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مغزش از اعداد و ارقام خسته شده و دیگر یک عدد تک رقمی را 

هم نمی کشید. تمام شب گذشته را با خواهر کوچک ترش رویا 

بیدار بوده و ده قسمت از سلایر قهوه ی تلخ را می دید. یکی نیست 

به او بگوید فیلم مورد عالقه ی رویاست تو چرا پا به پایش تا 

ل از مهران مدیری هم هست که صبح بیدار می مانی! گرچه اشکا

 !فیلم هایش تا این جذاب و سرگرم کننده است

نگاهش را از تخته گرفت و چون ردیف آخر نشسته بود و استاد 

دید واضحی به جایگاهش نداشت، سرش را روی میز قرار داد و 

چشم های بی رمقش را بست تا بلکه کمی خستگی و بی خوابی ای 

استراحتش به ثانیه نکشید، با تقه ای که که کشیده بود جبران شود، 

استاد  《بفرمایید》به در خورد بی اختیار سرش را بلند کرد. با 

دستگیره ی در پایین و باال شد و از البه الیش گل سرخی که این 

روزها بد روی مخ کژال رژه می رفت نمایان شد. صدای خنده ی 

و فقط هم کالسی هایش نشان از تشخیص فرد پشت در می داد 

 .کژال بود که حرص می خورد

از اینکه مقابل استاد آبروریزی کند به تقال افتاد و بی توجه به  

نگاه شیطنت آمیز دوستان و هم کالسی هایش تا حد امکان در 

صندلی اش قوز کرد تا از دیدش مخفی بماند. پر حرص از ذهنش 

در  گذشت که این فرهان دیگر زیادی پررو شده، باید فکری اساسی

موردش کند. صدای شوخ و پر از شیطنتش که در کالس پیچید 

 .کفرش را باال آورد

 فرهان: با اجازه استاد؟
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استاد فخرآبادی جدی ترین فردی بود که به عمرش دیده بود و امید 

 .داشت فرهان از جدیتش حساب ببرد و آبرو ریزی نکند

 بفرمایید جانم؟-

ستین وگرنه دو تا گل می استاد شرمنده نمی دونستم شما هم ه -

 .گرفتم

صدای خنده  دوباره کالس را پر کرد. بی فایده بود فرهاِن عاشق 

ها دست از سر کژال بر نمی داشت. سونیا پیشه به این راحتی

دوستش خم شد و آرام کنار گوش کژال زمزمه کرد: پاشو فایده 

 !نداره، آمارت رو داره که سر کالسی

ی گفت محال بود فرهان از کژال بی پوفی کشید، سونیا راست م

خبر باشد. سایه به سایه به قول سونیا آمارش را داشت، در 

جایگاهش صاف نشست بلکه نگاه فرهان به صورتش بیفتد و با 

اشاره ی چشم و ابرو تهدیدش کند اما دریغ از نیم نگاهی که سمتش 

هم  حواله کند. و تمام حواسش به استاد بود. اخم های فخرآبادی در

 .تر شده بود

 .خیلی ممنون. معموال گل از کسی قبول نمی کنم. شما راحت باش-

 .لب های فرهاد کش آمد و چشم های زاغش برق شیطنت زد

ترسید نمک گیر خار روی ساقه ش بشید یا چرا استاد؟ می -

 !درگیر مفهوم رنگ و بوش؟

ت این بار مالحظه و مالیمتی در کار فخرآبادی نبود. زیادی وق 

 .کالسش را گرفته بود، به ساعتش اشاره کرد
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. کارت رو بگووقت کالس رو نگیر جوون - . 

قلب کژال لحظه ای ایستاد و فاتحه ی آبرویش را مقابل فخرآبادی  

 .خواند

اگه اجازه بدید استاد، می خواستم با خانم بابایی راجع به گل  -

ر همند یه و... رنگ و بو و خارش، و این که همه دیوار به دیوا

 .صحبت کوتاهی داشته باشم

صدای خنده ی جمع بلند شد و روی اعصاب کژال سمباته کشید و 

ل به دل فرهان داده دلش خواست همه ی هم کالسی هایش که د

بودند و در این راه بچگانه و مسخره ای که در پیش گرفته بود 

همایتش می کردند را با دست های خود خفه کند! در نظرش لودگی 

های فرهان اصال بامزه و خنده دار نبود و فرهان پسری احمق بود 

که از سن و سالش خجالت نمی کشید و ایران را با هندوستان 

 !اشتباه گرفته بود

با کشیده شدن نگاه فخرآبادی سمتش، این بار دلش خواست زمین 

دهان باز کند و او را برای همیشه ببلعد و از این مضحکه شدنش 

خالصش کنددر دانشگاه  ! 

 .صدای کلفت و خشن استاد از همیشه هم بدتر شده بود

 .خانم بابایی می تونید تشریف ببرید-

کاسه ی چشم هایش از بدبینی و قضاوت عجوالنه ی فخرآبادی و 

تحمل این حجم از آبروریزی لبریز از اشک شد و حتی نتوانست 

اراحتی اش برای دفاع از خود، کالمی به زبان بیاورد. نگاه پر از ن
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را به فرهان داد بلکه از کارش خجالت بکشد ولی در ازایش لبخند 

  .و چشمکش نصیبش شد

کوله اش را بر داشت و به چشم های سونیا که برایش نگران و 

بیتاب بود نگاهی انداخت و بی حرف از روی صندلی بلند شد و 

درحالی که بغض و ناراحتی سینه اش را به تنگ آورده بود، از 

ن صندلی ها سمت در راه افتاد. صدای اعتراض چند تا از بی

 :دانشجوها بلند  شد

 !استاد کژال که کاری نکرده-

 !استاد سخت نگیرید زود میاد-

فرهان مسخره اش رو در آوردی. ده دقیقه صبر می کردی -

 !کالس تموم شه خب

 .صدای کوبنده ی فخرآبادی به همهمه ها پایان داد 

 !خانم بابایی -

سیده به در ایستاد و با ناراحتی به صورتش چشم دوخت تا نر

حرفش را بزند. فخرابادی که استادی آینده نگر بود برای جلوگیری 

از سوء استفاده کردن دانشجوها برای ایجاد اختشاش در کالسش، 

 .بی رحمانه ترین تصمیم را برایش گرفت

ار، ده برای تحلیل و تفسیر رنگ و بوی آمیخته با گل برگ و خ -

دقیقه کافی نیست من اسمتون رو از لیست خط می زنم با خیال 

 !راحت تا آخر ترم می تونید با هم در این مبحث صحبت کنید

 .اعتراض بچه ها بلند شد
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 .فرهان یک قدم فاصله شان را با نیم قدمش کمتر کرد

 !شوخی می کنه استاد، مگه دلش میاد-

با فریاد فخرآبادی در  صدای خنده ی تعدادی از همکالسی هایش 

 .هم ادغام شد

 .بیرون لطفا   -

با نگاه پرحرص و نفرتش به فرهان قدم تند کرد و از کالس   

بیرون زد. این نگاه ها و تهدید ها در نظر فرهان هیچ رنگی 

نداشت و ذره ای از هدفی که داشت پشیمانش نمی کرد به دنبالش 

 .روان شد و صدایش زد: کژال وایسا کژال

ا کژال آنقدر عصبانی بود که به راحتی می توانست یک فصل ام

هایش براق شدکتکش بزند. در میانه ی سالن ایستاد و در چشم . 

 چیه؟ -

ولی فرهان بی توجه به عصبانیت کژال گل را با خونسردی سمتش 

  .گرفت

 !تقدیم به خوشگلترین کژال دنیا-

د. دست برد اختیار تندخویی اش در برابر فرهان دست خودش نبو

و گل را از دستش کشید و با یک حرکت، بی هیچ مالیمتی تمام 

گلبرگ هایش را یک جا کند و در صورتش پرتاب کرد و غرید: 

 !احمق خر مغز
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بی توجه به گل های پرپر شده که روی شانه ها و سینه ی ستبر  

فرهان ریخته بود و آن چشم های گرد شده اش با کف دست به 

بید و از مقابلش هل داد و پله ها را دوان دوان تخت سینه اش کو

پایین رفت. خسته شده بود؛ از کار های فرهان، از کارهایی که در 

نظرش بچه بازی بود! حق داشت، کژالی که همیشه سعی کرده بود 

بی حرف و حدیث و به دور از حاشیه بدون جلب توجه کارهایش 

ه بی درد انگشت را پیش ببرد حاال به لطف این آقازاده ی مرف

نمای کوچک و بزرگ این دانشگاه شده بود و خیلی وقت ها به 

سرش زده بود که  به سیم اخر بزند و فرهان را آن طور که دلش 

حرص می زند بکوبد. حدود سه ماه می شد که سر و کله ی این 

پسر که ادعای عاشق پیشگی اش می شد در دانشگاه پیدا شده بود، 

حضورش در دانشکده اثبات خود و عشقش به دانشجو نبود و علت 

 .کژال بود

به میانه ی محوطه دانشگاه نرسیده، باز صدای فرهان روی  

 .اعصاب نداشته اش خش انداخت

 .کژال جان صبر کن -

چقدر سخت بود که جلوی خود را می گرفت و سرش فریاد نمی 

زد. تنها کاری که برای گریز از آن وضعیت کرد پا تند کردنش 

د، به حالت دو محوطه ی طویل را رد کرد و از دانشکده بیرون بو

 .زد و در پیاده رو مسیر نامعلومی را پیش گرفت
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آنقدر عصبانی بود که نمی دانست به چه فکر می کند و فقط خشم  

بود که در سرش زوزه می کشید و هیچ توجهی به نگاه های 

 .متعحب رهگذرها روی خود نداشت

کوله اش ناخودآگاه پاهایش هم از حرکت با کشیده شدن بند  

ایستادند. از کژال گفتنش فهمید فرهان است! سمتش چرخید تا 

 .هرچه در دل دارد سرش خالی کند

فرهان با دیدن صورت خیس شده از اشک کژال متعجب دستش را 

سمت صورت او برد. کژال از حرکت عجیب فرهان یادش رفت 

هینی کشید و فقط توانست که قرار بود فحش کشش کند، با ترس 

در مقابل حرکت فرهان واکنش نشان دهد و صورتش را عقب 

 .بکشد

اما فرهان توجهی به موضع گیری کژال نکرد و دستش را به 

 .حالت اشاره به سمت چشم های کژال نشانه رفت

 !گریه کردی؟ -

دستش بی اراده روی صورتش کشیده شد. خیس از اشک بود و 

که کی این همه اشک ریخته! چشم های  خود متوجه نشده بود

فرهان روی چشم های کژال می لرزید و فکرش را نمی کرد 

شوخی دلبرانه اش این بازتاب را از سمت کژال داشته باشد! از در 

 .دلجویی در آمد

 .نمی خواستم اذیتت کنم کژال! یه شوخی بود فقط -
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و یه قفل ذهنش باز شد و سرش داد زد: پس قصدت چی بود؟ ها! ت

خر مغزی که هر کار دلت بخواد می کنی، بدون اینکه یه  احمق

لحظه به آبرو و موقعیت طرف مقابلت فکر کنی ببین چیکار 

کردی! نه تنها آبروم رو جلو استادم بردی بلکه باعث شدی از 

کالس بیرونم کنه. من ترم آخرم. حاال چه خاکی تو سرم بریزم به 

بشم! همه ش هم تقصیر تویه خاطر یه درس باید شش ماه اسیر . 

ولی فرهان از کارش پشیمان نبود، اصال هدفش همین بود! این که 

برای کژال پررنگ باشد! حاال به هر قیمتی! به خود قول داده بود 

 !که عقب نکشد حتی با دیدن اشک هایش

دست هایش را برای آرام کردن کژال پیش برد که قبل از تماس  

فرهان تسلیم شده و عقب کشیدبا بازوانش پسشان زد،  . 

خیلی خب، آروم باش. اشک هات رو پاک کن طاقت دیدنشون -

 .رو ندارم. می خوام باهات حرف بزنم

در حالی که کنترلی روی اشک هایش نداشت با دلی پر به چشم  

 .های سرگردان فرهان که پریشانی را فریاد می زدند خیره شد

ه سی سال رو رد کرده واقعا چند سالته تو؟! بهت می خور -

باشی!  به خدا این کارها و حرکات مناسب سنت نیست. به خودت 

 !بیا! خودت و من رو کردی مضحکه ی همه

فرهان بی طاقت به شدت گرفتن گریه های کژال اسمش را صدا 

 !زد: کژال خواهش می کنم
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*** 

کژال در حال کنفرانس بود و تمام تالشش گرفتن نمره از استاد 

ِی کینه شتری بود که موشکافانه در تک تک جمالتش خورد سعید

کرد که شاید کم می شد تا اشکالی پیدا کند! آنقدر سوال پیچش می

ای دستش بیاید تا نمره ی کامل را آورد و دلش خنک شود و بهانه

به او ندهد. کژال بیچاره به زور اشکش را مهار کرده بود و به 

بود کنفرانس است یا امتحان روز سواالتش پاسخ می داد! معلوم ن

 !قیامت

با تقه ای که به در کالس خورد نفسی آسوده کشید و چشم های 

مشکی اش را لحظاتی روی هم چفت کرد تا آرام شود و خدا 

خیرش دهدی نثار شخص پشت در کرد؛ حداقل دقایقی از شر 

 !سعیدی راحتش می کرد

بش نمایان شد. از با بفرمایید سعیدی در باز و اتابک در چهارچو 

 !دیدنش لبخند بی اختیار روی لب های کژال نقش بست

موهای فر ریز و پرپشتش را با کش از باالی سرش بسته بود و   

 .چقدر  رویا از این مدل آرایش مویش خوشش می آمد

نگاه عسلی اتابک که به لبخند کژال افتاد چشمکی ریز و  

 .نامحسوس زد و رو به سعیدی سالم کرد

- الم استاد. خسته نباشیدس . 
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سعیدی که ارث پدرش را از اتابک طلب داشت ترش کرد. البته 

 .حق هم داشت، کژال بین او و اتابک، رقیب را انتخاب کرده بود

 بفرما جانم؟-

یه کار واجب با خانم بابایی داشتم اگه اجازه بدید! خیلی واجبه. -

 .خیلی شرمنده م مزاحم کالستون شدم

ک سعیدی در هم تر شدابروهای باری . 

یکی از پسرهای شوخ کالس با شیطنت بلند گفت: اتا یک کار  

 !واجب هم ما باهات داریما! شیرینی یادت نره

 .اتابک دستش را به نشانه ی اطاعت روی چشمش گذاشت 

 !نوکرتم هستم محضریش کنم همه شام مهمون من سلف سرویس-

کژال به لبخندی از  صدای هو کشیدن دانشجوها بلند شد و لب های

ته دل باز شد. از این دست و دل بازی اتابک خیلی خوشش می 

 .آمد

 .اما  سعیدی با حرصی علنی رو به کژال کرد و در را نشانش داد

لبخند کژال به یکباره جمع شد. تمام تالشش را اتابک با این کارش 

 .دود کرده و به هوا فرستاده بود

ی کنفرانسم بود، خواهش می کنمبا التماس نالید: استاد آخرا  . 

سعیدی خواست حرفی بزند که اتابک میان حرفش پرید و رو به 

 !کژال گفت: کارم واجبه ها عزیزم
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کژال چشم غره ای سمت اتابک پرتاب کرد و تا خواست سعیدی را 

  مجاب کند با اشاره ی دیگر سعیدی به در این بار

یفش را برداشت بغ کرده چشمی گفت و سمت صندلی اش رفت. ک 

ای به سعیدی دوخت و چند فحش هم و نگاه آخرش را لحظه

ضمیمه دلخوری نگاهش کرد و همراه اتابک که لبخند از روی لب 

 .هایش دور نمی شد از کالس بیرون زد

پشت در بالفاصله پس از بسته شدن در در صورت اتابک توپید:  

ی! نمیدونی این چه کاری بود کردی! همه ی تالشم رو به گند زد

 !سعیدی منتظر یه آتوعه از سمت من

اتابک غیرتی شد و ابروهایش را در هم کشید. دست کژال را 

 .گرفت و سمت خروجی راه افتادند

می دونم که اومدم دنبالت دیگه! اصال تو چرا میری سر کالس  -

 های این مردیکه!؟

مردیکه چیه بی ادب!؟ استادمه ها! باهاش کالس برداشتم پس -

یکار کنم؟چ  

 !بیخود کرده، الزم نکرده دیگه بری سر کالسش-

 !چشم غره ای سمتش رفت و نامش را حرص زد: اتابک 

اتابک دلش برای چشم های زیادی درشت کژال ضعف رفت و  

 .لبخندی عمیق جای اخم در صورتش نشست

 جان اتابک؟-
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 .کژال از لحن با نمک و شیطنت بار اتابک به خنده افتاد

ا خیلی بچه ای حاال کارت چی بود نشستی به نمره م؟به خد -  

آها، آها، وایسا ببینم. مگه تو شب خواستگار نمیاد برات!  -

 دانشگاه چیکار می کنی؟

به کل کالس و استاد را از یاد بردند. پشت چشمی دلبرانه برایش 

 .نازک کرد

خودت چی مگه شب نمی خوای بری خواستگاری دانشگاه -

 !چیکار می کنی؟

لب های اتابک این بار دندان نما کش آمدند. از سالن خارج و  

 .توی محوطه پا گذاشتند

 .اومدم از دست سعیدی نجاتت بدم -

باز یاد سعیدی و صفر کله گنده ای که مطمئنا  االن در لیست  

 !مقابل اسمش گذاشته بود افتاد

 !وای اتا بیچاره م کردی-

- بریم یه ناهار توپ خودم درستش می کنم فکرش و نکن بیا 

بخوریم حرفامونم بزنیم شب که بابات گفت برید تو اتاق حرف 

 !بزنید، حرفی نمونده باشه و کارا دیگه مون رو بکنیم

ای به حرفش فکر کرد و با متوجه شدن از مفهومش  کیفش لحظه 

 .را باال برد و با حرص به بازویش کوبید

 !خیلی بی حیایی -
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اندن مفهوم حرفش با خنده پا به فرار اما اتابک خشنود از رس 

گذاشت و کژال با لبخند دیوانه ای نثارش کرد و آهسته دنبالش 

 .روان شد

نزدیک ماشین گران قیمت و دودرش که رسیدند قصد باز کردن در 

 .جلو را برای کژال کرد ولی کژال مانع شد

  .اصال حرفشم نزن، امروز هزار تا کار دارم باید برم خونه-

ک بی قید معترض شد: بی خیال بابا حاال کو تا شب ک ما اتاب

بیایم. بعدشم چه کاری! یه ارایش و یه تعویض لباسه دیگه! کارم 

 !که نمی کنی همه رو میندازی گردن مامان طفلی

کژال همیشه از این رک و پررو بودن های اتابک حیرت می کرد 

ندیدو گاهی لجش می گرفت، این بار با چشم های گرد شده خ . 

من کارام و میندازم گردن مامان؟! خیلی بد شدیا حواست باشه -

 !هنوز بله رو ندادم

 .اتابک سرش را سمتش خم کرد و چشمکی مطمئن زد

میدی! کجا عاشقی به دیوونگی من پیدا می کنی که جونشم برات -

 !بده

عشق! عاشق! چه کلمه های غریبی! کژال حتی نمی دانست چه 

یلش به اتابک بگذارد! شاید خودخواهی بهترین احساسی باید روی م

 ...گزینه بود

 .کژال با خودخواهی تن به این ازدواج ناموزون داده بود
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 !شده بود ازدواج شاه و رعیت

هر چه اتابک اصرار کرد نتوانست کژال را مجاب به قبول 

دعوتش کند حتی اجازه ی رساندنش به خانه را هم نداد. دلش می 

د و آرام شود از فکر و خیال های خوره مانندشخواست تنها باش ... 

