...تو از اول هم مال من بودی، یادت که نرفته -
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 یعنی االن باور کنم مثل قدیم دوستم داری؟  -

اس از دستت مگه میشه یاس رو دوست نداشت، گفتم بهت ی-
بد زخمی خوردم باید خودمو یه جوری آروم می کردم، تو حق 
نداشتی که منو به خودم بفروشی در جایی که می دونستی 
تحمل اینو ندارم که کسی با منظور نگاهت کنه چه برسه به 
اینکه... ولش کن یاس تلخم نکن، توقع هم نداشتی بیام 

 قربون صدقت برم، ها؟

 .فی تکان دادمسرم را به نشانه من 

 .نه نداشتم-

دونست اگه هر جور ازم بخواد بیام  یه چیز دیگه بابات می -
خواستگاری لج می کنم و نمیام که اونجوری چکشی عمل 
کرد، بد کرد ولی دمش گرم جبران خطا کرد وگرنه خودم تا 

و راضی کنم که بیام  دو سال دیگه هم نمی تونستم خودم
واه دلمو صاف کنم باهاش بخشمش ولی ازم نخ طرفت. می

خشایار هم دمش گرم حسابی برادری رو در حقم تمام کرد. 
شناسمش ولی  دیگه کاری باهاش ندارم و اصال نمی
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خواد افتادنش  نمی  بخشمش چون خواهرش زنمه و دلم می
روی اون تخت عقوبت بالهایی باشه که سر من آورده. همه 

اره اونم اینه که اینهایی که گفتم هم فقط و فقط یه دلیل د
دیگه حق نداری یه قطره اشک بریزی یا یه خم به ابروهات 
بیوفته، فقط می خندی و برای من دلبری می کنی مثل 

 .همون وقت ها که دنیا به کاممون بود. بگو چشم

دانستم  خنده ای کردم، فردین من قلب بزرگی داشت، می 
به او زده ام  چشم هایش پر از درد زخم هایی بود که خانواده

بودند ولی برای خوشحالی من بخشش را مرهم زخمهایمان 

 .کرد. دوباره در آغوشش فرو رفتم

 .خدا رو شکر که دارمت فردین-

 .سرم را میان دست هایش گرفت و میخ صورتم خنده ای کرد

بوس رو بده که می خوام ببرمت دور دور تا خود شب  -
بعد کار من فقط بگردیم و بخندیم و خوش باشیم، از این به 

همینه، به جبران این یک سالی که خون به دلت کردن باید 

 .یه عمر برام بخندی
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خنده ای از ته دل کردم و از گردنش آویزان شدم. یادم به 
خواستگاریمان افتاد که چطور بیقرار یک بوسه بود و من 
چطور مانع شدم، بعد ها چقدر حسرتش را خورده بودم و 

 ...حاال

ر نمی گذاشتم یک ثانیه از زندگی مشترکمان هم حاال دیگ 
به سادگی بگذرد لحظه به لحظه اش را خاطره سازی می 

 !کردم

طلسم شکسته بود و باالخره من و فردین ما شده بودیم و  

 ....این نهایت خوشبختی بود

حیا و غرور دخترانه ام را کنار گذاشتم و به خواسته اش جامه 
ن دوباره و دوباره و دوباره اش، عمل پوشاندم و برای بوسید

یک بار که کم بود، بارها بار پیش قدم شدم و در تب عشقی 

 ...ها برایش دست و پا زده بودیم غرق شدم که سال

* 
سه ماه از زندگی مشترکمان گذشته بود، سه ماهی که فردین  

دقیقه به دقیقه گوشزدم کرده بود که بخندم و غم به دلم راه 
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ی که گوشم را از دوستت دارم هایش پر و دلم ندهم، سه ماه
را لبریز از احساس کرده بود، سه ماهی که مثل رویا برایم 
گذشته بود و فردین حتی یک کلمه هم از گذشته حرفی نزده 

دانستم که یک بار به دیدار نوید در زندان رفته  بود ولی می
دانم علت رفتنش چه بود اما حدس می زدم باید  است و نمی

ه دو دلیل باشد یکی گله از تصاحب عشقش در حالی که می ب
دانسته نامزد رفیقش است و دیگری تبرئه خودش از 

ها قبل به او زده بود و ذهنیت  هایی که خشایار سال تهمت

 ...نوید را آنطور آلوده ساخته بود

در این میان و این سه ماه با تمام آرامشم لحظه ای نشده  
بیرون بیایم، با تمام بدی هایش برادرم  بود که از فکر خشایار

 ...بود و دوستش داشتم

ها و عذاب هایم گذشته بود هرچند سخت هرچند تلخ  سختی 
ولی گذشته بود! به خدایم هر دم و لحظه می گفتم که من به 
خوشبختی رسیده ام و اگر حال و روز االن خشایار به خاطر 

 ...گذردحال بد آن روزهایم است، من گذشتم او هم ب
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چادر نمازم را تا زدم و اشک هایم را سریع پاک کردم که  
فردین با دیدنشان اوقات تلخی نکند، از اتاق بیرون رفتم روی 
مبل لم داده بود و با دیدنم آغوشش را باز کرد، با کمال میل 
خودم را میان بازوانش جا دادم و بوسه ای روی موهایم 

 .کاشت

  .دی دیگه من جواب دادمنیلو زنگ زد، سر نماز بو -

 .با استرس خیره اش شدم

 !خشایار-

 دوباره سرم ر

 .ا بوسید و ارام جواب داد

 .ی خشایار. عمه شدی خوشگلم، مبارکت باشه بچه - 

نمی دانستم از تعجب چشم گرد کنم یا از ذوق باال و پایین  

 !بپرم؛ فرزانه که هفت ماهش بود

نشست من را هم روی آرام و نرم نیم خیز شد و روی مبل  

 .پایش نشاند
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خشایار ده دقه ی پیش به هوش اومده اولین کلمه هم که  -

 .به زبون آورده یاس بوده

مبهوت خیره ی لب هایش شدم، یعنی درست شنیدم! از فرط 
خوشحالی جیغی کشیدم و اشک شوق مثل سیل روی صورتم 

 .جاری شد

این سه  وای فردین باورم نمیشه خدایا شکرت نمیدونی تو-
ماه یه لحظه هم از ته دل نخندیدم همش دلم پیش خشایار 
بود. میدونم خیلی بدی کرد بهمون ولی چیکارکنم داداشمه 

 ...من بخشیدمش، تو هم ببخشش

 .صورتم را نرم بوسید 

شتر دیدم ندیدم، بخشیدمش فقط به خاطر اینکه تو از ته دل -

 .بتونی بخندی

هایش محکم تنم  دم و دستخودم را در آغوشش بیشتر جا دا 

  .را چفت تنش کرد

خب خانوم خوشگل اول میری دیدن برادر یا دیدن  -
 برادرزاده؟
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خنده ای از ته دل کردم و محکم گونه هایش را که عزیزتر از 

 .جان و عشق مهربانم بود بوسیدم

 .روانیتم فردین به خدا -

 .هایم شد با دنیایی از مهربانی میخ چشم 

ه های تو قشنگه یاس، من برای خنده های تو دنیا با خند-

 !جونمم میدم، همیشه بخند

 پایان
 ۲۱بیگدلی.مهر زهرا
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