دلش شور امشب و شب های بعد را می زد و نمی دانست که آیا 

  !تصمیمش به ازدواج با اتابک درست است یا نه

از تاکسی پیاده شد و بعد از حساب کرایه اش از کنار دیوار راهی 

 .خانه شد

توی حیاط با فکری مشغول کلید انداخت و در را باز کرد و 

کوچک ولی باصفایشان پا گذاشت. از دیدن دختر بچه ی شش هفت 

ساله ای که در حال لی لی کردن روی سنگ فرش های حیاط بود 

تای ابرویش باال پرید، او را نمی شناخت. موهای طالیی  و بلند 

دختر بچه زیر نور کم جان خورشید برق زر داشت و وقتی باال و 

رفت و چون آبشار فرو می ریخت. کژال از پایین می پرید باال می 

یاد برد که این دختر غریبه است با لبخند و ذوق سمتش قدم 

برداشت. دختربچه متوجه کژال شد و از بازی دست کشید و با 

چشم های آبی اش به کژال خیره ماند. کژال مقابل پایش ایستاد و 

 .در صورتش خم شد

 !خانوم کوچولو چقدر خوشگلی شما-

ی دختر بچه از تعریف کژال به خنده باز شد و دندان های لب ها

ریزش را به نمایش گذاشت و کژال بیش از قبل شیفته اش شد. لپش 

 .را کشید
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 اسمت چیه عروسک طالیی؟-

 .با صدای ریز و بچه گانه اش نامش را به کژال گفت

 نازگل. تو این جا زندگی می کنی؟-

  .چه اسم خوشگلی ام داری تو-

ه ی اتاقش در گوشه ی حیاط اشاره کرد و ادامه داد: بله به پنجر

 خانوم طال  این جا خونه ی منه. تو اینجا چی کار می کنی؟

نازگل هم انگشت اشاره ی کوچکش را سمت پنجره های طبقه ی 

 .دوم ساختمان نشانه گرفت

 .منم قراره اونجا اتاقم بشه. با هم میشیم همسایه-

ی با این حال لبخندی به شیرین زبانی غم در دل کژال النه کرد ول

نازگل زد و جوابش را داد: وای چه عالی. باعث افتخارمه نازگل 

 .خانوم

در جایش صاف ایستاد و به ساختمان و درست همان پنجره که 

نازگل نشان داده بود نگاهی انداخت و بی اراده آهی کشید. آن 

ولی پدرش به پنجره و اتاقش تا دو ماه قبل متعلق به کژال بود 

تازگی تصمیم گرفته بود برای گذراندن امور زندگی طبقه ی باال 

  .را به مستاجر اجاره دهد

در واقع خانه برای آقاجون یعنی پدربزرگ پدری اش بود. بیش از 

بیست سال بود که آقاجون و عزیزجون در طبقه ی هم کف ساکن 

 .بودند و کژال و خانواده اش در طبقه ی دوم
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یش با مریضی ناگهانی آقا جون، آقا فرید)پدر کژال( دو سال پ

مجبور به گرفتن وامی سنگین برای تامین خرج و مخارج معالجه 

ی پدرش شد و این شد که این طور دستش تنگ شد و حاال مجبور 

به اجاره دادن خانه اش شده بود. آقاجان درمان نشد، سرطان انقدر 

م نیاورد و به رحمت در بدنش پخش شده بود که یک سال هم دوا

 !خدا رفت و آقا فرید ماند و قسط وام بی ثمرش

نازگل دوباره مشغول لی لی شده بود که کژال بی حرف داخل 

  .ساختمان رفت

گوشه ی در اتاق عزیز باز بود و زمزمه ی ذکر بعد از نمازش 

می آمد. چقدر نیاز به دعای عزیز داشت. کوله اش را روی اولین 

بی اراده به اتاق عزیزش رفت. در چهارچوب در مبل رها کرد و 

قرار گرفت و با دیدن پیرزن در ان مقنعه و چادر سفید لبخند پهن 

  .صورتش شد و سالم کرد: سالم عزیزجون قبول باشه

عزیز جون حین انداختن اخرین دانه ی تسبیح سرش را سمت کژال 

را برگرداند صلواتی فرستاد و مثل همیشه با روی خوش جوابش 

 .داد: سالم مادر. قبول حق باشه. خسته نباشی

توی اتاق رفت و کنار سجاده نشست. دل زد برای دعای 

 .مادربزرگش

 عزیز جون برام دعا می کنی؟-

عزیز دست توپر ولی پیرش را روی صورت کژال کشید و 

مادربزرگانه و از ته دل جواب داد: آره دورت بگردم. انشاهللا سفید 

  .بخت بشی مادر
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 .استرس دارم عزیز-

طبیعیه مادر. مگه شوخیه! حرف سر تصمیم گرفتن برا یه عمر -

 .زندگیه. ان شاهللا که خیره

انگار با همین دعای به ظاهر کوچک عزیز کمی دل کژال آرام 

گرفت. بوسه تی پر عشق به صورت عزیز زد و باشنیدن صدای 

 .سعید از سالن رو به کرد: پاشو بریم ناهار عزیزجون

تو برو رخت و لباس دانشگاهتو عوض کن منم چادرم و تا کنم -

 .میام مادر

چشمی بلند باال گفت و بلند شد. از اتاق که خارج شد، مادر و سعید 

و رویا را در آشپزخانه دید و به جای رفتن به اتاق و تعویض لباس 

 .هایش به جمع آنها ملحق شد و سالم داد و جواب شنید

ه جوابش را می دانست را پرسید پرسید: از رو به مادرش سوالی ک

 بنگاه اومده بودن برا خونه؟

آرزو)مادر کژال( زیر اجاق را خاموش کرد و جواب داد: آره 

مامان جون. انگار پسندیدن. فقط یه مشکلی که هست، یه پسر 

مجرد بزرگ دارن. نمی دونم بابا و سعید راضی ان یا نه؟ دختر 

مشکلی پیش نیادمجرد تو خونه داریم. بعدا  . 

 .رویا با شیطنت به خودش اشاره کرد

 !من و میگی مامان!؟ خیالت راحت مشکلی پیش نمیاد-

سعید چشم غره ای سمتش رفت. دختر چهارده ساله را چه به این 

 !حرف ها
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  .رویا چشم هایش را برای سعید قیچ کرد و بی قید خندید

سعید تاب داد تا ارزو خانم بی توجه به شوخی رویا، نگاهش را به 

 .جوابش را بگیرد

سعید که از همان بدو ورودش به خانه سگرمه هایش در هم رفته 

 :بود حرص زد

داشته باشن مامان! چه ایرادی داره؟ یعنی کسی که پسر بزرگ -

داره تو کوچه بمونه؟ کسی خونه بهش نده! حرف من این نیست 

خودم دارم  که! حرف من اینه اصال نیازی نیست مستاجر بیاریم.

 .کار می کنم دیگه

بی خود دویدن ها و چهار پله یکی کردن های بی ثمرش را می 

 !گفت کار

کژال با اینکه دلگیر دست تنگی پدرش بود و می دانست از روی  

اجبار راضی به این کار شده ولی دلش به باری از روی دوش پدر 

د و سعی برداشته شدن با کرایه ی خانه راضی بود. رو به سعید کر

کرد قانعش کند از موضع گیری اش که فقط از روی غیرتش بود، 

 .پایین بیاید

روی صندلی روبروی سعید نشست و کمی سمتش خم شد تا 

 .کالمش تاثیر بیشتری بگیرد

چه ایرادی داره سعید! خونه خالی مونده هم این بنده های خدا -

میشه با صاحب جا میشن، هم یه باری از روی دوش بابا برداشته 
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پولش. تو هم که هنوز کار درست و حسابی ای پیدا نکردی که. 

 .گناه داره بابا تو این سن دو شیفت کار کردن خیلی زوره براش

سعید پوفی کشید و بی حوصله از روی صندلی بلند شد و جوابی به 

صحبت های خواهر کوچک تر از خودش که می دانست دلسوز 

ا که حرف حساب جواب نداشت! است و از او عاقل تر نداد، چر

 :در عوض اعالم کرد

 .میرم یه دوش بگیرم-

از اشپزخانه خارج شد. نگاه غمزده ی آرزو در صورت پژمرده 

ی کژال نشست. سعی کرد حال درونش را در پس لبخندش مخفی 

 .کند

پاشو عروس خانوم کلی کار داریم لباس هات و عوض کن بیا -

مونی به خونه بدیمناهار بخوریم بعدش یه سر و سا . 

 .کژال هم برای دلخوشی مادرش لبخندی زد و چشمی گفت

از آشپزخانه بیرون زد و نگاهش به سالن مربعی شکلشان افتاد. 

بزرگی اش به قدری بود که دو دست مبل در آن چیده بودند. در 

عین سادگی از تمیزی برق می زد. به یاد حرف اتابک راجع به 

دل و دماغ لبخند زدن نداشت. مستقیم  کار کردن مادرش افتاد.

 .سمت اتاق مشترکش با رویا رفت

 .با اوضاع امروز خانه اشان در تصمیمش قاطع تر شد

کژال دختری با احساس بود و هنر موسیقی می دانست. دلش می  

خواست عالقه اش به موسیقی را در دانشگاه دنبال کند و با گرفتن 
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االتری برسد ولی درست زمانی مدارک باالتر به تبهر و درجات ب

که پدرش تنگ دست تر از همیشه شد موقع کنکورش بود. با قلبی 

فشرده کنکور ریاضی داد. از دوستان و اطرافیانش شنیده بود که 

بازار کار  رشته ی حسابداری خوب است و با گرفتن لیسانس می 

تواند کار خوبی گیر بیاورد. دل به دریا زده و در تعیین رشته، 

حسابداری را اولویت اولش قرار داد. حاال هم که ترم دوم 

حسابداری بود. گرچه بعد ها به این نتیجه رسید که حسابداری و 

  !غیره ندارد اکثر لیسانسه ها بیکارند

از سر غیرت در مطب دکتری در سمت منشی نیمه وقت مشغول 

گاه کار شده بود. با این کار کم درامد حداقل می توانست خرج دانش

و رخت و لباسش را دربیاورد و بار دیگری روی دوش پدرش 

نباشد. حاال با پیدا شدن سر و کله ی اتابک بزرگ زاد که پدرش 

جزء سرمایه داران و به قول معروف دم کلفتان شهر بود، یک شبه 

رویاهایش تغییر کرده و فکر کرد تا کی می تواند با حقوق صناری 

با دیدن وضع مالی اتابک جرقه ای اش به خانواده اش کمک کند. 

در ذهنش خورده بود که شاید با همسر او شدن دست پدرش را می 

توانست بگیرد. نه اینکه بخواهد او را تیغ بزند! نه؛ به هیچ وجه! 

 ...فقط دلش کمی استراحت برای پدرش می خواست

آهی کشید و مقابل آینه ی میز کنسول کوچکش ایستاد. دلش می 

در نظر اتابک و خانواده اش بسیار برازنده جلوه  خواست امشب

کند. می دانست در زیبایی چیزی کم ندارد و یک جورهایی نامش 

. کژال، نامی برازنده ی صورت بی نقص و اندام موزونش است
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بود که پدربزرگ خدا بیامرزش برایش انتخاب کرده بود و واقعا 

 .دست مریزاد داشت

ای زیادی مشکی اش با ان مژه های نیاز به آرایش نداشت. چشم ه

پر و بلند، آرایش شده ی آرایشگری توانمند بود. لب های گرد و 

سرخش هم نیازی به رنگ و لعاب بیشتر نداشت. شال آبی کاربنی 

اش را که به پوست سفیدش خیلی می آمد، روی موهای مشکی و 

لختش که با کلیپس باالی سرش محار کرده بود، انداخت. عقب گرد 

کرد و به تیپش نگاه کرد. تونیک سفیدش هم به تنش خوب نشسته 

بود. آهی کشید و باز دلش آشوب آینده ی نامعلومش شد! عزیز گفته 

 .بود طبیعی است و دلش را به تجربه ی عزیزش خوش کرد

با صدای زنگ سریع و دستپاچه دل از آینه کند و از اتاق بیرون 

آرام بود و عزیز که در مبل  زد. به جز آقا فرید که ذاتا انسانی

گوشه ی سالن نشسته و ذکر می گفت، بقیه ی اعضای خانواده به 

تقال افتاده بودند و هر یک گوشه ای از خانه را چک می کردند تا 

ای رنگ را صاف کرد و همه چیز مرتب باشد. رویا رومیزی نقره

سمت کژال که در میانه ی سالن خشک شده بود رفت. دست هایش 

به گونه های کژال زدرا  . 

چقدر رنگت پریده! استرس نداشته باش تو بی نظیری با این  -

 .چشات

به شیطنت خواهرش لبخندی زد و لپش را کشید. به سعید نگاه  

کرد که به مهمانها از پشت اف اف بفرما می زد. دوباره نگاهش 

 .را به رویا داد و با نگرانی به لباس هایش اشاره کرد



 

22 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

ویا؟من خوبم ر -  

 !حرف نداری دیوونه -

بعد از اتمام جمله اش دست کژال را گرفت و سمت در ورودی  

استقبال مهمان ها رفته بودند. کژال  کشاند. به جز عزیز، همگی به

از اینکه در آشپزخانه سنگر بگیرد و به موقع چای آوردن از 

استرس دست هایش بلرزد بیزار بود، به خاطر همین همیشه موقع 

خواستگار خودش هم به استقبال می ایستادآمدن  . 

سعید به حیاط رفته بود و با احترام خواستگار ها را به داخل خانه 

دعوت می کرد، کژال بعد از چک کردن مرتب بودن لباس هایش 

سرش را بلند کرد و از دیدن هیبت پر از اخم و جذبه ی ارسالن 

تعارف آقا فرید  )پدر اتابک( اضطرابش بیشتر شد. اولین نفر که با

داخل آمد هم ارسالن بود. رفتار و سردی کالمش در احوالپرسی به 

شد نارضایتی را به راحتی در حرکاتش خواند و ای بود که میگونه

 .همین دل کژال را به درد آورد

زنی میانسال ولی شاداب و زیباروی که شباهت زیادی به اتابک  

ف همسرش به گرمی و داشت پشت سر ارسالن داخل آمد و برخال

با احترام سالم و احوالپرسی کرد و با دیدن کژال چشم هایش برق 

شادی زد، با تمام تالشی که برای نشان ندادن ذوق بیش از حدش 

کرده بود باز هم نتوانست خود دار باشد و لب به تعریف باز کرد. 

 .در حین صحبت کژال را محکم در آغوش کشید

هم خوشگل تری عزیزم چقدر دوست وای خدای من، از عکست  -

 .داشتم ببینمت
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کژال با دیدن رفتار سپیده )مادر اتابک( تلخی ارسالن را ندید  

 .گرفت و با خوش رویی پذیرای مادر شوهر آینده اش شد

 .ممنون لطف دارید شما -

هنوز در آغوش سپیده بود که اتابک با دسته گل و شیرینی به دست 

شد و سپیده با تعارف آرزو به سالن رفت. داخل آمد. از سپیده جدا 

تیپ اتابک در آن کت و شلوار مشکی و جذب که خیلی زیبا به 

اندام ورزیده اش نشسته بود در نظر همه مخصوصا کژال عالی 

آمد. موهایش را هم که طبق معمول باالی سرش بسته بود. چشم 

یار  اتابک به دنبال کژال بین استقبال کننده ها چرخید؛ از دیدن

زیبایش لبخند به لبهایش نشست و باخیال راحت، سالم و 

احوالپرسی گرمش را با خانواده همسر آینده اش انجام داد. به کژال 

که رسید گل را با احترام به دستش سپرد و شیطنتش گل کرد، 

همگی راهی سالن شدند و اتابک زیر گوشش زمزمه کرد: چه 

 !جیگر شدی امشب

افتاد که چطور عصا قورت داده در باالی  چشم کژال به ارسالن 

مجلس نشست، دنیایی از غم در سیاهی چشم های کژال النه کرد. 

اتابک رد نگاهش را گرفت و کمر صاف کرد و با دل خون از 

  .پدرش ابرو در هم کشید

توجه به شیطنت اتابک سرش را چرخاند، صورتش مماس با بی

کرد و نگاهش راتا  سینه ی اتابک قرار گرفت، سرش را بلند

صورت اتابک باال کشید، بی حواس تالشی برای فاصله گرفتن 
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نکرد، عاشق نشده بود که بداند هرم نفس هایش روی صورت 

 !اتابک با دلش چه می کند

 اتا بابات راضی نیست مگه نه؟ -

اتابک از ناراحتی کژال بداخم تر از قبل لبش را جوید و نگاه 

دوباره به کژال خیره شد. چقدر  دیگری سمت پدرش انداخت و

دلش می خواست او را در آغوش بگیرد و آرامش کند ولی مکان 

مناسب نبود فقط توانست با لحنی اطمینان بخش حدس درستش را 

 !به دروغ مصلحتی رد کند

راضیه قربونت برم نگران چی هستی؟ مدل بابام همینه! به قول  -

 ...مامانم

ه داد:  جنتلمنه از نوع زهرمارشصدایش را زنانه کرد و ادام  !  

صفت آخر را به مزاح به پدرش چسباند که حال و هوای کژال را 

خوب کند و موفق هم بود چرا که کژال خنده اش گرفت و در حال 

فاصله گرفتن زیر لب کوفتی نثار اتابک کرد و سمت آشپزخانه قدم 

ست برداشت. اتابک راضی از این که عشقش را کمی آرام کرده ا

 .به جمع ملحق شد

آشپزخانه اُپنی شکل، دید واضحی به سالن داشت و در حین ریختن 

چای تمام حواسش به صحبت ها بود و می فهمید که اتابک پدرش 

خواست را به زور آورده است! البته هوش سرشاری هم نمی

  !فهمیدن این موضوع
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خانواده ی ارسالن بزرگ زاد  و ثروتمند را چه به وصلت با 

خانواده ی فرید بابایی نگهبان ساده ی امالک دولتی که عمری به 

دنبال نان دویده بود و سرعت نان به مراتب باالتر از سرعت 

 !زحمتش بود

این موضوع آنقدر فکرش را مشغول کرده بود که نفهمید چطور  

پذیرایی کرده و چه حرف هایی میان پدرها و مادرها رد و بدل 

اتابک به ارسالن موقع فخرفروشی و از شد، حتی چشم غره های 

 .عرش به فرش نگاه کردن هایش را هم متوجه نشد

گیج و مضطرب با اجازه ی پدرش بلند شد و همراه اتابک راهی 

 .اتاقش شد در را باز کرد، کناری ایستاد و بفرما زد

اتابک چشمکی زد و با شیطنت داخل اتاق دوازده متری که در 

مد پا گذاشتنظرش کوچک ولی زیبا آ . 

اتابک مثل پدرش که همه کس و همه چیز را با میزان دارایی شان 

می سنجید نبود، او قلب و روح آدم ها را مالک شخصیت شان می 

دانست و چه بسا طبقه متوسط و فقیر جامعه را بسی باال مقام تر از 

 .بعضی مال اندوزان که در اطرافش فت و فراوان بودند، می دید

نواده اش را هم در راس تمام خوبان قرار داده بود و کژال و خا 

هر چه زمان می گذشت و شناختش از این خانواده کامل تر می 

 .شد، حس احترامش هم روز به روز بیشتر و بیشتر می شد

پشت سر اتابک توی اتاق رفت و در را پشت سرش چفت کرد. 

سالم  سمت اتابک که میان اتاق ایستاده و به گوشه ی خالی اتاق
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می کرد نگاه کرد و متوجه شد که باز مسخره بازی اش گرفته 

 .است

افکارش با دیدن برخورد زننده ی ارسالن به کل به هم ریخته و  

تردید هم به حس مزخرف اضطراب اضافه شده بود. بی حوصله 

 رو به اتابک پرسید: به کی سالم میدی؟

ای به پشت هبا سوال کژال، چرخید و در حال درآوردن کتش اشار

 :سرش کرد و خونسرد جواب داد

 !نفر سوم دیگه -

متوجه شیطنتش نشد و دوباره پرسید: نفر سوم کیه؟ مسخره بازی 

 !در نیار اتابک

کتش را روی میز کامپیوتر قرار داد و قدمی سمت کژال برداشت 

و به ادامه شیطنتش پرداخت: بابا وقتی من عاشق به مرز جنون 

دلبر، توی این اتاق دربسته نفر سوم کیه؟رسیدم از عشق توی   

تازه دوزاری اش افتاد و با بی حوصلگی اتابک را که با شیطنت 

 .سینه به سینه اش ایستاده و صورتش را می کاوید به عقب هل داد

 .خواهش می کنم جدی باش یه کم -

علت ناراحتی اش را حدس می زد که جدی شد و مچ دست کژال  

گذشت را گرفت و ی تخت از کنارش میکه به قصد نشستن رو

 .مانع حرکتش شد

خیلی خوب من جدی ام. تو چته؟ یه ساعتی که تو سالن بودیم  -

 حواسم بود که حواست نیست، کجا بودی؟



 

27 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

نگاهش را ندزدید، ابایی از زدن حرف هایش نداشت، از اول هم  

های اتابک به اتابک گفته بود که قصد ازدواج ندارد و پیگیری

ث فکری شدنش شده بودباع ! 

 اتا بهت گفتم تو زندگی دنبال آرامشم. یادته؟-

سری به نشانه ی مثبت در جوابش تکان داد و موشکافانه خیره  

 .اش شد تا سر از افکارش درآورد

 !تو نگفتی که بابات راضی نیست -

 :کوتاه و خسته از این کشمکش ها جواب داد

 !راضیه -

- ! از دروغ بیزارم دروغ نگونیست اتا! نیست، راضی نیست . 

در برابر عصبانیت کژال، تسلیم شد و برای آرام کردنش، به  

 .نشستن دعوتش کرد

 .باشه هر چی تو بگی، بیا بشین اینجا بزار توضیح بدم-

کژال بی قرار و عصبی نگاهی به جهت اشاره ی اتابک یعنی 

ود. توانست یک جا بند شتخت انداخت، پیشنهادش را رد کرد، نمی

 .تکیه اش را به دیوار زد

 .بگو راحتم همین جوری -

ای بست تا آرامشش را در برابر یار اتابک چشم هایش را لحظه 

بهانه گیرش به دست آورد، وقتی حس کرد حالش بهتر است چشم 

 .باز کرد و مستقیم در سیاهی چشم های منتظر کژال خیره شد
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 .راضی نبود، راضیش کردم -

گفت: مطمئنی االن راضی شده؟ کژال با پوزخند   

 .طعنه اش باعث ناراحتی اش شد 

ای مگه نه؟اره مطمئنم. باز دنبال بهونه -  

چه بهونه ای! حرف من اینه که تک پسر باباتی. البد رویاهایی -

 .برات داشته و انتخابت خرابشون کرده

من دوست ندارم پام رو تو خونه ای بذارم که دوستم ندارند و به 

ارت بهم نگاه میکننچشم حق . 

جمالت صریح کژال اتابک را دیوانه کرد، بازوهایش را در دست 

گرفت و سرش را در صورتش خم کرد و جدی تر از هر زمانی 

 .شد

لعنتی با این بهونه گیری هات قصد جونم رو کردی!  شش ماه  -

تمومه که دارم خودم رو بهت اثبات می کنم، بابام و چیکار داری 

.. من مجبورش کردم که بیاد برام خواستگاری، یک آخه!  آره.

ساله که خونش رو تو شیشه کردم، تهدیدش کردم به ترک خونه، به 

خودکشی، به هر چیزی که فکرش رو بکنی! این ها هیچ کدوم تو 

نظر تو ارزش ندارن؟!  من دوستت دارم کژال! به چه زبونی 

ه میشه، بفهم حالیت کنم!؟ قلبم داره از ترس پا پس کشیدنت پار

حرفام و. بهم اعتماد کن من آرامش رو تو زندگی به پشتوانه ی 

عشقی که بهت دارم تضمین می کنم. بابام هم طاقت ناراحتی من و 

 !نداره. از چی می ترسی
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قلب کژال از حرف های اتابک تپیدن گرفته بود، می دانست که  

باید نبود. بی میل به این پسر خوش قلب نیست ولی آنقدر ها هم که 

 .سعی کرد قلب اتابک را نشکند ولی اتمام حجتش را کرد

من روی عقل کار می کنم اتابک. عقل من بهم میگه پا تو خونه -

ای که بزرگش راضی به حضور من نیست نذارم چرا که آرامشم 

 .به خطر می افته

اتابک مرز دیوانگی را در برابر کژال که درصدد پا پس کشیدن 

دستش را از بازوهایش جدا و دور کمرش حلقه کرد. بود رد کرد. 

طوری سفت و محکم که نتواند بگریزد. دست دیگرش را تهدید 

گونه بین صورت خود و او که فاصله چندانی از هم نداشتند تکان 

 .داد

انقدر دیوونت هستم که عقل و منطق رو به کل انداختم دور، االن -

که سالمش دادم تا ببینم بازم فقط منتظر یه اشاره از اون نفر سومم 

 !میتونی منو به بازی بگیری یا نه

کژال با ترس آب دهانش را فرو خورد، بی اراده دست هایش را  

 .باال آورد و روی سینه ی پهن اتابک گذاشت

دانست که در این چند ماه تا توانسته بود اتابک را با خودش هم می

آزار داده و اتابک با این شل کن سفت کن ها و بهانه جویی هایش 

 .همه سازش رقصیده بود

 .درصدد ارام کردنش زبان باز کرد
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خواهش می کنم اتا آروم باش. من نمیخوام به بازی بگیرمت  -

 !چرا نمیفهمی حرفم و

نگاهش بین چشم های به رنگ شب کژال به گردش درآمد و با 

 .توجیهش به آنی التماس جای عصبانیت را در وجودش گرفت

نه، نگو. دنیارو به پات میریزم هرچی بخوای همون رو  نگو -

انجام میدم. تو فقط نگو نه! تو قول دادی، ما با هم حرف زدیم. نزن 

 .زیرش بی انصاف

قرار بسته شد. خودش هم مانده بود چه مرگش های کژال بیچشم 

شده است. افکار پریشانش گاه سمت پدر و تنگدستی اش می رفت 

رضایت نداشته اش و گاه سمت پسری که  گاه سمت ارسالن و

گرمای دستش از روی لباس هم کمرش را به آتش کشیده بود. 

خوب که در چشم های عسلی اتابک نگاه می کرد دِل دل کندنش 

 !هم خیلی دل نبود و فقط ادعایش را داشت

انگار دل بسته بود! انگار داشت عاشق می شد! عاشق شوریدگی 

 ...های این مرد عاشق پیشه

 !هر چه باداباد را برای همین وقت ها گذاشته بودند دیگر

سری به نشانه مثبت تکان داد و همزمان فشاری به سینه ی  

 .اتابک آورد و عقب کشید

قرار جواب دست های اتابک بی هیچ مقاومتی پایین افتادند و بی 

کژال، روی تخت یک نفره ی فیروزه ای رنگ گوشه ی اتاق 

یان دست هایش گرفت تا کمی ارام شود. کم نشست و سرش را م
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عذاب عشق یک طرفه اش به این کژال گریزپا را نکشیده بود و 

 ...تمام تنش تب وصال بود و ترس نرسیدن

کژال، فکر ارسالن را به گوشه ای فرستاد حتی آن لحظات  

پدرش را هم از یاد برد و فقط به دست آوردن دل اتابِک همیشه 

ز سر ترس و نگرانی این طور به هم ریخته صبور را که امشب ا

بود را خواست. آرام یک قدم فاصله اش را با تخت هیچ کرد و 

 .مقابل پای اتابک ایستاد. سر اتابک تا صورت کژال باال آمد

 

 [14.06.19 02:38] 

#7 

 

 

 .رو تضمینت حساب می کنم-

 

 

*** 

از پشت میزغذاخوری بلند شد و  کوله مشکی رنگش را روی 

شش انداخت. برای کمک تنها به برداشتن لیوان چای نیم خورده دو

اش اکتفا کرد، به زودی همه ی اعضای خانواده بیدار می شدند و 

مستقیم سر میز می آمدند پس نیازی به جمع کردن ظرف کره و 
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مربا و پنیر نبود. از آشپزخانه بیرون زد و از پنجره چشمش به 

فروش نشسته بود و با کاموای عزیز افتاد. توی حیاط روی تخت م

زیتونی رنگش مشغول بود، هنوز نگفته بود که شال گردن را 

برای کدام یک از نوه هایش دست گرفته است. لبخندی از یاد 

آوری کل کل های شان با رویا و سعید بر سر شالگردن نیم بافته 

روی لبش نقش بست و در حالی که دلش بی طاقت بوسیدن 

پر عزیز جون شده بود داخل حیاط رفت و با صورت مهتابی و تو

 .چند بوسه دلی از عزا درآورد و کنارش نشستم

  .صبحت بخیر عزیز جون که الهی قربونت برم-

 خدا نکنه کژالم؛ صبح تو هم بخیر مادر. راهی دانشگاهی؟-

لبخندی زد و با شیطنت گفت: پس نه راهی خونه ی بختم اول  

 !صبحی

های عمق گرفت. صورتش را با دستلبخندش از شوخی خودش  

 .چروکیده اش قاب گرفت و پیشانی اش را بوسید

 .الهی سفید بخت بشی مادر -

خود جمع شد، هر وقت عزیز این دعای خیر را لبخندش خودبه 

در حقش می کرد دلش می گرفت! مگر بختی هم برایش مانده بود 

 !که سفید باشد یا سیاه

ی که بینشان بنا کرد بختش را به کل اتابک با دیوار نفرین شده ا 

خشکاند؛ دیواری که آنقدر آجر روی آجرش چید که دیگر با هیچ 

نردبامی نتوانست به آن سمتش برود و خودش را اثباتش کند. شاید 
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هم خسته شده بود! نمیدانست، واقعا نمی دانست! در زندگی با 

! هزار شناختاتابک آنقدر تالش کرده بود که دیگر خودش را نمی

رنگ عوض کرده بود، گله ای کژال شده بود تا یکی اش آرامش 

کند ولی افسوس چشم هایش کور شده بود و دل عاشقش را پر از 

سیاهی افکاری که حتی یکی اش هم واقعیت نداشت؛ نه تنها 

واقعیت نداشت که حتی به واقعیت نزدیک هم نبود و همین دل و 

و بیمارتر کرد تا جایی که  روح کژال را روز به روز پژمرده تر

شد آن دیوانه که به سیم آخر زد و شد این کژال بی بخت که عزیز 

هر روز فرچه به دست، رنگ سفید را نمیدانست به چه اش می 

 !زد

 .دو مرتبه صورتش را بوسید و از کنارش بلند شد

- ت دارم دیرم شده عزیز برام دعا کن امروز یه امتحان سخ

استادمون هم از اون آدم آهنی هاست که با لبخند که هیچی با ماچ 

 !آبدار هم نمیشه برا نمره دادن رامش کرد

لب های باریک عزیز از هم باز شد و دندانهای مصنوعی و  

 .براقش صورتش را بوسیدنی تر کرد

تو اگه از این کارها بلد بودی مادر استادتون که هیچ یه دنیا  -

دادند. برو مادر خدا پشت و ده هات دل و دین چاک میبرای خن

 .پناهت

لب هایش با لذت کش آمدند و با دلی سیری ناپذیر بوسه ی دیگری 

به لپ های مادربزرگش زد و خداحافظی کرد و از در حیاط 

  .بیرون زد
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به محض بستن در با دیدن فرهان عینک دودی به چشم که تکیه به 

ود، بخت سیاه و سفید به کنار، نفس ماشین آنچنانی اش داده ب

کشیدن را هم از یاد برد! سر چرخاند و اطرافش را چک کرد تا 

مطمئن شود کسی در کوچه نیست. این بشر مرز دیوانگی را رد 

داد مطمئنا  کرده بود! اگر از خل بازی هایش اینجا هم انجام می

ه خودش نما تر می کرد. بکژال بیچاره را از اینکه بود هم انگشت

مسلط شد و پا تند کرد و بی توجه به فرهان در چند قدمی اش از 

پیچ کوچه با سرعت نور گذشت. صدای خنده اش که الحق دلبرانه 

کرد را شنید و پشت بندش نام بود و کژال سنگ را هم جذب می

 ...خودش را از زبان زبان نفهمش

 کژال؟- 

  !زیر لب حرص زد: کژال و زهرمار

منطق و بی پروایی اش به ستوه آمده بود. چرخید و  از سماجت بی

با دیدنش پشت سرش از ترس "هین"ی کشید. کم کم داشت مطمئن 

می شد که فرهان نسبتی نزدیک با اجنه دارد! با این سرعت چطور 

پشت سرش ظاهر شده بود که نفهمیده بود. خبر نداشت فرهان 

کارهایش را برای بدست اوردن دلش با هدفی برنامه ریزی شده 

 .پیش می برد! با نگرانی دست پیش آورد

 چی شدی؟ ترسوندمت؟-

 .دستش را نرسیده به بازویش پس زد

خیلی احمقی به خدا چرا پا شدی اومدی دم خونمون!؟ نمیگی  -

کسی اینجا ببینه! بابام، سعید. تو رو خدا بزرگ شو. از این بچه 
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س از یاد نبردم بازی ها بیزارم! هنوز کار احمقانه ت رو سر کال

 !میخوای یه گند دیگه بزنی؟

 .فرهان از تند خویی اول صبح کژال دلخور شد

 .حرفامو گوش کن تا دست بردارم از بچه بازی هام-

 با حرص توپید: اینجا!؟ 

 .فرهان محکم و جدی شد

 .آره همین جا -

 .اما کژال از حرص زیاد دندان هایش قفل هم شدند

 !فرهان -

سرگردان دورتادور صورت کژال تاب خورد.  نگاهش لرزید و 

 .صدای از ته چاه در آمده اش نامش را به گوشش رساند

 !کژال-

بهتش از چه بود! دیوانه ای به نافش بند کرد و رو برگرداند و   

در حالی که به معنای واقعی از ترس دیده شدن شان با هم قالب 

کنم تهی کرده بود ادامه داد: از اینجا برو خواهش می . 

بالفاصله بعد از اتمام حرفش منتظر واکنشی از سمت فرهان نماند 

 .و پا تند کرد و از کنارش گذشت

فرهان مسخ شده در جایش میخ شده بود و چند لحظه به حال خود 

رهایش کرد ولی خیلی زود به خود آمد و پشت به دو سرش راه 

 .افتاد
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 .صبر کن کژال -

د. کوله اش کشیده شد. به دلش می خواست از دستش جیغ بکش 

خیابان نزدیک شده بودند. کوچه هنوز خلوت بود ولی هنوز از 

 .دیده شدنشان در کنار هم می ترسید. ملتمس به چشم هایش زل زد

 .تورو خدا فرهان برو -

نگاه لبریز شده از عشقش ناباورانه چشم های سیاه کژال را کاوید 

 :و زمزمه کرد

ا زدیکژال تو من و به اسم صد - ! 

دهان کژال از تعجب اندازه ی غاری باز شد! او به چه فکر می  

کرد، فرهان به چه! پوفی کشید و با حرص این بار پا تند نکرد  

بلکه دوید شاید رهایش کند. اگر چهره ی جا افتاده اش که به سی 

خورد را ندیده بود با قاطعیت می گفت بیش از پانزده ها میساله

دارد. از جانبش احساس خطر می کرد، بی شانزده سال سن ن

پروایی بیش از حدش در اثبات خود و عالقه اش دلش را به آشوب 

ترسید آبروریزی بار بیاورد. تمام این سال ها با می کشید و می

وجود خواهان زیادش سعی کرده بود در حاشیه بماند. آسه برود و 

این بشر مرفه  آسه بیاید تا مبادا نقل دهان حراف ها شود و حاال

گذاشتدرد بدجوری داشت در مرکز به نمایشش میبی . 

 

 [14.06.19 02:38] 
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از اینکه نقطه ضعفش را نشانش داده بود از دست خودش رو به 

انفجار بود، اگر ترس دیده شدن و سر رسیدن بی هنگام پدر یا 

برادرش نبود هرگز اسمش را به زبان نمی آورد و التماسش نمی 

. با این ترس لعنتی تمام ابهت و اخم و تخم های سه ماهه اش کرد

را به فنا داده بود؛ با خود در کلنجار بود که چطور باید توجیهش 

کند دیگر نزدیک خانه و کوچه شان نشود. با صدای بوقی از فکر 

بیرون پرید. فرهان شیشه اش را پایین داد، دو مرتبه عینک 

ه بودبزرگش را به چشم هایش قاب کرد . 

 .بیا سوار شو برسونمت -

شد آرامشی ساختگی به چهره اش با دیدن تاکسی که نزدیک می 

داد و از پیاده رو به کنار خیابان رفت. فرهان که به خیالش 

خوامش کرده، عینکش را به باال هل داد و چشم های ستاره بارانی 

اش باعث شد، کژال با بدجنسی بیشتری خنده اش بگیرد. سریع و 

با یک حرکت تیز دوید و تا فرهان به خود بیاید و بفهمد چه شده، 

 .سوار تاکسی شد

 .آقا خواهش می کنم سریع تر برید-

 .آقای راننده مطیع و پایه گازش را گرفت 

 مزاحمتون شده بودند؟ -
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سرش را چرخاند و از شیشه پشت به فرهان خیره شد، از 

انگار دلش خنک  عصبانیت عینک مارکش را کف خیابان کوبید و

 .نشد و لگدی هم نثار بیچاره کرد

 .با لبخند چرخید و رو به راننده گفت: چیز مهمی نبود 

دیگر تا رسیدن به مقصد حرفی نزد. کرایه را پرداخت و به سمت 

ورودی دانشگاه حرکت کرد. هنوز پا داخل نگذاشته، از دور توی 

ساب می محوطه فرهان را دید. چشم هایش گرد شد؛ هر طور ح

کرد نمی توانست با عقل جورش کند که کی رسیده و وقت کرده 

است ماشینش را پارک کرده و حاال با بچه ها معرکه گرفته باشد! 

دندان قروچه ای کرد و راه کج کرد بلکه متوجه ورودش به 

دانشکده نشود اما دیر جنبید این بشر دور تا دور سرش چشم 

نش گل از گلش شکفت و کامل داشت، سرش را برگرداند و با دید

سمتش چرخید و قدم برداشت. لبخند شیطنت آمیز دوست های 

فرهان روی مخش رژه نظامی رفتند. چشم غره ای رفت و با 

  .سرعت از سمت دیگری راه افتاد

عینک دودی روی چشم های گربه سانش تمام خوشی ساعتی 

پیشش را زایل کرد. خودش با چشم های خودش دیده بود که 

عینکش با آسفات یکی شد! در این زمان کوتاه تهیه ی این یک قلم 

 !جنس دیگر از نظرش مطمئنا کار اجنه بود دیگر

فرهان که گریز کژال را دید خنده ای در دل کرد و دلش کمی 

خوشگذرانی از طریق حرص دادنش را کرد،  بلند صدایش زد: 

 کژال، کژال؟
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شکده را متوجه شان کند کژال درمانده، قبل از اینکه همه ی دان

 .ایستاد و سمتش چرخید

با چند قدم بلند خودش را به یار عصبانی اش رساند و با شیطنت 

دست هایش را به حالت تسلیم باال گرفت و خندید: ببخشید حواسم 

 .نبود تو محوطه دانشگاه بلند اسمت رو صدا نزنم

 با حرص کژال از این که عقل نارس فرهان نمی کشید که او کال 

وجودش مشکل دارد و صدا زدن که موردی ندارد تا حد انفجار 

 .پیش رفت

واسه چی پا شدی اومدی تو کوچمون؟ به خدا دارم قسم میخورم  -

اگه دست از این لوس بازی ها و بچه بازی هات بر نداری به 

 .حراست دانشگاه خبر میدم

 .با لبخند عینکش را روی موهایش هل داد 

- دانشجوی این دانشکده نیستم به حراست هم  دختر خوب من که

بگی چیکار میکنن!؟ فوقش دیگه راهم نمیدن تو دانشگاه! بعدشم 

مگه من چی می خوام ازت که اینقدر سخته پذیرشش برات؟! فقط 

یه ساعت، یه ساعت ناقابل وقت می خوام ازت که حرف هام رو 

 !بزنم همین

وچیک نکن و موی من با شما حرفی ندارم این قدر خودت رو ک -

 .دماغ نشو

 .بعد از اتمام جمله اش، خواست از کنارش بگذرد که سد راهش شد

 !خیلی بی ادبی کژال-
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خودش هم متوجه شد تشبیه فرهان به موی دماغ خارج از ادب  

 .بود ولی به روی مبارکش نیاورد

ادامه داد: یه دقه مجال بده بهم حرف هام رو بشنو بعد ردم کن.  

حرف نزده من نمیرماین جوری  ! 

پر حرص و  بی اراده کف دستش روی سینه ی ستبرش نشست و 

هلش داد و به حالت دو از کنارش فرار کرد. حرف حساب حالی 

اش نمی شد، کژال خوب می دانست اگر فرار نکند تا پایان ساعت 

 !دانشگاه می ایستد و با اصرار هایش دیوانه اش می کند

 

 [14.06.19 02:38] 
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ها را گذراند. با سونیا و آفرین)دوستانش( با اعصابی متشنج کالس

خداحافظی کرد و بی توجه به حضور پررنگ فرهان روبه روی 

  .دانشکده سریع تاکسی گرفت و خودش را به خانه رساند

کرد اگر به همین منوال پیش برود به زودی باز دست احساس می

  .به دامن قرص های آرامبخش خواهد شد



 

41 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

حسابی داغان و خسته بود. مستقیم سمت اتاقش رفت و روی تخت 

 .افتاد. حتی نای تعویض لباس هم نداشت

با صدا زدن های پر سر و صدای رویا چشم باز کرد. رویا به  

محض دیدن چشم های بازش دست برد و مقنعه اش را از سرش 

 .کشید

ز ِکی این چه وضع خوابیدنه! با مانتو و مقنعه و شلوار جین ا -

 این قدر شلخته شدی کژال!؟

کژال خوابالوده چشم هایش را با پشت دست هایش ماساژ داد و در 

 .جایش نشسته و مشغول باز کردن دکمه های مانتو اش شد

 .حوصله ندارم رویا گیر نده-

صورتس را با کنجکاوی که رنگ نگرانی هم داشت کاوید و 

تنش بیرون کشید کنارش نشست. کزال با یک حرکت مانتو را از 

 .و نگاهش را به خواهرش داد

 !چیه چرا اینجوری نگام می کنی؟ -

 .او لب های کوچک و صورتی رنگش را جمع کرد

 !یه چیزی رو داری از من پنهون می کنی -

لبخندی به دلخوری خواهر کوچکترش که احساس و منطق را در  

 کنار هم داشت زد. سنگ صبور روزهای سخت زندگی اش بود و

پا به پایش تمام تالشش را کرد که ریسمان پوسیده ی پیوندش را 

 ...حفظ کند ولی نشد دیگر
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مسئله فرهان هم آنقدر برایش بی اهمیت بود که تا به حال برایش  

نگفته بود و اال که رویا را از تکان خوردن آب در دلش هم مطلع 

کرد! صورتش را بوسیدمی . 

- م بزنم. باید یه چیزی رو صبر کن برم یه آب به سر و صورت

  .برات تعریف کنم تا مخ بذاری و راه نشونم بدی

 !دلخور گفت: دیدی گفتم یه چیزی شده

 .لپش را کشید

فقط بیست و چهار سال سن داشت ولی در حد یک زن جا افتاده و 

عاقل و بالغ راهنما بود و کژال که سه سال بزرگترش بود هم گاها 

کرده نشان دادن هایش پیدا مینیاز به حمایت و راه و چا .  

به دنبال کژال تا داخل سرویس بهداشتی انتهای اتاق رفت. کژال 

 .باخنده سمتش چرخید

 !به جز شستن دست و صورتم کار دیگه هم دارما رویا-

 .بی خیال تکیه به در زد 

 .می دونم من مشکلی ندارم راحت باش-

ه به شوخی ردش را با خنده به بیرون هلش دادم که خنده او هم ک 

 .تا سرویس بهداشتی گرفته بود درآمد

در کنار عاقل بودن این شوخ بودن هایش خیلی شخصیتش را  

 .شیرین کرده بود

 !زود باش دیگه همیشه موقع شکار توالتت میگیره-



 

43 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

صدایش را شنید ولی جوابش را نداد، صورتش را شست و از 

 .سرویس خارج شدم

رویا!؟چند ماهه دنیا اومدی تو  -  

 .رویا بی توجه به تیکه ی او دستش را کشید سمت تخت

 مردم از فضولی بگو دیگه. جریان چیه؟ -

رویا فضول نبود. نگران بود. کژال به خوبی از این اخالق او آگاه 

 .بود و دل دریایی اش را از بر بود

 ...کنار هم نشستند و شروع به تعریف کرد: راستش چند وقتیه 

: چند وقته؟میان حرفش آمد   

 .به لحن کارآگاهانه اش با صدا خندید 

 .سه ماهه-

 .سری تکان داد 

آفرین کامل و جامع توضیح بده. از جمالت گنگ بیزارم! ادامه  -

 .بده

 .ممنون که اجازه میدی -

 .خواهش می کنم عزیزم -

 :مشتی به بازویش زد که جدی شد و گفت 

 .بگو ادامه اش رو دیگه -

شدنش روی وقایع این سه ماه تازه کرد نفسی برای مسلط  . 
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 .سه ماهه که یه پسره گیر داده بهم -

چشم هایش را با حرص در حلقه چرخواند و ادامه داد: وای رویا  

 !نمی دونی چقدر سریشه! دیگه به این جام رسونده

با دست یک وجب باالتر از سرش را نشانش داد. رویا نگاهی به  

اینجا کجاته دقیقا!؟اشاره ی دستش کرد و گفت:   

چپ چپ نگاهش کرد. خندید و دوباره در  جلد جدی اش فرو  

 .رفت

این که چیز تازه ای نیست چرا اینقدر پریشونی؟ خوشگلیه و  -

هزار تا خاطرخواه. آروم باش و بهم بگو جریان چیه که نتونستی 

 .تو سه ماه دکش کنی

یر تا تهدید. کالفه گفت: همه جوره ردش کردم. از اخم و تخم بگ 

کم مونده به کتک رو بیارم در برابرش. ولی نمیشه روش جواب 

 .نمیده. خیلی کنه ست

 !میان حرفش آمد: پس خیلی عاشقه 

 .بگو خیلی دیوونه ست -

 خوب بعدش؟-

سه ماه تمام هر روز بدون استثناء پاپیچمه. میاد تو محوطه  -

ای دانشگاه دانشگاه، تو کالس ها شرکت می کنه، با همه ی بچه ه

هم دوست شده. انگشت نمام کرده تو دانشکده انقدر تابلوعه این 

بشر! حرکت امروزش خیلی نگرانم کرده رویا، اومده بود سر 

 .کوچه مون



 

45 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

رویا هم نگران شد و پرسید: قصدش چیه؟ حرف حسابش چیه 

 خوب؟

نمیدونم، نمیدونم، به خدا مثل بچه دبیرستانی هاست اعمالش. -

میشه ادعای عاشقیش . 

 آدم موجه ایه؟-

فکری کرد و جواب داد: آره. حرکت ناشایستی ازش ندیدم ولی  

خوب میگم که توجه های علنی و پررو بودنش رو مخمه. گاهی 

حس می کنم یه ذره غرور تو وجودش نیست بارها شده با خاک 

 !یکسانش کردم، خم به ابرو نیاورده تازه پاپیچ تر هم شده

ه؟اسمش چیه؟ چه شکلی -  

 ...اسمش فرهانه. قیافش هم-

تمرکز کرد و ادامه داد: اوم، موهای خرمایی و لختی داره، چشم 

های درشت و زاغ، دماغش عملیه فکر کنم! قد و هیکلشم به قول 

آفرین نامبروانه! و یه عینک دودی همیشه یا قاب چشاشه یا تل 

 !موهاش

 ندان 

 

 [14.06.19 02:38] 

وصیف فرهانست چرا خنده اش گرفت از ت ! 

 !دیدن داره پس این آقای عاشق سیریشی -
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 .لبخندش پر زد و اخم هایش در هم کشیده شد

از این پسرهای مرفه بی درده! میگن تازه از اونور آب اومده.  -

هیچ حس خوبی نسبت بهش ندارم. از همه ی آدم هایی که تو پر قو 

کامل  بزرگ شدند و سردی و گرمی زندگی رو نچشدین و تو تعادل

بزرگ شدن متنفرم. فرهان هم یکی از همون هاست! شاید آفرین و 

مهسا شماتتم کنند که فرهاد واقعا دوستت داره و بی نظیره و 

اینجور حرف ها ولی من از یکی مثل فرهان زخم خوردم هنوز هم 

 !جاش کامال ترمیم نشده که حاال بخوام به فرهان اعتماد کنم

 - رو هم با یک چوب نزن. کژال  نمیگم اعتماد کن ولی همه

 ...آبجی

 .کژال به چشم های نگران او نگاه کرد

  فکر نمی کنی وقتش رسیده که به آینده فکر کنی؟ -

 .حالت تدافعی گرفت

ای؟! من دارم درس می خونم، هدفم پیشرفته. آینده ی چه آینده -

من رسیدن به همه ی اون چیزهاییه که اتابک برام ممنوع کرده 

را فکر می کنی آینده یعنی ازدواج؟بود. چ  

 .دلخور شد 

من همچین حرفی نزدم. میگم آدم های دور و برت رو زود و با  -

چشم رو به اتابک قضاوت نکن. دوست ندارم ناراحت بشی ولی 

کمبود زندگی تو عشقه. عشقی که اتابک تو قلبت کشت. من دوست 

زندگی تو  دارم به اون عشق برسی. با خودت روراست باش. خالء
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این آرزوهای کوچک نیستند که پی اش رو گرفتی. خالء وجودی 

تو حضور یه مرد واقعیه. مردی که از اتابک متصور بودی و با 

 .اعمالش اون تصورات رو از بین برد

کرد و سوز دلش را حق با رویا بود. خوب که به خودش فکر می

ر سال فهمید که نیازش چیز دیگری است. چهاشد، میمرهم می

زندگی و جوانی و شادابی اش را به پای مردی سوزاند که درکش 

 !نمی کرد و درکش نمی کرد و هنوز هم از فهمیدنش عاجز است

 

 [14.06.19 02:39] 

#11 

 

 

 

سال داشت که به عقد اتابک درآمد. پسری از خانواده ای  ۱۹فقط  

 مرفه و پولدار... آن زمان و در دوران مجردی اش همه ی هم و

خواست با کار کردن باری از روی غم کار کردن بود. دلش می

دوش پدرش بر دارد و کمکی باشد در گذراندن امورات زندگی 

 .سختشان

ترم اول دانشگاه بود که سر و کله ی اتابک پیدا شد. ترم آخری  

بود. با ابراز عالقه اش قلبش نلرزید، تا آن زمان بیش از انگشتان 

و خواستگار برایش آمده بود. البته اینکه  دست و پایش خاطرخواه
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در بعضی موارد یک سر و گردن که نه تقریبا یک فرسخ از همه 

شان باالتر بود جای تأمل داشت. با تحریک اطرافیانش و البته 

 !سماجت های خود اتابک ته دلش قلقلک شد که با جواب مثبت دهد

ا مردی مثل یک شبه رویاهایش تغییر کرد. بهترین راه ازدواج ب 

اتابک بود که با آن سر و وضع مایه دارانه، به چشمش شبیه غول 

 .چراغ جادو جلوه می کرد که برای کمک آمده بود

به عشق اعتقادی نداشت نه قبل از ازدواج نه بعد از ازدواج اما  

شدیدا طالب آرامش بود و سعی می کرد در جلساتی که با او به 

تش خورد شود. پسر مقبول و سر به وگو می نشیند در اخالقیاگفت

راهی بود، شاید اولین گزینه ای که در اتابک جذبش کرد پول و 

موقعیتش بود ولی دومین گزینه لبخند جذاب و مهربانش بود که 

 ...دلش را برد و شد آنچه نباید می شد

به اصرار و پافشاری اتابک عقد محضری قبل از جشن صورت  

خواست ت روز دیگر را نداشت. میگرفت. تب تندعشقش تحمل هف

 .میخ مالکیت اش را هرچه زودتر به جان کژال بکوبد که کوبید

بله را داد ولی دلش گرفت از احترام و عزتی که پدر و مادرش  

گذاشتند! دلش گرفت از نگاه از عرش به از دماغ فیل افتاده ها می

 به فرش پدرشوهر کارخانه دارش! دلش گرفت از سادگی رخت و

لباس خانواده اش در برابر تار و پود پر زرق و برق خانواده ی 

اتابک که با بله دارنش خانواده ی او هم حساب می شدند و چه 

  !تفاوت غریبی بود بین کژال و آنها



 

49 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

دلش را خوش کرد به زمزمه های عاشقانه و تب دار اتابک کنار 

ترشهای واقعی از هالهل تلخ گوشش و چشم بست به تمام دیده ... 

از محضر درآمده و پدرش تعارف پدر شوهرش را برای صرف  

شام در کنارشان رد و موکول به شبی دیگر کرد و او هم دیگر 

هیچ اصراری نکرد! فهمیده بود که نیت فقط تعارف است و به 

 .رسم، تعارف را با تعارف رد کرد

سوار ماشین شاسی بلند اتابک شد. کنارش جای گرفت و چشم  

سلی اش را به چشم های مشکی و غمدار کژال دوخت و های ع

چشمکی از سرخوشی بیش از حدش زد. دستش را در دست گرفت 

و با شیطنت گفت:  حیف که می خوام یه سور حسابی به خانواده 

ی همسر عزیزتر از جانم بدم و گرنه می بردمت یه جا که فقط 

ین دو خودم باشم و خودت و یه رضایتنامه از سمت خدا که هم

 !دقیقه پیش امضا شد

هنوز به مررویی های اتابک عادت نکرده بود که چشم هایش  گرد 

 .شد. اتابک از حالت او تک خنده ای زد و سوئیچش را چرخاند

خانم خوشگله چشم های به رنگ شبت تاب و قرار از دل و دین -

 .آقاتون برده، دیگه برای چشم گرد کردن یکم دیر شده

ده اش گرفت و تلخی مقایسه ماشین غول پیکر از لحن بیانش خن

  .پدرشوهرش با آردی پدرش در چشمم کمرنگ شد

آن شب اتابک با کاری که کرد نشان داد که می شود این تفاوت ها 

را ندید گرفت. پارچ آب یخی روی تب تند وصالش ریخت و برای 

به دست آوردن دل کژال و خانواده اش و جبران تیرگی مقایسه ای 
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در چشم تک تک شان دیده بود، شامی مفصل سفارش داد و که 

 .تمام شب را بینشان به بگو و بخند مشغول شد

همان شب با کارش دلش را به دلش کلید زد. آخر شب تعارف 

نوک زبانی آقا فرید را برای ماندن با احترام رد کرد؛ چرا که خبر 

از داشت پدرزنش شدیدا مخالف شب صبح کردن دختر و پسر قبل 

  .مراسم عروسی است

برای بدرقه همراه اتابک داخل حیاط رفت و خانواده اش برای 

راحتی شان در همان سالن خداحافظی کردند. به در حیاط نرسیده 

 .نگاه بیقرار شده اش را به صورت کژال داد

نمی دونم چرا پای رفتنم نیست کژال! حتی یک ثانیه جدایی ازت  -

 .عین جون دادنه برام

هایش نسیم خنکی در دلش پیچید و لبخند به لب آورد. رفاز ح

اتابک بی قرار با تردید فاصله شان را کم کرد، سریع سر چرخاند 

سمت پنجره ی عریض و طویلی که به حیاط دید داشت، باز 

نگاهش را به اتابک داد و با دست مانع پیشروی اش شد. نگاهش 

 .روی دست کژال نشست

- داره اتا سالن به حیاط دید .  

 .نفسش را پر حرص فوت کرد

 تولد مامانت کیه؟-

 .از سوال بی ربطش تعجب کرد 

 سوم اردیبهشت چه طور؟-
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 !می خوام براش چند متر پارچه پرده ای بخرم بزنه به پنجره ها-

لب های کژال کش آمد از مدل حرص خوردنش و نتوانست شلیک 

فت ولی چشم اش گرخنده اش به هوا را مهار کند، خودش هم خنده

هایش روی صورت خندان کژال حریص تر شد. در را باز کرد و 

 .گفت: یه دقیقه بیا تو ماشین

 .خنده اش جمع شد

 !برای چی؟-

 .به خدا تا نبوسمت نمی تونم برم -

 .از تب نگاهش گر گرفت و سر به زیر شد 

 !اتا خواهش می کنم- 

د. نگاه بی توجه به شرم همسرش دستش را گرفت و به کوچه کشی

کژال سرتاسر کوچه را کاوید، پرنده پر نمی زد با این حال 

دانست صورتمعترض در حالی که می  

 

 [14.06.19 02:39] 

ش از شرم و هیجان گل انداخته دست کوچک و ظریفش را از 

 .دست بزرگ اتابک بیرون کشید

 !به خدا زشته اتا، یکی میبینه. لطفا  بزار برم خونه-

 .دلخور شد  
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- زشتی؟! زنمی به کسی چه ربطی داره چیکار می کنم چه !  

مکثی کرد و ادامه داد: صبر من زیاده کژال چشم سیاه من، یک 

 !ساله دارم تو تبت می سوزم و ناز می کنی، این یه شبم روش

کرد لب های کژال به سرخوشی کش آمدند، هیچ وقت فکر نمی 

صله کم شان را عشق آنقدر شیرین باشد! قدمی سمتش برداشته و فا

کمتر کرد، از سر شیطنت و دل جویی گونه ی برجسته و خوش 

 .تراشش را با انگشت اشاره نشانه گرفت

 .ببوس -

 .اتابک از حرکت لوس او خنده ای کرد و لپش را کشید

 !زرنگی!؟ ما بیشتر از این ها از شما طلب داریم خانم خانوما -

بوسید و کنار خم شد و گوشه ی لبش را ریز ولی با محبت  

 .گوشش زمزمه کرد: روانیتم کژالم

فشاری به پهلویش آورد و سریع و از ترس بی طاقت شدن، فاصله 

 .گرفت

 .بپر تو خونه درم ببند-

 .اما کژال لوس و دلبرانه به در ماشینش اشاره زد

 !اول تو برو -

 !آره تا کار دستت ندادم-

ایین دادبا یک حرکت کالفه سوار ماشینش شد و شیشه را پ . 
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 .صبح میام دنبالت بریم دنبال کارهای خرید و اینا برای عروسی -

 :مانند یک زن مطیع پلکی زد و گفت

 .باشه، چشم -

پای رفتنش نبود و کژال به زور مجبور به استارت زدنش کرد و  

خودش در چهارچوب در حیاطشان قرار گرفت و دستی برایش 

اد و باالخره دل و الستیک را تکان داد. او هم متقابال سری تکان د

 .با هم کند و رفت

لبخند به لب نگاه از ماشین اتابک که از پیچ کوچه گذشت گرفت و 

 .خواست در را چفت کند و به خانه برود که کسی صدایش زد

داد متعلق به کیست! صدا خیلی ضعیف بود وگرنه تشخیصش می

 .زیادی آشنا بود! نگاه کنجکاوش را به اطراف گرداند

 کی هستی؟ -

 

 [14.06.19 02:40] 
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54 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

از پشت درخت جلوی خانه ی همسایه ی رو به رویی بیرون آمد. 

ن وقت شب تعجب از دیدن سوشا)پسرخاله اش( در آنجا و در آ

کرد. دو ماهی بود که برای خدمت سربازی رفته بود و تا ان روز، 

ربازی سوشای سوسول و همیشه به روز را با سر بی مو و لباس س

 .ندیده بودتش! خنده اش گرفت

 !سوشا تویی- 

جوابش را نداد و کژال تازه متوجه صورت برافروخته و بی  

 .قرارش شد. با نگرانی سمتش قدمی برداشت

 سوشا چیزی شده؟ این چه حالیه! برای خاله اتفاق افتاده؟-

 !با فریادی که زد مو به تنش راست شد 

 !چرا کژال؟ -

ه روی گوش هایش قرار گرفت و سوشا بی دستهایش بی اراد 

توجه به ترس او با حرص مچ هایش را گرفت و از گوشش کند و 

 :در صورتش فریاد زد

من و به چی فروختی ها؟ به این پسره ی مو فرفری!؟ چی داشت -

 .که من نداشتم ها؟ پول؟! خاک بر سر من که دیر شناختمت

لحظه  نداشت و  خواست و او آنهایش دندان فهم میهضم حرف 

 .نمی فهمید

 چی میگی سوشا اتابک رو میگی مو فرفری!؟ -
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از شنیدن نام رقیب حرصی شد و دست هایش را رها کرد و به 

 .عقب هلش داد. کمرش به دیوار خورد و آخش بلند شد

می کشمش. به خدا نمی ذارم دستش بهت بخوره. بشین و تماشا  -

 .کن

ش را از دیوار کند و بی اراده ترس به وجود کژال غالب شد. تن 

 .دست سوشا را گرفت تا آرام شود

 ...چی میگی سوشا؟! کی و می کش -

هنوز حرفش کامل نشده بود که صدای کشیده شدن الستیک  

 .ماشین روی آسفالت و پشت بندش فریاد اتابک را شنید

 اینجا چه خبره؟ -

آمده  سعید و پدرش هم از صدای داد و فریاد های سوشا بیرون 

خیز شده بودند. سوشا با کینه یقه ی لباس اتابک را گرفت و تن نیم

 .از صندلی اش را بیرون کشید

به چیت می نازی بچه سوسول؟ کژال مال منه. پات و بکش -

 .بیرون از تو کفش من

کژال بیچاره و درمانده کنار دیوار وا رفت. انگار تازه متوجه علت 

سوشا را نسبت به خودش بارها  تهدیدهایش شده بود. حس مالکیت

و بارها متوجه شده بود ولی فکر نمی کرد تا این حد جدی باشد! با 

گالویز شدن سوشا و اتابک جیغی کشید. اقافرید و سعید سعی در 

آمد گریه جدا کردنشان داشتند و تنها کاری که از دست کزال برمی
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فتند و  کردن بود. به قصد کشت همدیگر را زیر مشت و لگد هم گر

 .هر دو راهی بیمارستان شدند

با تشر ها و تهدیدهای خاله و آرزو خانم و بقیه سوشا دست از  

هدیدهایش تو خالی و پوچ سرشان بر داشت، البته تمام حرف ها و ت

بود و کژال خوب می دانست که عرضه ی او در برابر عالقه اش 

گیری بود و به قد ماش است و تنها کاری که از دستش بر آمد کناره

کینه ای که در چشم های روشنش روز به روز بیشتر و بیشتر می 

شد. ولی چه فایده که کناره گیری اش نوش داروی بعد از مرگ 

سهراب شد چرا که خاطره ی آن شب خوره ی زندگی کژال 

  .بیچاره شد

 .با صدا زدن رویا از گذشته جدا شد
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و فکر فرهان خان؟کجایی؟ رفتی ت -  

 

پشت بند حرف مسخره اش چشمکی زد. کژال بی حوصله ایشی 

 .کشید
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  .یاد دعوای اتابک و سوشا افتادم-

های قطره اشکی که از گوشه چشمش چکید از بازگویی جریان 

تلخش بازش داشت و اال دانه به دانه شان به سمت زبانش هجوم 

 .آورده بودند تا بیرون بریزند و سبک شود

ویا که حال بدش را دید، خواهرانه در آغوشش کشیدر . 

من که همه رو مو به مو می دونم، براچی با بازگو کردنش -

خودت رو اذیت می کنی؟! اصال چرا بهش فکر می کنی؟! هیچ 

 .ربطی دیگه بین تو و اتابک نیست پس رهاش کن

تمام وجودم رو مسموم کرده. سمی که توی چهار سال زندگی  -

به خوردم داده رو یکباره نمی تونم دور بریزم رویا درکم ذره ذره 

 .کن

شانه های کژال را گرفت و به عقب هدایتش کرد. چشم های  

 .توبیخ گرش را به نگاه خیسش دوخت

چهار سال گذشته. ذره ذره هم بیرون می کردی االن پاک پاک  -

 .بودی

ن طور با نه این که دم به دقیقه به گذشته فکر کند نه، ولی گاه ای

یادآوری اش می فهمید که زخمش اندازه ی همان چهار سال پیش 

 .تازه است و دردش  در جانش می پیچید. اشک هایش را پس زد

ببخشید رویا، ناخودآگاه ذهنم کشیده میشه به گذشته. وجود  -

فرهان هم بی تاثیر نیست. به خدا خیلی رو مخمه اعصابم رو به 

ی اختیار ذهنم سمت اتابک میرهکل داغون کرده. با دیدنش ب . 
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باید یه فکر اساسی براش کنی. این جوری که نمیشه. بشین -

 .باهاش خیلی رو راست و منطقی صحبت کن

میان هزاران درد خنده اش گرفت! از همین گریزان بودنش بود که 

 !کفر فرهان درآمده بود دیگر

 .رویا از گونه های لرزانش خنده ی پنهانش را تشخیص داد

 به چی می خندی؟ -

به این که تموم خواهش فرهان هم همینه که یک ساعت بهش -

 .فرصت بدم که حرف هاش رو بزنه

 .رویا، چشم های گرد و درشتش را گردتر و درشت تر کرد

 !یعنی هنوز باهاش حرف نزدی؟! بعد سه ماه التماسش -

 .کژال سعی کرد نخندد که خواهرش کمتر حرص بخورد

 .نه-

 چرا؟-

- ی دونم. افتادم تو لج و تا تهش رفتم. از پر روییش لجم گرفت. نم

روز اولی که دیدمش جلوی در دانشگاه با یه شاخه گل سرخ اومد 

سمتم خودش رو معرفی کرد و با گرفتن گل جلوی صورتم گفت: 

کژال خانوم میشه دعوت من رو برای صرف یه فنجان قهوه 

 .بپذیرید
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ی ایستاده بودند و نگاهمون می منم از حرص این که کلی دانشجو 

بود گل مسخره کردند و اون عین خیالش نبود و انگشت نمام کرده

 !ش رو پس زدم و قاطع گفتم: نه نمیشه

این درخواست ها ادامه داشت تا اینکه دید حرکات لوس و  

فانتزیش جواب نمیده. چند روز پیشاومد در کالسمون؛ استاد در 

گل داخل کالس اومد جلوی کلی حال تدریس بود با یه شاخه 

دانشجو آبروم رو برد زل زد به صورت استاد فخرآبادی عصا 

 !قورت داده و گفت: با کژال کار خصوصی داشتم

وای رویا اون دقه کارد بهم می زدی خونم در نمی اومد. فخر   

 .آبادی هم نه گذاشت نه برداشت از کالس انداختم بیرون

ت: خوب بعدش چی شد؟رویا با بهت و مشتاقانه گف  ! 

 .چپ چپی نگاهش کرد 

 !فیلم مهیج دارم تعریف می کنم برات؟ -

 به خدا عین فیلم هندیه. جان رویا بگو بعدش چی شد؟ -

خنده اش گرفت. خودش هم در دل بارها و بارها حرکات و حرف 

 .هایش را به احساسات هندی تشبیه کرده بود

لسی گفت چند دقه کمه هیچی دیگه. فخر آبادی خیلی شیک و مج -

برای حرف های خصوصیتون. خانوم بابایی از همین لحظه تا 

پایان ترم در خدمت شما هستن. اسمم رو از لیستش خط زد و با 

دست در رو نشونم داد منم از حرص دلم، تو سالن به محض بسته 
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شدن در کالس، گل رو از دستش گرفتم و تمام گل برگهاش رو 

 یک جا کندم

وبیدم تو صورتشو محکم ک ! 

قهقه ی یهویی رویا او را هم که با حرص ماجرا را تعریف می  

کرد به خنده انداخت. تیکه تیکه میان خنده گفت: به خدا خیلی 

 باحاله این فرهان. خوب بعدش؟

 .از کنارش بلند شد و دستش را کشید 

خوب بعدش و زهرمار! پاشو بریم شام بخوریم مردم از  -

جریان رو با تو در میون گذاشتم که راه جلو پام گشنگی. منو باش 

 !بزاری برای کله پا کردنش، چه خوشش هم اومده خانوم

هنوز می خندید. حین خروج از اتاق گفت: تنها راهش همینه که 

باهاش بشینی و به حرف هاش گوش بدی. اگه حرف هاش قانعت 

 .نکرد منطقی و رسمی ردش کنی

" خارج شد و باعث لبخند پرمعنای عمرا" ی بی اراده از دهانش 

رویا شد که البته خیلی متوجه معنایش نشد و نخواست متوجهش کند 

چرا که هر گاه نگاه زیرکانه ی رویا را به موضوعی پیگیری 

کرده بود؛ آی کیوی باال و حس ششم قوی اش خبر از اتفاقاتی می 

دادداد که عینا  بعدها رخ می ! 

در حال پهن کردن سفره روی زمین توی سالن، آرزو )مادرشان(  

بود، شرمزده لبش را زیر دندان کشید و به سختی جلوی پاهایش را 

 .که می رفت به سمت اتاق عزیز کشیده شود گرفت
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 .سالم مامانم -

 .گوشه ی سفره را صاف کرده و نکرده سرش باال آمد 

سالم قربونت برم. چقدر خسته بودی دوبار اومدم تو اتاقت  -

کنم بیدار نشدیبیدارت  . 

 .برای کمک سمت آشپزخانه قدم برداشت 

 .امروز روز سختی داشتم واقعا داشتم می مردم دیگه ببخشید -

 .داخل آشپزخانه رفت و صدای مادرش را از سالن شنید

 .خدا نکنه -

 مالقه را از توی قابلمه 

 

 [14.06.19 02:40] 

و با برداشت و داخل ظرف بزرگ خورشت قورمه سبزی گذاشت 

 .برداشتنش، دو مرتبه به سالن بازگشت

آقا فرید از اتاق مشترکش با آرزو خارج شد. کژال با دیدنش  

لبخندی به چهره ی زیبا ولی خسته و تکیده اش زد و سالم کرد و 

 .متقابال با محبت جواب شنید

 

*** 
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》 گره از  هیچ وقت آن نشد که می خواست و نتوانست حتی یک

کار پرگره پدرش باز کند... این را در اولین مشاجره اش با اتابک 

 ...فهمید و هرگز از یادش نرفت

گذشت، به ظاهر همه چی عالی بود. سه ماه از ازدواج شان می 

تجربه ی عشق آن هم کنار مردی که عشقش طوفانی بود و حتی از 

ثباتش کرده بود، تماشای کژال سیر نمی شد و این را با تمام وجود ا

  .لذت دنیا بود

اتابک آنقدر مجنون وار دیوانه اش بود که حتی طاقت چند دقیقه 

تنها گذاشتنش را هم نداشت و هر کجا از خانه که می رفت به 

دنبالش روان بود. با آن قد و باالی بلند و درشتش کارهای بچگانه 

کژال  اش به خنده اش می انداخت. تا آن شب فقط صدای خنده های

 ....بود که در گوش خانه می پیچید

برای پاگشا، خانه ی خاله نسرین دعوت داشتند. از سر صبح 

متوجه بی حوصلگی و کالفگی اتابک شده بود ولی هر بار که 

جویای علت می شد با لبخند زدن یا بوسیدنش از جواب دادن طفره 

حرف می رفت. دم رفتن بود که دیگر حال آشفته اش به زیر زبانی 
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زدن هم کشید. کژال که حاضر و آماده ی رفتن بود برای چندمین 

بار خواست سر از حالش در آورد. آرام کنارش که روی مبل 

نشسته بود و غرق فکر بود نشست و دستش را روی دست گره 

خورده اش که روی زانو اش گذاشته بود گذاشت و حین نوازش 

 انگشتان مردانه اش آهسته صدایش زد: اتا؟

اتابک سرش را سمتش چرخاند و بی حواس پرسید: آماده شدی  

 خوشگلم؟

لبخند کم جانی روی لب های کژال نشست و بی ربط به سوال او 

 پرسید: اتا از صبح کالفه ای. چته؟

دستش را از زیر دست کژال بیرون کشید و با محبت و نرم دور 

کمرش تاب داد و او را به خود چسباند و لب هایش را روی 

  .پیشانی اش گذاشت و طوالنی بوسید

خوبم فدات شم یه کم به خاطر شرکت فکری ام، تو نگران  -

 .نباش. چیزیم نیست

کژال حس کرد دوباره بهانه آورده و راستش را نگفته است ولی 

برای تغییر جو مزخرفشان به شوخی زد و و گفت: پس اخمات و 

 !باز کن. دیگه نبینم چت باشه ها

ه افتاد و این بار او را محکم در آغوشش فشرد. کژال اتابک به خند

دلبرانه از آغوشش لیز خورد و بلند شد و نگاه تبدار اتابک دنبالش 

 .کشیده شد

 !کجا رفتی!؟ بیا من االن چمه، باید خوبم کنی-
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کژال ریز خندید و به تالفی دلشوره هایی که امروز به خوردش 

ت در خروجی دستی به داده بود "نچ"ی گفت و در حال رفتن سم

 .نشانه ی دستور برپایی به اتابک باال انداخت

 .پاشو االن موقع چت شدن نیس. دیر میشه-

ابرو های اتابک دوباره گره خوردند و به ناچار از جایش بلند شد، 

سوییچ و ریموت در پارکینگ را از روی میز چنگ زد و دنبال 

 .کژال از خانه خارج شد

ختگی اش شد و دیگر حرفی نزد. در سکوتی کژال متوجه به هم ری

که سابقه نداشت راه خانه شان تا خانه ی نسرین)خاله اش( را طی 

کردند. با تعارف و روی باز و خوش خاله داخل خانه رفتند. به 

ی آقا فرید هم دعوت داشتندجز کژال و اتابک خانواده .  

به  سعید کنار اتابک نشست و باز حرف هایی با مضمون ترقی و

قولی ره صد ساله را یک شبه طی کردن را پیش کشید. تمام 

فهمید که به جان کندنی رفتارش حواس کژال به همسرش بود، می

دهد و با سعید مشغول صحبت است و بی قراری را عادی نشان می

اش را پنهان کرده است ولی از علتش سر در نمی آورد تا این که 

و اخم آلودشان به هم، شصتش  سوشا به جمع ملحق شد و نگاه تیز

  !را خبردار از موضوع کرد

های دلخورانه و خیره ی سوشا در امان باشد برای این که از نگاه

و اتابک را جوشی تر نکند از کنارش بلند شد و برای کمک به 

 .مادر و خاله اش به آشپزخانه رفت
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ترس و دلهره خوره ی جانش شده بود، به خیالش بی دلیل بود  

ترین دلیل ویرانی آشیانه ی عاشقانه اش بودی افسوس که بزرگول . 

دقایقی نگذشته بود که سوشا داخل آشپزخانه آمد و از شانس  

نداشته ی کژال، نسرین و آرزو همزمان برای پهن کردن سفره و 

تعارف جمع برای صرف شام بیرون رفتند. خواست سریع 

شا و مانع پیش دنبالشان روان شود که مچ دستش اسیر دست سو

 روی اش شد. سرش را باال گرفت و

با حرص به صورت سوشا خیره شد و برای خارج کردن دستش  

که سوشا پر حرص قصد خورد کردنش را داشت تقال کرد ولی بی 

فایده بود. سعی کرد صدای غریدنمش به بیرون از آشپزخانه درز 

 .نکند

 !ولم کن سوشا. معلوم هست چته تو؟ -

 - وال دارم ازت جواب بده بعد دیگه کاری به کارت فقط یه س

 .ندارم

 .برای ختم کردن غائله گفت: بگو سریع 

ترفشار دستش دور مچ کژال بیشتر شد و اخم هایش غلیظ  .  

 !من و به چیه این پسره فروختی؟! به پولش! آره؟-

هایش سر در نمی آورد، او که تعهدی به دل واقعا  از حرف 

ه بود که حاال باز خواست به عهدشکنی شودسپردگی سوشا نداد ! 
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سوشا به خودت بیا. دست از سر من بردار. من اتا و زندگیم رو -

دوست دارم اجازه نمیدم بهش توهین کنی و با کارهات زندگیم رو 

 .خراب کنی

با ورود دوباره ی نسرین به آشپزخانه، سوشا مجبور به رها کردن 

ه کرد و سریع از آشپزخانه دست کژال شد و او از فرصت استفاد

بیرون زد و اولین تصویری که جلوی چشم هایش نقش بست و 

نفسش را از ترس و دلهره بند آورد صورت کبود و خشمگین 

 .اتابک بود

 تمام ساعات آن شب را در

 

 [14.06.19 02:41] 

خانه ی نسرین به جان کندنی گذراند و باز در سکوت ماشین به 

با حرص سوییچ را روی میز کنسول جلوی  خانه بازگشتند. اتابک

در وردی پرتاب کرد و سمت آشپزخانه قدم برداشت و کژال 

ترسیده و نگران مستقیم به اتاق خواب رفت و لباس های میهمانی 

اش را از تنش خارج کرد و حین پوشیدن لباس خوابش اتابک وارد 

اتاق شد. لحظه ای نگاهش سمت کژال کشیده شد ولی بی تفاوت 

 .رو گرفت و روی تخت نشست

کژال که از این سکوت قلبش با درد و محکم می کوبید داخل 

 .سرویس شد تا مسواک بزند
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کارش پنج دقیقه ای طول کشید و با ورودش به اتاق قلبش بیش از 

 .قبل گرفت

دانست که او هایش کرده بود و کژال میساعدش را حصار چشم 

مه کرد و سمتش قدم برداشت و بیدار است. بسم هللا ای در دل زمز

آهسته زیر پتو کنارش خزید و به عادت هر شبانه اش سرش را 

 .روی بازوی او قرار داد

توقع بی جایی بود که فکر می کرد به سمتش خواهد چرخید و تنگ 

  .آغوشش را هدیه اش خواهد کرد

در این سه ماه و محبت های پر عطش اتابک طوری به او دلبسته 

بی توجهی اش دیوانه شودبود که از  ! 

اتابک بدون هیچ تغییری در حالتش بی مقدمه پرسید: برای چی زن 

 من شدی؟

از سردی لحن صدای بم و خش دارش سرما به تن کژال بیچاره 

رسوخ کرد و یخ بست و حس کرد به تکانی ترک برمی دارد و 

 !خورد می شود

الیه! چون به تقال لب های خشک شده اش را باز کرد: این چه سو 

 .دوست دارم

دستش را از روی صورتش برداشت و نیم خیز شد.  نگاه تیزش 

شکاف عمیقی روی قلب کژال ایجاد کرد؛ ان قدر که نگاه اشکی 

اش سرخورد سمت قلبش تا از خیالی بودن خون فواره زده از 

 !شکاف مطمئن شود
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#15 

 

  

 

- داشتیاالن دوستم داری؛ اون وقتا که ن . 

ها؟گیج پرسید: کدوم وقت   

پوزخندی روی لب های کبود شده از حرص و عصبانیتش نقش  

 .بست و بیشتر روی صورتش خم شد

 .راستش رو بگو من و خر فرض نکن -

کژال ترسیده بود ولی دلش خواست صادقانه جواب دهد ولی کاش 

 ...الل می شد و نمی داد

ای نافهمی چون اتابک گاه رو راستی و صداقت برای انسان ه 

  !عین گناه است

این باوری بود که از صداقتش با اتابک و دریافت نتیجه اش از  

 .سمتش در ذهنش نقش بست

 .نگاهش را از چشم های اتابک دزدید
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راستش اولش موقعیت مالیت به چشمم اومد ولی بعدش عاشقت -

 .شدم

دقانه چه ساده بود که فکر می کرد گره ابروانش از اعتراف صا

اش باز خواهد شد و تن بی قرار شده و روح ترسیده اش را با 

 !آغوش مهربان و عاشق هر شبانه اش آرام خواهد کرد

اما اتابک دلچرکین تر شد، چنگی به موهایش زد و خیمه اش را از 

روی تن کژال برداشت و خواست برود. کژال سریع مچ دستش را 

نمی آورد، او هم نباید  گرفت، طاقت این جور بی قرار رفتنش را

به این حال داغان رهایش می کرد. با حرص دستش را پس زد و 

  .از اتاق خارج شد

کژال بی قرار با قلبی که از ناراحتی رو به انفجار بود بلند شد و 

 .دنبالش روان شد

 اتا چه ت شده؟ این سوال ها برای چیه؟-

اشت و توی آشپزخانه رفت و از روی میز تنگ بلوری را برد

لیوان را از آب پر کرد، می خواست آرام باشد ولی افکارش نمی 

 .گذاشتند و آزارش می دادند

 .کژال بی قرار دستش را به بازوی او قفل کرد

 !اتا با توام-

آب را سر کشیده و نکشیده با نفرت سمتش چرخید و بی اراده  

توجه به شیشه های لیوان را به دیوار کناری اش کوبید و بی
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زارتکه ی روی زمین و تن لرزان و ترسیده ی کژال به سمتش ه

 :یورش برد. یقه ی دکلته حریرش را گرفت و غرید

 بین تو و سوشا چی بوده که االن طلبکاره؟ هان؟ -

 .قلب کژال از ترس ایستاد

 ...به... به خدا هیچی... تو داری اشتباه-

 :حرفش را با داد برید

- ودش اجازه میده به ناموس من اگه چیزی نیست چرا راحت به خ

  !چشم بدوزه، دست ناموسم رو بگیره، ازش طلب داشته باشه! ها؟

به گریه افتاد و دستش روی مشت اتابکی که هرگز تصور این قدر 

 .بد شدنش را نداشت، نشست. یقه لباسش داشت پاره می شد

اتا سوشا یه آدم متوهمه. به خدا من هیچ رابطه ای باهاش نداشتم -

ندارم به خیالش چون دوستم داشته منم باید متقابال  دوستش می و 

داشتم ولی به خدا هیچ حسی فراتر از حس فامیلی بهش نداشتم و 

 ندارم

نگاهش روی اشک های کژال که بی وقفه باریدن گرفته بودند 

لرزید؛ خودش هزار بار گفته بود که طاقت دیدنشان را ندارد، االن 

نداشت و قلبش از دیدنشان درد می گرفت هم همین بود طاقتش را 

اما عصبانی بود! یقه اش را رها و از کنارش رد شد تا نبیند و درد 

  .نکشد

 !سر کژال بی گناه با هق هق پایین افتاد، لعنت به سوشا
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آن لحظه فقط دلش می خواست جلوی رویش باشد تا یک فصل 

لخی اش کتک مفصلش بزنم و عقده ی این لحظاتی که  اتابک به ت

 .کشید را سرش دربیاورد

کمی که گریه اش آرام شد و دلش بیقرار اتابک، سرش را بلند 

رامیک هینی کشید و سریع کرد. از دیدن رد پای خونی کف س

سمت اتاق خوابشان دوید. در نیمه باز را هل داد و داخل رفت، 

روی تخت دراز کشیده بود و پایش خونریزی داشت، از دیدنش 

شد و لرزه ای به تنش افتاد. دوباره گریه از سر گرفت  قلبش فشرده

 .و نالید: اتا پات داره خون میاد

اتابک اهمیتی به حرفش نداد، حتی ساعدش را از روی چشم هایش 

 .بر نداشت که پایش را دید بزند و از وضعیتش باخبر

با گریه ای شدیدتر از برخوردش، جعبه ی دستمال کاغذی را از  

تی برداشت و جلوی پایش نشست. با هق هق چندین روی میز پاتخ

دستمال روی کف پایش گذاشت تا خونریزی بند بیاید، انقدر 

دوستش داشت که غرور دخترانه اش قبل از عاشق شدن، به کل از 

یادش رفته و تواضع و فروتنی عشاق جایش را گرفته بود. بی 

 .قرار بوسه ای به پایش زد

اره خون میاداتا تورو خدا پاشو پات د - . 

پایش از داخل دستش کشیده شد و ناگهانی در آغوشی گرم و بی  

قرار فرو رفت. آغوشی که تنها پناه امنش شده بود و برایش دل می 

داد! استخوان هایش در تنگنای آغوش بی قرار او به زد و جان می

 .صدا درآمدند و شیرینی آغوشش را فریاد زدند
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ین من و سوهق زد: اتا به خدا هیچی ب  ... 

 :آغوشش از آن هم تنگ تر شد و میان حرفش پرید

هیس هیچی نگو. ببخشید دست خودم نبود بهم حق بده از دیدن  -

دستت که تو دست سوشا بود خون جلوی چشم هام رو گرفت. اگه 

حرمت خونه ی خاله ات برام مهم نبود تو همون آشپزخانه خاکش 

تالفی شب عقدمون رو هم می کردم تا بفهمه ناموس یعنی چی!  

 .سرش در می اوردم

همان شب بود که فهمید باید به اتابک ثابت کند که به خاطر  

پولش نیست که دوستش دارد. غرق اثبات خود به اتابک شد و از 

یاد برد که با خودش قرار گذاشته بود، به واسطه ی وضعیت مالی 

ها خوب شوهرش باری از روی دوش پدرش بردارد؛ گرچه بعد

فهمید که عزت نفس آقا فرید آنقدر زیاد است که ریالی کمک از 

سمت کژال دریافت نکند چرا که بارها و بارها کمک بی دریغ و 

از دل و جان اتابک را رد کرد و قاطعانه کمک مالی اش را 

 بازخو

 

 [14.06.19 02:41] 

 .است و توبیخ کرد

 

*** 
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#16 

 

  

 

تند. نبودن سعید کنارشان به وقت شام عادی شده دور سفره نشس 

  .بود. در میان گفت و گو های معمولی شام را صرف کردند

دوشنبه بود و روزهای زوج شستن ظرف ها نوبت کژال. پای 

ظرف شویی ایستاد و صدای خداحافظی پدر و بدرقه ی  مادرش 

را شنید. فشار زندگی روی دوش پدرش دلش را ریش کرد و آه 

د. شب ها چهار ساعتی را در آژانس سر خیابان کار می کرد کشی

و چقدر از دست سعید حرصی بود که به جای درست کار کردن و 

 !کمک حال بابا شدن همه اش به دنبال پول باد آورده است

با باز و بسته شدن در ورودی حال و سالم و احوالپرسی سعید با 

ش نشست و زمزمه مادرش متوجه آمدنش شد. لبخندی روی لب های

 .کرد: چه حالل زاده ام هست

با ورودش به آشپزخانه، سرش را سمتش چرخاند و سعی کردم 

نفهمد در ذهنش چه ها گذشته و چقدر کتکش زده! نگاهش روی 

 .موهای تازه اصالح شده ی برادرش نشست

 !سالم سعید خان. مدل موهای جدید مبارک -
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د و گفت: بهم میاد؟با لبخند دستی به موهای مد روزش کشی   

 .صادقانه جواب داد: خیلی 

فکرش از موهایش منحرف شد و گوشه ی لبش را به دندان گرفت 

و رفتارش صدوهشتاد درجه تغییر کرد. کالفگی از حرکاتش 

  .مشهود بود

کژال هم متوجه شد که شیر آب را بست و آب کشی باقی ظروف 

واجب تر بود.  را در اولویت دوم قرار داد. حال پریشان سعید

 .خواست سمتش برود که خودش پیش قدم شد

 کژال؟-

 جونم؟ -

لبی تر کرد با چشم سرکی به سالن کشید و باز نگاهش را به  

 .خواهرش داد

 داری ده پانزده تومن قرض بدی بهم؟-

 خنگ تر از هر زمانی پرسید: هزار؟

عاقل اندر سفیه نگاهش کرد. کژال هوش و حواسش را جمع کرد 

الش را تصحیح کردو سو . 

 میلیون؟ -

 .سری به نشانه ی مثبت تکان داد 

 :متعجب پرسید
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 میخوای چیکار؟ -

 .دومرتبه سرکی به سالن کشید 

از کارخونه زدم بیرون. ماهی یکی دو تومن، پول بنزین ماشینم  -

هم نمی شد. خیر سرم لیسانس شیمی دارم و کارگر ساده ی 

 .کارخونه شدم

سانس دارم، انگار پورشه داری االن دیگه یه جوری میگی لی -

همه یه لیسانس رو دارن دیگه. همه هم از دم بیکارن. از هیچی که 

 .بهتر بود چرا اومدی بیرون

روی صندلی پشت میز چهار نفره کوچک کنار دیوار که بیشتر  

برای صبحانه استفاده می شد نشست و با غم نگاهش را به کژال 

د، دادکه با شماتت خیره اش بو . 

خسته شدم کژال هرچی می دوم به هیچ جا نمی رسم. بیست و  -

 .نه سالمه تموم سرمایه ام همین یه ماشین قراضه ست

به سمند صفرش انگ قراضگی بست! شاید لجش از اقساطی 

 .بودنش بود

تا طرز فکرت رو اصالح نکنی همینه. برادر من؛ پول درآوردن -

ه شبه به همه چی برسی صبر و تالش می خواد تو می خوای ی

خوب نمیشه که. هی از این کار به اون کار می پری. بمون ثابت 

 .یه جا ببین چه جوری پیشرفت می کنی

برو بابا دلت خوشه ها مثال االن بابا از اول نگهبان بوده و سی  -

 !سال سابقه داره خیلی پیشرفت کرده
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در توهم  شاید حق با سعید بود ولی خوب این  هم راهش نبود که 

 !پیدا کردن گنج باشد

تو مهندسی فرق داری با بابا. بابا از هجده سالگی زن داشته -

ه خرج داشتند ولی تو نه زن پشت سرهم بچه آوردن خوب اینا هم

داری نه بچه. شرایطت فرق داره. قشنگ با هدف و انگیزه بگرد 

 دنبال کاری مناسب با رشته ات و پیداش کن همزمان هم کنکور بده

برای فوق. به خدا همه ی این درجا زدن ها به خاطر عجول 

 !بودنته، میخوای پله ها رو چهار تا یکی بری باال

 .پوفی کشید و چشمش به قابلمه افتاد 

 بیخیال شام چی داریم؟-

شنید دنبال راه در رو همیشه همین طور بود حرف حساب که می

 .می گشت

د را در دیس کشید، کژال ماتم زده سمت اجاق رفت، غذای سعی

ساالد را از توی یخچال بیرون آورد و روی میز گذاشت و روی 

  .صندلی روبه رویش نشست

 حاال پونزده میلیون رو می خوای چیکار؟-

 .بی حوصله زمزمه کرد: خرید بزنم

 .قلبش از بی عقلی برادر بزرگتر از خودش به درد آمد

کن سعید بچه که بازم از این گروه های هرمی؟ تو رو خدا بس  -

 !نیستی
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سعید چشم های درشت و مشکی اش که کپی برابر اصل چشم های 

 .خود او بود را با غصه به صورتش داد

 میگی چیکار کنم؟-

 ناامید و مغموم جواب داد: اگه بگم گوش می کنی؟ 

های همیشگی کژال خیره نگاهش کرد و انگار در ذهنش حرف 

نگو را دو دوتا چهارتا کرد و گفت: نه . 

کژال بلند شد تا حداقل غذایش را راحت بخورد و باقی ظروف را 

آب کشید و از فکرش گذشت درخواست آموزشگاه موسیقی را 

برای همکاری قبول کند. دیگر ترم آخر بود و به زودی وقتش آزاد 

 .می شد

سعید بدون اینکه متوجه طعم غذا شده باشد، قاشق آخر را هم در 

کرددهانش گذاشت و تشکر  . 

 .دستت طال-

دلش نیامد به تقاضایش نه بگوید گرچه می دانست همه را به باد 

 !خواهد داد

سمتش برگشت و حین برداشتن ظروف از روی میز گفت: کال  

 هشت تومن دارم به کارت میاد؟

 هزار؟-

 .خنده ی بی جانی به شوخی اش کرد

 .گونه ی کژال را بوسید و نفسش را آه مانند بیرون داد 
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- ی خیال پشیمون شدم آبجی خوشگلهب . 

از آشپزخانه خارج شد و برای میلیاردمین بار قلب کژال برایش 

 .فشرده شد

 》 کرد با دو سال در شرکت اتابک مشغول کار بود و فکر می

 پارتی کلفتش حسابی ترقی خواهد کرد ولی بعد

 

 [14.06.19 02:42] 

د و مثل از آن اتفاق و فروپاشی زندگی خواهرش، استعفا دا

ثمر از این شاخه به آن شاخه پرید و هنوز هم به این گنجشک بی

 》!نتیجه نرسیده که پول را باد نمی آورد و باید تالش کند

 

 [14.06.19 02:43] 

#17 

 

 

 

عزیز در سالن روی مبل نشسته بود و مشغول بافت شال گردن، 

آرزو در حال خواندن غزلیات حافظ و سعید و رویا در حال کل 
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ل... کژال با لبخند به جمعشان ملحق شد و کنار عزیز نشست. ک

 .قسمتی از شال بافته شده را به دست گرفته و چشمی مترش کرد

  .عزیز کورش کن دیگه، از دو متر بیشتر شد -

 .با حرفش نگاه سعید و رویا سمتشان کشیده شد

رویا: عزیز فدات شم تموم شد بده من. یه پالتوی زیتونی دیدم می  

 .خوام بخرمش برای زمستون با این شال ست میشه

سعید سیبی از توی جا میوه ای روی میز برداشت و با اطمینان  

 گفت: براش نقشه نکش مال خودمه. مگه نه عزیزجون؟

آرزو با لذت نگاهشان کرد و لب هایش به خنده باز شد و کتاب  

 .در دستش را بست

افتادین. حاال کو تا  باز شماها سر این شال گردن به جون هم -

زمستون! می دونید چقدر مونده!؟ خیالتون راحت عزیز ده پونزده 

 .تا دوک کاموا خریده برا همه تون می بافه

 .رویا از جایش پرید 

 !کوش؟ من می خوام رنگ کاموام رو خودم انتخاب کنم -

 .کژال خنده اش گرفت

 !تو که االن داشتی برای دکمه ت پالتو می دوختی-

ید با صدا و یهویی خنده ی بلندی سر داد و عقوبتش مشتی سع 

 .محکم نوش کردن از دست رویا شد
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عزیز فشاری به گوی قرمز رنگ انتهای میل آورد و بافت ها را  

 .به انتها هدایت کرد تا گره ها در نروند، روی پایش قرارشان داد

دعوا نکنید این رو به نیت آرزو شروع کردم. از بزرگ به  -

چک. فردا شال گردن سعید رو شروع می کنمکو . 

آرزو با دنیایی از تشکر به عزیز که همیشه می گفت از مادر  

 .برایم بیشتر مایه گذاشته و عزیزتر است نگاه کرد

عزیز دورت بگردم چرا خودت رو به زحمت انداختی من شال -

 .گردن دارم دیگه. به خدا راضی نبودم

- ز دستم بر نمیاد، می شینم پای مبارکت باشه مادر کاری که ا

 !بافتنی سرگرم میشم. چه زحمتی

رویا میان الوپرانی عروس و مادرشوهر آمد و دلخور اسم عزیز  

 !را صدا زد: عزیزجون؟

 .عزیز با خنده ای بی صدا رو به رویا کرد 

مادر تو چله ی زمستون که نموندی! خوب نیست دختر اینقدر  -

ا به رنگ سرخ خریدم که قرص ماه هول باشه! برای تو یه کامو

 .صورتت رو دیدنی تر کنه

 .چشم های رویا ستاره باران شد 

 .عزیز کو ببینمش-

سعید گاز آخر را به سیبش زد و رویا را کنار کشید تا به عزیز دید 

 .بهتری داشته باشد
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عزیز هر دفعه برام دعا کردی یا چیزی بهم دادی افتادم رو دور  -

رو دست بگیر که می دونم کرش کنی شانس  شانس زودی کاموام

 .در خونه م رو زده

همگی به مفهوم "کرش کنی" دقت کردند و صدای قهقهه شان به   

 .هوا رفت

عزیز میان خنده های بامزه اش گفت: کورش کنم مادر، نه کرش! 

 .یعنی گره آخر رو بزنم به بافت. این یه اصطالحه مادر

اعث شد بلند شود و بی میل صدای زنگ گوشی کژال از اتاق ب 

جمع را ترک و به اتاقش برود. گوشی همراهش را از داخل کیفش 

 !بیرون کشید. فرهان بود که به نام "رو مخ" سیوش کرده بود

مستعصل دستی به صورتش کشید و طبق معمول این سه ماهه رد 

تماس زد و گوشی را روی حالت سکوت قرار داد تا صد تماس 

ه نباشد و به جمع بازگشت. شب به نیمه نرسیده بعدی اش را متوج

بود که آرزو خاموشی زد و هر کس به اتاق خود رفت. گوشی رها 

شده روی تخت را برداشت و خودش را روی تخت انداخت. 

دوازده تماس بی پاسخ از فرهان! خنده اش گرفت و دیوانه ای 

ی نثارش کرد و صفحه تلگرام را باز کرد. آفرین و سونیا حساب

 !نمک ریخته بودند

چهارصد و نود و هفت پیام نخوانده از فرهان داشت که طی سه  

ماه برایش ارسال کرده و او هیچ کدام را باز نکرده بودم. دلش 

نمی خواست با سین خوردن پیام ها متوجه شود که پیام هایش را 

 !می خواند و پیش خودش فکر کند برایش حرف هایش اهمیتی دارد
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ه پیام هایش گوشی را کنار گذاشت و خودش را به بی اهمیت ب

 .دست خواب سپرد

به همراه رویا از خانه خارج شد. او هم کالس داشت و به دانشگاه 

خواند و عاشق رشته اش بود برعکس می رفت. روانشناسی می

کژال که از حسابداری بیزار بود و تنها دلیل اینکه بعد از فروپاشی 

لج کردن با اتابک بود. هنوز چند  زندگی اش باز سمتش رفت،

قدمی از در خانه دور نشده بودند که چشمش به ماشین مشکی 

  .شاسی بلند فرهان افتاد

فرهان با دیدن رویا در کنار کژال عینکش را باال زد و تکیه اش 

را از ماشینش گرفت. باالخره یک جا شعورش رسید و بی هیچ 

و رفت العملی سوار ماشینش شد و گاز دادعکس . 

لبخند عمیقی لب های رویا را از هم باز کرد و با اشاره به جای  

 !خالی فرهان گفت: این آقا احیانا آقافرهان نبود؟

کژال دندان قروچه ای کرد و پر حرص جواب داد: چرا خود رو 

 .مخش بود

 !خوش تیپ بودا -

 .چشم هایش را تاب داد 

 !بره بمیره -

می شد برای خداحافظی ایستادندسر کوچه مسیرشان از هم جدا   . 

 .چی کارش داری جوون مردم و!؟ دور از جونش-
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 .چقدر حرف می زنی رویا. دیرت میشه برو دیگه-

 .به حرصی حرف زدنش خنده ای کرد 

 تا ساعت چند کالس داری؟ -

 تا چهار. چطور؟ -

من تا دو کالس دارم تموم شد میام دنبالت بریم خرید. دو ماه به  -

اراس هیچی نخریدم هنوزعروسی س  

سری تکان داد. دو ماه در نظر رویای سخت پسند واقعا هم چیزی 

 !نبود

 باشه ولی ق -

 

 [14.06.19 02:43] 

 !بلش زنگ بزن ببین حوصله اش رو دارم یا نه

پر اخم  دستی تکان داد و در حالی که به مسیر مخالفش قدم برمی 

دانشگاهتونم داشت گفت: زنگی در کار نیست ساعت چهار در . 

با یادآوری فرهان که همیشه ی خدا سد راهش بود، سریع  

 صدایش زد: رویا؟

 .ایستاد و سمتش چرخید 

 چیه؟ جونم؟ -

 .نیا دنبالم. اسم پاساژ رو برام مسیج کن خودم میام -
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 .به نشانه ی موافقت سری تکان داد و از هم جدا شدند

آفرین و سونیا  داخل محوطه دانشگاه رفت و برای پیدا کردن 

چشم گرداند ولی به جای آن دو باز چشمش به جمال فرهان روشن 

 .شد. خواست راهش را پیش بگیرم و برود که سد راهش شد

 !سالم خانم خانما صبحت بخیر بد اخالق-

 .چشم غره ای پرغیظ نثارش کرد

 .برو کنار لطفا  -

 

 [14.06.19 02:43] 

#18 

 

 

 .پارسا نیومده -

: پارسا کدوم خریه؟بی حواس غرید  

نگاه فرهان به پشت سر کژال کشیده شد و با تواضع و ادب  

 ...شروع به صحبت کرد: سالم استاد پارسا. روزتون بخیر

قلب کژال روی زمین افتاد. جرات برگشتن نداشت. یعنی شنیده 

بود؟! به جان کندنی چرخید و سر به زیر خودش را کنار فرهان 
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ی او خورد، فقط نفهمید چرا او را پناه کشید و شانه اش به بازو

 !خود انتخاب کرده تا در کنارش از ترسش کم کند

قهقه ی فرهان به هوا رفت و کژال دید که پارسایی در کار نیست 

و سر کارش گذاشته است. از حرص زیاد خونش به جوش آمد و 

خواست یک فصل کتکش بزند که پا به فرار گذاشت و او بی 

که در آن بودند دنبالش دوید ولی فقط چند گام بود حواس به مکانی 

و خیلی سریع متوجه موقعیت شد. در حالی که از صدای خنده های 

 .او کفرش درآمده بود به کالس رفت

 .آمارش درست بود؛ استاد پارسا غیبت داشت 

آفرین مثل یک دانش آموز دبستانی با ذوق دست هایش را به هم 

را گرفت و به سمت در کالس کشید کوبید و دست سونیا و کژال . 

بریم سلف یه چیزی بخوریم. خدا رو شکر که نیومده انشاهللا کال -

  !دیگه قید دانشگاه رو بزنه

کژال و سونیا به خنده افتادند. آفرین کال با تمامی اساتید مشکل 

 !داشت فقط پارسا نبود

ات کژال دستش را کشید و از بند دست آفرین آزاد کرد و در مواز

هم مسیر را طی کردند. داخل سلف که شدند فرهان هم داخل آمد و 

 .از پشت سر آرام اسم کژال را صدا زد

 کژال؟-

کژال با عصبانیت چشم هایش را محکم روی هم چفت کرد و دندان 

هایش را به هم سابید تا ناسزایی با داد از دهانش خارج نشود. در 
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ج شد. آفرین و سونیا عوض مسیرش را کج کرد و تند از سلف خار

هم درمانده و به اجبار دنبالش روان شدند. کمی قدم هایشان را بلند 

برداشتند تا به او برسند و وقتی هم قدم شدند به نفس نفس افتاده 

  .بودند

آفرین بازوی کژال را گرفت و کشید. دست آزادش را به زانو زد 

تم تنفسش و خم شد و چند بار نفس عمیق دم و بازدم کرد تا ری

 .میزان شود

سونیا صورت بر افروخته ی کژال را که دید لبش را گاز گرفت و 

 !فهمید نباید حرف نامربوطی بزند

به نیمکت کنار باغچه ی گل کاری شده در محوطه ی دانشکده 

 اشاره کرد

 بشینیم؟-

 !آفرین به جای کژال جواب داد: آره بابا خسته شدن انقدر دویدم

ست کژال را کشید و هر سه روی نیمکت حین غر زدن هایش د

جای گرفتند و زبان کژال راه افتاد: شیطونه میگه بزنم به سیم آخر 

 !هر چی الیقشه بارش کنم

سونیا جراتی به خود داد و در حالی که از واکنش کژال دلهره 

داشت دستی در هوا تاب داد و گفت: بشین پای حرفش ببین حرف 

و جری تر کرده. انگار دهره باهات  حسابش چیه! این گریز تو اون

 !لج می کنه
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چه حرف حسابی! به نظرت این بشر حرف حساب هم داره! دلم -

نمیخواد صداش رو بشنوم چه برسه به اینکه بشینم پای حرف هاش 

که میدونم هیچ چیز مهمی توش نیست. یه مرفه بی درد که دنبال یه 

اشه! از اون دماغ عروسکه برا چند ماهش. غیر از این نمی تونه ب

 !عملی و عینک های گنده و مسخره ش بیزارم

سونیا و آفرین به هم نگاه کردند و به هم فهماندند که اصرار بی 

 !فایده است و مرغ کژال یک پا دارد

چند ثانیه قبل از ورود استاد فرهان به کالس آمد و مستقیم سمت 

کناری اش کژال که با غیظ خیره اش بود قدم برداشت. به صندلی 

که رسید با خونسردی دستش را از جیب شلوار جین و تنگش 

بیرون آورد و رو به آفرین گفت: آفرین خانوم میشه جاتون رو بدید 

 به من؟

کژال شوک زده خواست دست آفرین را بگیرد و مانع بلند شدنش 

شود، فرهان قصدش را فهمید، خم شد و قبل از هر واکنشی از 

شش تهدید وار زمزمه کرد: به خدا کژال سمت او سریع کنار گو

اگه جیکت دربیاد جلوی همه می بوسمت! می دونی که از هیچ 

 !کاری ابا ندارم

منقبض شدن بدنش را از ترس و تصور کاری که می خواست کند 

به وضوح حس کرد و بی حرکت ماند. آفرین جایش را بی هیچ 

در دل هر حرفی به فرهان داد. کژال دست هایش را مشت کرد و 

چه فحش در این بیست و هفت سال زندگی یاد گرفته بود نثارش 
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کرد. استاد داخل کالس آمد و فرهان نتوانست حرفی که نوک 

 .زبانش آمده بود را به کژال بزند

های خندان و چشمک های بچه ها به فرهان بود ولی متوجه نگاه 

گوش به روی خود نمی آورد و با یک من اخم به تدریس استاد 

سپرده بود و فقط هم گوش می داد و اال حضور اجباری فرهان در 

کنارش مانع فهم درس بود. فرهان با شیطنت کاغذی روی میز 

مقابل او گذاشت و کمی به سمتش خم شد و نامش را آهسته صدا 

 زد: کژالی؟

لبش را محکم زیر دندان گرفت و از ترس آبروریزی نگاهش  

قه اشاره کرد و لب زد: بخونشکرد. با چشم و ابرو به ور . 

آب دهانش را ناشیانه فرو خورد و به التماس افتاد: فرهان  

کنم آبرویزی نکن. سر کالسیم مثالخواهش می ! 

لبخندی شیرین زد! شیرینی لبخندش را کجای دلش می گذاشت!؟ 

نمی فهمید چرا میان حرص زدن ها گاهی جدابیت فرهان فکرش 

  !را قفل می کرد

م متوجه این تپق زدن های مغز کژال بود، لبخندش غلیظ فرهان ه

 .تر شد. واقعا بچه بود!  صاف در جایش نشست

 

 [14.06.19 02:43] 

کژال این بار از دست خودش حرص زد و به اجبار برگه را باز 

 .کرد و خواند
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نوشته بود: تا ساعت پنج وقت داری پیام های توی تلگرام رو باز 

 کنی و

نی ساعت شش بیا کافی شاپ...  اگه نیایی ساعت بخونی اگه نخو

 .هفت در خونتونم که حضوری حرف هام رو بزنم

ای شد و هیچ ارادهدندان هایش از حرص روی هم سابیده می 

روی کنترلشان نداشت تا جایی که درد فکش انقدر شدید شد که 

خودشان خود به خود از هم فاصله گرفتند و نفس حبس شده اش را 

خواست موهای لخت و خرمایی اش را دانه فرستاد. دلش میبیرون 

دانه از ریشه بکند و دندان های سفید و یک دستش را با مشت های 

پی در پی اش خورد کند. با خودش چه فکری کرده بود که این 

طور تهدیدش می کرد!؟ در کالس بودند و نمی شد هیچ یک از 

رخود کارش را کند و خواست را انجام دهد. سکارهایی که دلش می

در انتهایش چفت کردم و برای در آوردن حرصش نوشت: تا 

کالس چندم خوندی؟ حتی یک کلمه از نوشته هات رو نتونستم 

  .بخونم

برگه را روی میز رها کرد و حتی به خود زحمت روی میز  

مقابلش گذاشتن را هم نداد. خودش شش دانگ حواسش بود و می 

نطور که حدس می زد با لبخندی موذیانه دانست بر می دارد. هما

برگه را برداشت. کژالچشم های درشتش را جمع کرد و زیر 

چشمی نگاهش کرد تا عکس العملش را موقع خواندن تیکه پرانی 

اش به چشم ببیند. برخالف تصورش هیچ حرصی نخورد و هیچ 
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اخمی از ناراحتی ابروهایش را در هم نکرد و برعکس تک خنده 

ا زد و شروع به نوشتن کردای بی صد .  

از ناراحتِی تیرش که به  سنگ برخورد کرد با غیظ چشم گرفت و 

توجهش را به صحبت های استاد داد. خیلی زود برگه ی دیگری 

  .روی میز مقابلش قرار گرفت

سرش بی اختیار پایین افتاد و از دیدن خط خوش و زیبایش چشم 

بی اراده نگاه مبهوتش هایش گرد شد! این بشر دیگر که بود؟! 

چرخید و روی لبخند پیروزانه ی فرهان نشست. دستپاچه از نگاه 

افسارگسیخته اش سر چرخاند و برگه را که مضمونش همان متن 

قبل بود در مشتش مچاله کرد و روی زمین انداخت. قلبش به تندی 

می تپید. نمی دانست از حرص بود یا از وجود مرد مرموزی که 

بود و هیچ یک از کارهایش به چشمش عادی نمی  کنارش نشسته

آمد! چه دلیلی داشت با وجود داشتن خطی به این زیبایی پیغام 

گذشت اولش را آن طور خرچنگ قورباغه بنویسد. هر روز که می

 !ترسش از وجودش بیشتر می شد و دلش آشوب تر
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از دهان استاد کوله اش را به محض در آمدن جمله ی خسته نباشید 

برداشت و بی توجه به فرهانی که به صندلی اش لم داده و با لبخند 

پیروز مندانه ای خیره اش بود، راه خروج را در پیش گرفت. 

همین طور با سرعت سالن را طی می کرد که صدا زدن های 

آفرین و سونیا را شنید ولی توجهی نکرد. از دست آفرین هم کفری 

که خبر داشت چقدر از این بشر بیزار است و اعمالش  بود، او

داد. در شد و جایش را به او میآزارش می دهد نباید بلند می

افکارش دست و پا می زد که بند کوله اش کشیده شد و به اجبار 

ایستاد. آفرین رو به رویش قرار گرفت و نفس نفس زنان گفت: 

 .ببخشید به خدا روم نشد بهش بگم نه

های حبس شده در پشت پلک های خسته و بی چاره اش اشک  

  .روی صورتش روان شدند و سریع پاکشان کرد

- شدی. روم نشد دلیل موجهی ازت دلخورم آفرین نباید بلند می

 .نیست

 .شرمنده و ناراحت لب زد:  غلط کردم ببخشید 

 .با این که دلش پر بود ولی سری تکان داد 

 .عیب نداره این جوری نگو -

ژال را در آغوشش کشید و گفت: قربون دل دریاییت برم آبجیک . 

به یاد برگه ی مچاله شده زیر میز سریع خودش را از آغوش 

آفرین بیرون کشید، بی حرف و بی توجه به تعجب آنها سمت 

کالس دوید. نباید کسی برگه را می خواند و بیشتر از این تابلو می 
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و جیغ بچه ها بلند شد. به محض ورودش به کالس صدای دست 

شد و نگاهش سمت فرهان که ماژیک به دست با لبخندی دندان نما 

برای بچه ها تعظیم می کرد کشیده شد. با همان دست خط زیبایش 

آدرس رستورانی را نوشته بود و در آخر "عاشقتونم" را ضمیمه ی 

 .نوشته اش کرده بود

گاهش به از آدرس روی تخته و کارهایش چیزی عایدش نشد و ن  

زیر صندلی که رویش نشسته بود، کشیده شد ولی برگه ای در کار 

نبود. آه از نهادش بلند شد و به خود امید داد که شاید خود فرهان 

برش داشته باشد و در زیر سنگینی نگاه فرهان، از کالس خارج 

شد. سونیا و آفرین هم که به دنبالش به کالس رفته بودند، در 

شتندموازاتش قدم بردا .  

 سونیا: چی شد؟ چرا برگشتی کالس؟

یه برگه مچاله شده روی زمین انداخته بودم. نمی دونم کی  -

 .برداشته، نبود

 آفرین: همون که فرهان بهت داد و مچاله ش کردی؟ 

 .با حرص سری تکان داد 

 .آره همون -

 !خودش برداشت که -

 بی اختیار لب زد: خوب خداروشکر 

صورتش را کاوید آفرین با ناراحتی  . 
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 چقدر رنگ و روت زرد شده! اون برگه چی بود مگه؟ -

 .بغض به گلویش چنگ زد 

کثافت احمق منو تهدید می کنه! بالیی سرش بیارم که به غلط -

 .کردن بیافته فقط صبر کنید و نگاه کنید

با یادآوری آدرس روی تخته ایستاد و با کنجکاوی و شک پرسید:  

ن که روی تخته نوشته بود چیه؟قضیه ی آدرس رستورا  

 سونیا با من من گفت: اگه بگم حرص نمی خوری؟

 .بی حوصله جواب داد: اه سونیا طفره نرو بگو

برای همکاری بچه ها باهاش که به استاد و حراست لو ندن که  -

دانشجوی این دانشگاه نیست بهشون صور میده اینجوری کلی هم 

قول شام داده بود طرفدار پیدا کرده امروز هم بهشون . 

دست هایش بی اراده مشت شدند. حالش از آدم هایی که نمی  

دانستند پولشان را چطور خرج کنند و این طور برای مسخره بازی 

  .و تفریحشان حرام می کردند به هم می خورد

خود فرهان متوجه شده بود که کژال چقدر از دستش خشمگین  

هایش دیگر دم پرش نیامداست و تا ساعت چهار و اتمام کالس  .  

جلوی دانشگاه بی توجه به ماشین تابلو و خود فرهان که با لبخند به 

ماشین تکیه زده و خیره اش بود، با سونیا و آفرین خداحافظی کرد 

و سر خیابان سوار اتوبوس شد و سمت آدرسی که رویا برایش 

 .پیامک کرده بود راهی شد
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تلفن همراهش را کنار نزدیک مجتمع شماره اش را گرفت و 

گوشش قرار داد. به بوق دوم نرسیده جواب داد: دیدمت قطع کن 

 .شارژت نره

چشمش را در اطراف گرداند که ناگهان ضربه ای به میان دو  

کتفش خورد. از ترس جیغی کشید و به عقب چرخید و با صورت 

 !خندان رویا رو به رو شد
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غره ای به کار لوسش رفت ولی رویا بی خیال و  با دیدنش چشم

 خندان پرسید: ترسوندمت؟

به جای جواب سوالش با شماتت جواب سالم نداده اش را داد:  

 .علیک سالم

تازه متوجه رنگ پریده ی کژال شد و نگرانی جای شیطنتش را 

 .گرفت

 رنگ به رو نداری. چیزی شده؟ -

ود حالش بدتر شداز یادآوری روز منحوسی که گذرانده ب  . 
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 .هیچی نپرس رویا فقط حالم رو خوب کن یه جوری -

 .نگاه لرزانش را سمت کافه پایین مجتمع سوق داد 

 آب هویج می خوری؟ -

همین یک جمله اش باعث خنده ی کژال شد و حالش کمی بهتر! 

دانست عاشق آب هویج است و بهترین راه خوب کردن حالش می

همین هم که فکر زیرکش  در هر حال  را درست پیدا کرده بود و

 .به  سمت شکمو بودنش می رفت خنده اش انداخته بود

ی خواهرش خندید و سری با آرامش تکان داد از دیدن خنده  . 

 چیزی نمی پرسم تا شب که خودت بهم بگی. باشه؟ -

 .خنده ی کژال به لبخند تبدیل شد 

 .باشه عشقم -

و رویا برای دادن سفارش  در کنار هم داخل کافی شاپ رفتند 

هویج بستنی رفت و کژال روی صندلی پشت میز دو نفره ای 

نشست و نگاهش به ساعت بزرگ آویزان به سقف در گوشه ی 

سالن کشیده شد. یک ربع به پنج بود و فقط یک ربع وقت داشت که 

 !چهارصد و نود و هفت پیام فرهان را بخواند

را به زمانی دیگر موکول  با تصمیمی که گرفته بود حرص خوردن

کرد و به چهره ی جذاب فرهان که مطمئنا  ساعت پنج شبیه 

اژدهای زخم خورده می شد و آتش از دهان و بینی خوش فرمش 

بیرون می زد فکر کرد و لبخندی پر از لذت روی لب هایش جا 

خوش کرد. فقط یک چیز نگرانش می کرد آن هم تهدیدش برای 
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رویا و نشستنش روبرویش بی مقدمه  ساعت هفت بود! با آمدن

گفت: رویا می تونی یه جوری همه رو امشب قبل از ساعت هفت 

 بکشونی بیرون از خونه؟

 .ابروهای رویا از تعجب درخواست عجیب کژال باال پریدند 

 !برای چی؟ -

 بعدا بهت میگم. می تونی؟-

 .موشکافانه خیره اش شد

 به فرهان مربوط میشه؟-

ی تایید تکان دادسری به نشانه   . 

 .داری نگرانم می کنی کژال. بهم بگو چی شده -

می دانست اگر راستش را بگوید مطمئنا  با راهکارش برای گوش 

گوید از در صلح در بیاید! ولی کند و میمالی فرهان مخالفت می

کژال دلش می خواست تالفی تهدیدش را سرش در بیاورد تا حد و 

را به بوسیدن یا به در خانه شان آمدن  حدودش را بفهمد و دیگر او

 .تهدید نکند و بفهمد که او برای تهدیدش پشیزی ارزش قائل نشده

 به جای توضیح، بی حوصله پرسید: می تونی یا نه؟

رویا فهمید که جوابش را نخواهد داد، سری به نشانه ی مثبت تکان 

 .داد
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- م. زنگ می زنم به خاله که زنگ بزنه دعوت بگیره برای شا

مامانم که می شناسی به فکر پادرد و کمردرد خاله است همین االن 

 .راه می افته میره که خودش تدارک غذا رو ببینه

با این که دلش با به زحمت انداختن خاله رضا نبود ولی به ناچار  

موافقت کرد و رویا تماس را برقرار کرده و با لودگی ها و شوخی 

اله خودش پیشنهاد رفتن نزدشان هایش خیلی تمیز کاری کرد که خ

را بدهد. کژال از زبلی خواهرش خنده اش گرفت و در همان حین 

نگاهش به ساعت افتاد و از دیدن عقربه ها که ساعت پنج را 

نشانگر بودند دلش خواست از خوشی جیغ بکشد. گوشی اش را از 

جیب کوچک بغل کوله اش بیرون آورد و صفحه تلگرام را باز 

دیدن وضعیت آنالین "رو مخ" لبخندش غلیظ تر شد. کرد و از 

مطمئنا فرهان در پی وی اش کمین کرده بود تا ببیند تهدیدش چقدر 

 !اثربخش بوده

رویا تماس را قطع کرد و لب های کوچکش به خنده کش آمد و  

چال های گونه هایش را برای کژال به نمایش گذاشت و چشمکی 

 .زد

- خالیه حل شد، نیم ساعت دیگه خونه ! 

کژال با سرخوشی، نی توی هویج بستنی اش را بین لب هایش 

 .گذاشت و از طعم بی نظیرش لذت برد

طبقات مجتمع را باال و پایین می رفتند و با شوخی های رویا  

گذر زمان از دست شان خارج شده بود. مقابل ویترینی ایستاد و 

رویا داد. پانچ بلند و مشکی با نقش و نگار های طالیی را نشان 



 

98 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

رویا از حرکت ایستاد و به پانچ دقیق شد دو انگشت اشاره و 

 !شصتش را به هم چسباند و گفت: عالی و بینظیر

  .داخل بوتیک رفت و کژال دنبالش روان شد

با شنیدن قیمت لباس از زبان فروشنده مخش صوت کشید. اما رویا 

 :خیلی حرفه ای سری تکان داد و گفت

نید بیارید پروف کنه خواهرمچه خوب، لطف می ک - . 

پسر جوان لبخندی زد و با گفتن "بله حتما" لباس را از قفسه  

برداشت و دست کژال سپرد. در حالی که سعی می کرد هم پای 

رویا فیلم بازی کند تا فروشنده متوجه نشود قصدشان خریدش 

نیست لباس را از دستش گرفت و داخل اتاق پرو رفت رویا هم 

مان به دنبالش قدم بر داشتخرامان خرا . 

کژال، به محض بستن در اتاق با صدای آهسته غرید: رویا من که 

این همه نمی تونم برای خرید یه لباس هزینه کنم، برای چی 

 !گرفتیش که پروف کنم؟

اخم های رویا نمایشی در هم شد و لوس و اطفاری جواب داد: 

م. حاال پوشیدنش واسه این که نفهمه به خاطر قیمتش قیدش رو زدی

 .که خرجی نداره یه تن بزن دوتا سلفی بگیریم واسه اینستا
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با اینکه از کارش حرصی بود، خنده اش گرفت. در اتاق را باز 

کرد و بی توجه به اعتراضش سمت فروشنده رفت و حین قرار 

د دادن لباس روی پیشخوان گفت: خیلی عذر می خوام مورد پسن

  .واقع نشد

 .فروشنده لبخندی زد

- شده. حاال اگه دوستش ندارید می تونید شرمنده ولی لباس حساب

 .با کارهای دیگه مون تعویض کنید

 !گنگ از حرفش پرسید: حساب شده؟ 

 .بله آقایی پیش پای شما حساب کرد -

 رویا پرسید: خودشون رو معرفی نکردن؟

 .فروشنده سری تکان داد: نه متاسفانه 

رویا پاکت لباس را برداشت و با تشکر دست کژال را که در فکر 

به دنبال جواب سوال رویا می گشت، گرفت. تشکری از فروشنده 

 .کرد و از بوتیک بیرون کشید

به محض بستن در پشت سرشان دستش را از دست رویا بیرون 

  .کشید

 صبر کن ببینم رویا. کی حساب کرده؟-
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یرون کشید و با غیظ روی زمین با حرص پاکت را از دستش ب

 .پرتاب کرد سپس دست رویا را گرفت و دنبال خود کشاند

 !چته دیوونه؟ دستم و کندی -

هیچی نگو بریم یه مغازه ای جایی کشف کنیم اونی که حسابش -

کرده کیه؟! مطمئنا هنوز تو پاساژه و منتظر عکس العمل من. بذار 

بره و بفهمه چه کار زشتی بیاد و تهفه ی پیش کشیش رو برداره و ب

 .کرده

 .رویا با شیطنت خندید

 !زبل شدیا-

کژال بی حوصله داخل مانتو فروشی ای  در روبروی همان 

 .بوتیک رفت

رویا با زیرکی چشم ریز کرد و گفت: نکنه کار این عاشق سینه 

 !چاکت باشه

 !فرهان؟-

همانطور که نگاهش به پاکت روی زمین مغازه مقابل بود ادامه  

  .داد: نه بابا اون االن تو کافی شاپ منتظر منه

یک ربعی گذشت ولی خبری از کسی که سراغ پاکت برود نشد. 

 .بیشتر از این ماندن در مغازه جایز نبود و بیرون رفتند

رویا سمت پاکت رفت و گفت: باید برش داری نگهداری تا بفهمی  

دش پس بدی کار کی بوده و برای چی این کار رو کرده. بعد به خو
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یا پولش رو حساب کنی باهاش. اینجوری دور انداختنش کار 

 .درستی نیست

حق با رویا بود. نگاهی به ساعت مچی اش کرد. یک ربع به هفت 

بود و دلش مثل سیر و سرکه جوش می زد. گوشی اش را از جیب 

مانتو اش بیرون کشید و شماره ی خانه را گرفت. خدا را شکر 

خیالش از خالی بودن خانه راحت شد اما کسی پاسخگو نشد و 

هنوز یک دقیقه هم از نفس آسوده کشیدنش نگذشته بود که با 

  .صدای آشنای فرهان مورد خطاب قرار گرفت

بی اراده با سرعت برگشت و نگاهش به نگاه غمزده ی او گره 

خورد. فرهان، بدون این که خیرگی نگاهش را بگیرد به ساعت 

کردمارک دور مچش اشاره  . 

نگاه کژال هم سمت ساعت فرهان کشیده شد، اخم هایش را در هم 

 .کشید

انگشت اشاره اش را از روی ساعتش برداشت و یک قدم فاصله ی 

بین شان را از بین برد. نگاه کژال باال آمد و در صدم ثانیه دست 

 .فرهان زیر چانه اش نشست

 .کمتر از یک ربع وقت داری -

پس زد. رویا پاکت به دست کنارشان  به خودش آمد و دستش را 

قرار گرفت و رو به فرهان سالم کرد و با دقت ولی نامحسوس 

مشغول براندازش شد. فرهان هم با تواضع جواب سالمش را داد: 

 .سالم خانم رویا، خوبین شما؟ فرهان هستم از دیدارتون خوش وقتم
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 رویا را هم می شناخت! با حرص پاکت را میان نطق کردن های

فرهان از دست رویا کشید و رویا فرصتی برای پاسخ به تعارفات 

شک و صد در صد کار خودش بود! با غیظ فرهان پیدا نکرد. بی

 صدایش زد: آقای محترم؟

های زاغش را به چشم های مشکی اش دوخت و با لودگی چشم 

 :ولی کامال خونسرد جواب داد

 !جانم خانم محترم -

 

را باال آورده و از باالی حفاظ به پایین با دیدن شیطنتش، پاکت  

رهایش کرد و با خیرگی میخ چشم هایش شد اما فرهان خم به ابرو 

 .نیاورد و کژال حرص زد

من نیازی به بزل و بخشش جناب ندارم دفعه آخرت باشه که تو  -

 !کارهای من دخالت می کنی

بی توجه به حرص خوردن هایش خونسرد پرسید: برای چی 

رو جدی نگرفتی؟ یادداشتم  

لب های گرد و پرش به لبخند موزیانه ای کج شد و ادامه داد: می 

 .دونی که هر کار دلم بخواد می کنم، از هیچی هم نمی ترسم

اخم های کژال غلیظ تر شد، تمام تنش از عصبانیت داغ شده بود  

و احساس حرارت و سوزش در صورت و کف دست هایش داشت. 

می پایین کشید تا راه نفسم باز شودچانه ی مقنعه اش را ک . 
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فرهان بعد از اتمام حرفش، دست پیش آورد و موهای لخت و 

بازیگوش کژال که روی صورت آهویی اش ریخته بود را کنار زد 

و خواست پشت گوشش مهارش کند که کژال با کف دست ضربه 

  .ای به دستش زد. فرهان دستش را پس کشید و اهمیتی نداد

تفاوتش براق شدبه نگاه بی  . 

 !حد خودت رو بدون وگرنه بد می بینی -

رویا دخالت کرد: کژال آروم تر این جا مکان عمومیه همه دارند 

 .نگاهتون می کنند بریم یه جای خلوت بشینید حرف بزنید

 .با لجاجت گفت: من هیچ حرفی ندارم 

فرهان دستی البه الی موهایش کشید و با لحن آرامی گفت: من در 

بر تو هیچ حد و حدودی برای خودم تعیین نکردم و نمی کنم می برا

خوای چیکار کنی یا علی این من اینم تو! اگه االن به حرف هام 

گوش ندی میرم در خونتون حرف هام رو به بابات می زنم. من 

 ...که

خواست بگوید من که از هیچ با غیظ  میان حرفش پرید؛ البد می 

رخ کشش کند چیز نمی ترسم و شجاعتش را ! 

 [02:44 14.06.19] !چرا با بابا؟-

صبر کن االن زنگ می زنم داداشم بیاد اون دست به حرف زدنش 

از بابام بهتره! سه ماه تمام تو دانشگاه آبرو برام نذاشتی. از ترم 

اولی ها بگیر تا ترم آخری ها همه با دست نشونم میدن و راجع 



 

104 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

ت و میشه ثل بچه هاسبهمون حرف می زنند، همه ی رفتارهات م

 !ازش فیلم کمدی ساخت مسخره ش رو درآوردی

رویا با شماتت اسمش را صدا زد ولی خود فرهان عین خیالش نبود 

و حتی کژال، لحظه ای حس کرد از حرص خوردنش لذت هم می 

 !برد

گوشی اش را دست گرفت. رویا پیش دستی کرد و از دستش  

 .کشید

یا گفت: بده به من رویابا داد کنترل شده ای رو به رو . 

هیس بابا آبرومون و بردی کژال! آروم باش خودم االن زنگ  -

می زنم به سعید. خوبه؟ ولی میگم بهتر نیست با هم حرف بزنید تا 

 اینکه پای بقیه رو به قضیه بکشید؟

با حرص گوشی را از دستش گرفت و خواست رمز را وارد کند  

 .که رویا دوباره از دستش کشید

- یلی خب االن زنگ می زنم. تو عصبانی ای سعید رو تحریک خ

 !می کنی، فکر می کنه حاال موضوع چیه

 

 [14.06.19 02:45] 

#22 
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فرهان خونسرد و آرام تکیه اش را به حفاظ داد. رویا فاصله گرفت 

  .و آهسته مشغول صحبت با گوشی اش شد

ل فرهان بی هیچ واکنش خاصی زمزمه کرد: خیلی چموشی کژا

 !ولی من رامت می کنم

کژال با شنیدن حرفش عصبی تر از قبل چرخید و سینه به سینه 

اش ایستاد. انگار به خرخره اش رسیده بود که تا این حد لجباز شده 

 .و رفتارش تغییر کرده بود. با نفرت چشم هایش را نشانه گرفت

بی شخصیت تر از تو نه دیدم و نه وجود داره! چموش خودتی -

حرف زدنت باشمواظب  . 

نگاه فرهان آرامشی داشت که به جای آرام کردنش ترس را قالب  

وجودش می کرد. هیچ کدام از اخم و تخم ها و کم محلی هایش در 

او اثر نداشت و همچنان خونسرد و آرام حرف خودش را می زد. 

نزدیک به نیم ساعت با پررویی به انتظار آمدن سعید ایستاد و 

ا بزند و ماند. گرچه دلش آشوب بود و می کژال هم نخواست ج

 .ترسید دعوایی صورت بگیرد

با آمدن سینا به جای سعید تعجب کرد و به رویا نگاه کرد. با  

اشاره ی چشم و ابروی رویا فهمید که به عمد این کار را کرده از 

طرفی خوشحال شد و از طرفی هم ناراحت! دلش نمی خواست 

ق و عاشقی مسخره بفهمد البته سینا کسی چیزی از این ماجرای عش

کرد و هر کسی نبودفرق می . 
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سینا اول از همه با عشقش رویا سالم و احوالپرسی کرد و بعد 

سمت کژال قدم برداشت و بعد از سالم و احوالپرسی پرسید: 

 مشکلی پیش اومده آبجی خوشگله؟

د از اینکه تیکه کالم سعید را که همیشه برای کژال استفاده می کر

را به کار برد خنده اش گرفت ولی جلوی خودش را گرفت و به 

فرهان اشاره کرد و گره ابروهایم را بیشتر کرد و فرهان را نشان 

 .داد

 !از ایشون بپرس -

سینا دیگر خیلی در نقش سعید فرو رفته بود و اال سینای سوسول  

را چه به دعوای ناموسی! بادی به غبغب انداخت و به سمت فرهان 

ه با پوزخند حرص دراری خیره ی کژال بود رفتک . 

 چشات و درویش کن بچه پررو. خودت مگه ناموس نداری؟ -

 .فرهان خونسرد و بی حوصله نگاهش را به سینا داد 

 جنابعالی؟ -

برادر همین خانمی که ازت شاکیه. یه بار دیگه دور و برش -

 ...بیای

 :میان حرفش آمد و به تمسخر گفت

ترسیدم داداشباشه باشه  - . 

سینا را کنار زد و سمت کژال آمد و تا خواست حرفش را بزند  

سینا از پشت سر هلش داد و همین شروع دعوای مفصل میانشان 
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ی نکشیده جمعیت زیادی برای میانه گیری دورشان شد و به دقیقه ا

را گرفتند. رویا با ترس و نگرانی کنار کژال که سعی داشت از 

یت ان دو باخبر شود قرار گرفت و گفت: وای بین جمعیت از وصع

سینا اهل دعوا نبود چی شد این جوری شد؟ چه غلطی کردم گفتم 

 .بهش بیاد

طاقت نیاورد و بی اهمیت به صحبت های رویا جلو رفت. از بین  

جمعیت خودش را به فرهان و سینا رساند. با دیدن خون جاری از 

صورت سینا هم سرخ بینی فرهان به شدت از کارش پشیمان شد 

سرخ بود و باالی چشمش ورم کرده بود. مردی که سعی در کنترل 

دعوا مینانشان ایستاده بود را کناری زد و خودش را میانشان 

 .انداخت و داد زد: بسه تورو خدا

سینا ول کن نبود خواست کژال را کناری بزند که دومرتبه داد  

 .زد: بسه سینا

ه ی کژال سمت سینا برد و خواست فرهان دستش را از روی شان 

 .حرفی بزند که ملتمس سرش را سمتش چرخاند

 .فرهان تو رو خدا تمومش کنید -

دست هایش را به حالت تسلیم باال گرفت و جمعیت با خواهش  

 .کژال و رویا کم کم پراکنده شدند

درمانده کنار دیوار سر خورد و روی زمین نشست و سرش را  

داد. همیشه از تشنج بیزار بود. فرهان با روی زانوهایش قرار 

 .قلبی فشرده از دیدن حال کژال سمتش قدم برداشت



 

108 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

 .از بوی عطر خاصش فهمید فرهان است که کنارش نشسته 

اگه یه درصد احتمال می دادم این بچه سوسول داداشته، "تو" -

 !بهش نمی گفتم چه برسه به کتک کاری

خیلی چیزها از او و  چرا همیشه دست کمش می گرفت. فرهان 

  .زندگی اش می دانست

وقتی دید کژال جواب نمی دهد با نگرانی و آهسته صدایش زد: 

 کژال؟

این بار سرش را بلند کرد. حالش خوب نبود. یاد دعواهای خیابانی 

  .اتابک با مردم  افتاده بود و دلش فقط و فقط آرامش می خواست

فرهان با درد چشم  اشک هایش روی صورتش رود شدند و دید که

هایش را بست. چشم در چشم بسته اش شد و بی اراده پرسید: چقدر 

 دوستم داری؟

مژه های بلندش از هم باز شدند و چشم های قرمز شده اش را با 

 .دنیایی از احساس و درد به کژال دوخت

 !انقدر که نمی تونی تصورش کنی-

؟انقدر هست که اگه یه چیزی ازت بخوام قبول کنی -  

نگاهش لرزید و لبش را به دندان گرفت و کژال فهمید که به  

اجبار سری به نشانه ی تایید تکان داده است. خوب متوجه شده بود 

 ...که کژال بداخالقش آخر نامهربان های عالم است
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به حال خودم رهام کن، دیگه نیا در دانشگاه... توی کالس... در -

دست از سرم بردار. من به خونمون... سر کوچمون... تو رو خدا 

 .درد تو نمی خورم. برو بذار آرامشم برگرده

درمانده دستش را پیش آورد تا اشک های عشق نامهربانش را  

پاک کند که مانع شد. نگاهش روی دست او که چفت مچش شده 

 :بود سر خورد و گفت

 !ولی من نمی تونم کژال. من دوست دارم چرا باور نمی کنی؟ -

باال آمدن نگاه پرغمش با بی رحمی جواب داد: با  هم زمان با

 رفتنت به این

 

 [14.06.19 02:45] 

 .باورم برسون

از روی زمین بلند شد و فرهان بیچاره را در ناباوری رهایش  

 .کرد

بی توجه به سینا و رویا که خیره اشان بودند سمت پله ها رفت و 

ها طی کرد. هیچ  منتظر آسانسور نماند و پنج طبقه را از طریق پله

تمرکزی روی افکارش نداشت و ذهنم گاه صورت برافروخته ی 

دید و گاه صورت آرام و خونی اتابک را به هنگام دعواهایش می

 ...فرهان را

از طبقه همکف خارج نشده بود که سینا و رویا کنارش قرار  

گرفتند. رو به سینا کرد و افکارش را پس زد. ورم صورتش آن 
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ه نیاز به بیمارستان داشته باشد ولی با این حال پرسید: قدر نبود ک

 خوبی سینا؟ میخوای بریم دکتر؟

 

 [14.06.19 02:45] 

#23 

 

 

 

 .دستی به صورتش کشید و ابروهایش از درد جمع شد 

نه بابا چیزیم نیست. تو بهتری؟ چی گفتی بهش اشکش رو  -

 !دراوردی که بنده ی خدا رو

ش نقش بست با ناراحتی پسش صورت خونی فرهان جلوی چشم

 .زد

 .هیچی -

دیگر سوالی نپرسیدند حتی رویا که چشم های شماتت گرش پر از 

 !سوال بود

شان رفتند. سینا برای خاله بهانه ای آورد و همراه سینا به خانه 

صورت متورمش را توجیه کرد. خدا را شکر سوشا و همسرش 

ظار همگان بدون حضور نداشتند. تحمل جنگ و جدال آن دو در ان

 .هیچ مالحظه ای دیگر از تحمل حوصله اش خارج بود
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به جان دادنی میهمانی را گذراند. آقافرید بعد از صرف شام با  

دنیایی از شرمندگی خداحافظی کرد و به سر کارش رفت. شب از 

نیمه گذشته بود که با ماشین سعید به خانه بازگشتند. لحظه ی 

جه ماشین فرهان شد؛ سریع به صندلی پیچیدن ماشین در کوچه متو

راننده نگاه کرد، پشت فرمان نشسته و سرش را به پشتی صندلی 

تکیه زده بود. قلبش به تقال افتاد؛ هم از ترس این که پیش بیاید هم 

 ...از رفتار غمزده اش

به محض پارک ماشین سریع در را باز کرد و لحظه ی آخر  

چرخید و نگاه پر از حرفش موقع داخل شدن به حیاط سرش سمتش 

دلش را لرزاند. برای خداحافظی آمده بود و چقدر حرف در 

  !سکوتش پنهان داشت

از صمیم قلبش دعا کرد که دل بکند و راحت فراموشش کند. در 

منطقش، خط موازی احساس او و فرهان هرگز به هم وصل نمی 

 .شد و این را فرهان باید می فهمید

نمی برد و دلش رفتن به پشت بام و  روی تختش نشست. خوابش 

خواست. کاری که همیشه به وجودش خیره شدن به ماه را می

آرامش سرریز می کرد. همه چیز در ذهنش در هم پیچیده و چون 

کابوسی شکل گرفته بود و تقال برای آرامش در اتاق تنگ و 

ثمر بود. دلش هوای آزاد زیر سقف کوچک دوازده متری اش بی

را دل می زد. نگاهش سمت ساعت خرسی روی دیوار  آسمان خدا

کشیده شد. یادگار دوران کودکی اش بود. مطمئنا  همه در خواب 
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بودند به جز آقافرید که تا یک ساعت دیگر هم در آژانس دنبال یک 

  .لقمه نان بیشتر برای خانواده اش بود

از اتاق بیرون رفت. همه جا در تاریکی فرو رفته بود سالن را 

ذشت و در راهرو دمپایی اش را پا زد و از در ورودی خارج گ

شد. کلید برق را زد و راه پله ها روشن شدند. پله ها را در پیش 

گرفت. پاگرد اول را رد کرد و نگاهش به در ورودی طبقه دوم در 

پاگرد دوم افتاد. قدم هایش بی اراده کند شدند و آسه آسه پله ها را 

را هر جا و هر چیز که در اطرافش است باال رفت و فکر کرد؛ چ

 !ردپایی از خاطرات تلخ اتابک را در خود پنهان کرده است

 

 [14.06.19 02:45] 

#24 

 

 

 

 .صفحه ای از دفتر سرد و سیاه گذشته در مقابل چشمانش باز شد

از دانشگاه بیرون زد و چند قدم باالتر از در ورودی به  《

نوروز بود. قرار گذاشته بودند انتظار اتابک ایستاد. نزدیک عید 

برای خرید به پاساژ بروند. کمی دیر کرده بود و مدام ساعتش را 
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چک می کرد که صدای میالد مرادی توجهش را از ساعت به خود 

 .جلب کرد

 سالم خانم بابایی. خوب هستین؟ -

لبخند کم جانی به رویش زد. تا حدود زیادی دستگیرش شده بود  

کند و و به همه ی اعمالش با بدبینی نگاه می که اتابک شکاک است

با بی رحمی تهمت می زند. در حالی که حواسش از ترس 

سررسیدن اتابک به خیابان بود و هم از روی ادب به میالد مرادی 

جواب سالم و احوالپرسی اش را داد و در آخر اضافه کرد که کمی 

 .عجله دارد تا زودتر حرفش را بزند و برود

شرمندگی عذر خواهی کرد و کتاب کژال را که ترم قبل  میالد با

 .امانت گرفته بود از داخل کیفش بیرون کشید و سمت او گرفت

- هام دیدم به کل شرمنده من این کتاب رو دیروز بین کتاب

 .فراموش کرده بودم که بهتون برش گردونم

خواهش می کنم اشکالی نداره. منم الزمش نداشتم پاسش کرده - 

 .بودم

 .به هر حال عذر می خوام سهل انگاری کردم -

کتاب را گرفت و در کیفش گذاشت و برای ختم گفت و گویشان  

که ممکن بود با سر رسیدن اتابک شری بزرگ شود گفتم: خواهش 

 .می کنم. اگه کاری ندارید با اجازتون من یه کم عجله دارم

ده شد هنوز جواب دریافت نکرده بود که نگاهش سمت خیابان کشی

و متوجه ماشین اتابک که کمی با فاصله از آنها پارک شده بود شد 
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و با دیدن دست های گره خورده اش دور فرمان قلبش به تقال افتاد 

و با یک خداحافظی سرسری از میالد مرادی فاصله گرفت و با 

قدم های تند ولی لرزان و ترسیده سمت ماشینش رفت. از آن بگو 

نی نسرین دو ماهی می گذشت و کژال تمام مگویشان بعد از مهما

تالشش را کرده بود که دیگر تلخی وارد زندگی اشان نشود گرچه 

چند باری هم سر شک های بی مورد ساعاتی به تلخی گذشته بود و 

 ...حاال

سعی کرد به ترسش غلبه کند. با خود فکر کرد کاربدی نکرده  که 

 !بخواهد بترسد

ی کنارش نشست. هنوز کامال جاگیر در را باز کرد و روی صندل 

نشده بود و سالم نصفه و نیمه از دهانش خارج نشده بود که ماشین 

از جایش کنده و صدای الستیک هایش پرده گوشش را خراشید. تا 

به خانه برسند حرفی نزد و با آرامشی که از نوع قبل از طوفانش 

ه سوته بود از میان ماشین ها الیی کشید و مسیر یک ربعه را س

های کژال به سرعت برق آسایش، حتی طی کرد و به اعتراض

  !واکنشی هم نشان نداد چه برسد به توجه و پاسخ

داخل خانه رفتند. ناراحتی از دستش، به ترسش اضافه شده بود که 

از کنارش گذشت و خواست خودش را در اتاق خوابشان آرام کند. 

ریخت. سمتش چرخید.  بند کوله اش کشیده شد و همزمان قلبش فرو

نمی خواست متوجه ترسش شود و به شک و افکار مریضش دامن 

بزند. بحث مسخره ای راه انداخت و لوس و دلبرانه پشت چشمی 

 .نمایشی نازک کرد
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خیلی تند اومدی جواب سالمم رو هم ندادی. از دستت دلخورم.  -

 .بذار برم

خیره  پوزخندی روی لب های نسبتا درشت اتابک نقش بست و 

در نگاهش زیپ کوله اش را کشید و باز کرد. نگاه کژال از چشم 

های عسلی اش که به وقت شک و بدبینی به مانند چشم های شیر 

گرسنه می ماند دزدید و به دستش که کتاب را از داخل کیفش 

 .بیرون کشیده بود داد

 این چیه؟ -

 .لبخندی نمایشی زد 

 !مداد رنگیه-

نش با خونسردی پرسید: برای کیه؟بی توجه به نمک ریخت   

لودگی از سر کژال پرید. پنج ماه از زندگی شان گذشته بود و  

بارها و بارها همین طور برای هر موضوع کوچک و بزرگی با 

بد رنگ ترین عینک نگاه کرده و قضاوتش کرده بود و کژال تمام 

این پنج ماه را سعی در حفظ آرامشم کرده بود و با عینک خوش 

نی همه را سوال و جوابی ساده پنداشته بودبی . 

 .برای خودمه-

فکر کرد شاید بهتر است خودش برایش توضیح دهد تا باور کند  

که موضوع بزرگی در پشت ماجرا نیست. ادامه داد: ترم قبل آقای 

مرادی این کتاب رو ازم امانت خواست و من هم کتاب رو بهش 

ز تازه یادش افتاده آوردهدادم. یادش رفته بود پس بیاره. امرو . 
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زد که حاال چه خونسردی عجیبش به ترسش دامن می 

هایی در ذهنش کرده و چه داستان هایی حدس زده و مهر برداشت

 !تاییدش کوبیده است

 .چرا از تو گرفته؟ این همه دانشجو تو کالس هست -

کژال همچنان سعی در آرام نشان دادن خود داشت و سعی می 

ایجاد شده در وجودش را از معرض دیدش پنهان  کردم سونامی

 .کند

خوب اون روز من کتابم رو تو کالس جا گذاشته بودم اونم دیده -

بود برداشته بود. فرداش گفت الزمش داره بخونه بعد میاره که 

 .دیگه نیاورد وتازه انگار یادش افتاده بود و اوردش داد بهم

با خم کردنش تمام شصتش را به لبه ی باز کتاب جفت کرد و  

صفحات را ورق زد و از نظر گذراند. کژال عاجزانه در دل دعا 

کرد میالد مرادی چون دانشجوهای مزحک هوس شماره دادن در 

جزوه را نکرده باشد)!( و خدا را شکر که نکرده بود؛ این را از 

  .منفجر نشدن اتابک متوجه شد

آشپزخانه راه بی هیچ حرفی کتاب را در مشتش لوله کرد و سمت 

 افتاد و نگاه کژال دنبالش کشیده شد. درب کابینت

 

 [14.06.19 02:45] 

پایین سینک را باز و کتاب را داخل سطل زباله پرتاب کرد و بی 

هیچ نیم نگاهی سمت کزال، راهی اتاق خوابشان شد و کژال فهمید 
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تا مدت ها وضعیتشان همین است. این را از تجربه ی دعوای 

دست اورده بود.  این که چیزی نمی گفت و سکوت در قبلیشان ب

دانست در پیش می گرفت بیشتر آشفته اش می کرد چرا که می

افکارش دلیلی جز دلیلی که آورده ا ست می سازد و هر دم به 

  .ساخته اش بال و پر می دهد

می دانست که هنوز روی سوشا بدبین است و دو باری که خاطره 

واسته حضور سوشا را هم بازگو کرده بود ای تعریف کرده  و ناخ

با اخم های شدید اتابک روبرو شده و این را آویزه ی گوشش کرده 

 .بود که دیگر نامی از او نبرد

 

 [14.06.19 02:46] 
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سه روز به بدترین شکل گذشت، بدترین شکلی که رسمش سکوت 

  !اتابک بود و دلشوره ی بی امان کژال

ماده شدن برای رفتن به دانشگاه بود که اتابک روز چهارم موقع آ

 آرام و بی هیچ حسی در صدایش پرسید: کجا؟
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چه بد و بی رحمانه سکوت را شکسته بود! تمام این سه شب را هم 

پشت به او خوابیده بود، بی هیچ تماسی! بی هیچ احساسی! بی هیچ 

آغوشی و اصال هم برایش مهم نبود که کژال را به خواب در این 

آغوش عادت داده؛ که کژال بدون حس بوی تنش خواب به چشمش 

 !نمی اید

 .نگاهش سمت تختشان کشیده و در نگاه سرد اتابک مات شد

رود!؟ کژال با تمام وجود اصال چه کسی گفته عشق از بین نمی 

عشق را تجربه کرد و حاال اتابک با رفتارش عشق او را به مسلخ 

کرد و چه بد زجر می کشید و  می کشاند و با آزارش سالخی می

صدایش در نمی آمد! بغضش را فرو خورد و به سوزش سمت چپ 

 .سینه اش ذره ای اهمیت نداد

 .دانشگاه دیگه-

 .نیازی نیست آماده بشی. دیگه نمیری دانشگاه -

صدایش می رفت که از حرص و طوفان درونش باال برود. که  

به اندازه ی جای از درصد دوست داشتنش شاید پنجاه کم شد و 

 .خالی همان پنجاه درصد داد زد

 یعنی چی؟ -

همین که میگم. با من بحث نکن. دیگه شوهر کردی مدرسه بازی -

 .برای بچه هاست

خودش هم فهمید صدایش در برابر اتابک برای اولین بار چه 

 .ناغافل باال رفت
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مدرسه چیه؟ می خوام برم دانشگاه کلی زحمت کشیدم تا ورودی -

قبول شدم. این چه مدل طرز فکریه!؟ ادامه ی تحصیل و میل رو 

به ترقی برای بچه هاست؟! کسی که ازدواج می کنه دیگه نباید 

پیشرفت کنه؟! تو دوره زمونه ای که لیسانس هم دیگه خیلی به 

چشم نمیاد و سواد باال محسوب نمیشه من ترک تحصیل کنم؟! تو 

زنی؟! این حرف رو می که نسل در نسلتون تحصیل کرده اید چرا

تو هم ازدواج کردی دیگه. اگه دانشگاه برای بچه مجردهاس 

 رهاش کن ببینم می تونی؟

دهانش از یک ریز حرف زدن خشک شد و تازه متوجه ضربان  

پر تپش قلبش هم شد. وقتش رسیده بود که روشش را در برابر این 

هدفش  شوهر بدبین و شکاک تغییر دهد. هر چه سکوت کرده بود و

فقط حفظ آرامش زندگی اشان بود بس بود! انگار خوبی بیش از 

کرد حدش، اتابک نادان را به افکار بد کشانده بود و فکر می

سکوتش و ناز کشیدن هایش از سر حق بودن افکار مالیخولیایی او 

 !است

 .پوزخندی زد 

 !زبون وا کردی-

 .بی ادبی هم به صفت زیبای بدبینی اش اضافه شد 

- ون داشتم فقط کاش تو فهمش رو داشتی که دلیل سکوتم رو زب

بفهمی! هرچی توهین کردی کوتاه اومدم انگار باورت شده که تو 

 .اربابی و من رعیت
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از جایش بلند شد و حین پوشیدن دمپایی هایش، بی هیچ حس 

اجباری در کالمش گفت: من هم نمیرم دیگه. حق با توئه این قضیه 

شه هر دو دانشگاه رو می بوسیم و میذاریم شامل حال خودم هم می

 .کنار

داشت اتاق را ترک می کرد که کژال زبان باز کرد و تا خواست 

اعتراض کند، سمتش برگشت و غرید: بس کن دیگه. همین که 

 .گفتم

 .باال رفتن صدایش آن هم آنقدر زیاد از حرص دلش  به اتابک بود 

کنممن کاری به تو ندارم درسم رو رها نمی  - . 

با عصبانیت به سمتش خیز برداشت و کژال بی اختیار قدمی به 

عقب رفت و روی تخت افتاد در صورتش خم شد و با نفرتی علنی 

  !فریاد زد: میخوای بری میالد جونت بی کتاب و جزوه نمونه

حرفش را زد و با غیظ رو گرفت و چه بد موقع کژال کپ کرده و 

غض چنگ سینه اش شده و راه مات شد و او از اتاق خارج شد. ب

تنفسش را بست. اگر تا به حال شک داشت حاال دیگر یقین پیدا 

کرده بود که اتابک به او شک دارد. حاال دیگر مطمین بود اتابک 

بددل ست و این فقط مختص سوشا نبود شاید حتی حال هر سوسک 

 نری که از کنار او میگذشت را شامل میشد

در حالی که از ناراحتی قلبش رو به از ترس تهمت های بعدی اش 

انفجار بود به خواسته اش تن داد و با گریه لباس هایش را از تنش 

بیرون کشید. نمی دانست باید چه کار کند. حرف زدن فایده داشت 
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یا نه؟! آن قدر دلش شکسته بود که دلش نخواهد مثل بارهای قبلی 

ا اثباتسمتش برود و بخواهد رفع سوء تفاهم کند و خودش ر ... 

سه روز دیگر هم به سکوت گذشت سه روزی که در خودش مرد 

و دم نزد! سه روزی که ذره ذره کم شدن احساسش را به آن مرد 

شکاک متوجه بود، مردی که با هزار امید و آرزو انتخابش کرد و 

چه راحت دلش را در کف دست هایش قرار داد و تقدیمش کرد، 

دبینی هایش داشت عذابش می داد و حاال این طور با تهمت ها و ب

 .چه بد بود پشیمانی که دیگه فایده نداشت

 

 [14.06.19 02:46] 
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روز چهارم دیگر ماندن در آن کاخ بی سر و ته که برایش از یک 

چهاردیواری کوچک هم تنگ تر شده بود را دوام نیاورد و با قلبی 

وقع اتصال فشرده شماره ی اتابک را گرفت و از "جانم"ی که م

تماس تحویلش داد لب هایش به لبخندی هر چند کمرنگ کش آمد. 

کمبود محبت  از نوع محبت های اتابک را گرفته بود در این یک 

 !هفته ی لعنتی

 .سالم-

 سالم به روی ماه خانم خوشگلم. چطوری؟-
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این یعنی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و همه چیز آرام است و او  

ره خاکی! روشش همین بود! بی هیچ یاد عاشق ترین مرد روی ک

آوری و بی هیچ حس پشیمانی و عذرخواهی با عاشقانه هایش 

 !سکوت را ختم می کرد

 .خوبم فدات -

فدات"ی که به رسم شش ماهه با جان و دل برایش خرج می "

کرد، به معنای واقعی کلمه فدا شدن را در خود داشت و اگر بدبینی 

کرد عتماد چاشنی عشق بی دریغش میگذاشت و کمی ارا کنار می

شد و جانش را دودستی برای فدا شدن دنیا برای کژال گلستان می

  .تقدیمش می کرد. صدای بی تاب و دلتنگ اتابک در گوشی پیچید

 .نشی عشقم -

دلش لرزید و صددرصدش پر و تکمیل شد! ولی هنوز منع شدنش  

کرد و لرزه به از دانشگاه جایی کنار عالقه اش خود نمایی می 

 .عشقش می انداخت

 حوصله م سر رفته می خوام برم خونه ی مامانم اینا. برم؟ -

 .چرا که نه. آماده شو میام میبرمت -

احساسش دچار نوسان شد! نود و نه، نود و هشت، نود و هفت، ... 

 !دوباره داشت افت درصد پیدا می کرد

ماهی می شد یکی دیگر از بی اعتمادی هایش همین بود. چهار  

که به تنهایی قدمی از در خانه آن طرف تر نرفته بود؛ اتابک نمی 

فهمید علت این محدودیت هایی که برای همسرش قانون شان می 
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کرد را می فهمید! به زبان می گفت به مردم اعتماد ندارد ولی 

دروغ می گفت و اعتماد نداشته اش گریبان گیر شخص کژال بود! 

عذابش می دهد! و از خود بارها پرسیده بود:  کژال نمی فهمید چرا

 !این دیگر چه عشقی است؟

هرچه سوشا را نفرین کرده بود بس بود؛ بیچاره سوشا چه گناهی  

داشت؟! مشکل اتابک ریشه در "پسر کو ندارد نشان از پدر" داشت 

و البته باز باید بگویم پدر بیچاره اش چه کند خدا به هرکس عقل و 

خود خوب و بد از هم تفکیک کند. چرا از پدر رفتار شعور داده تا 

بدش را کپی کرده بود!؟ می توانست درس عبرتی کند و پیروز 

 ...امتحان زندگی شود

با دلی شکسته لباس هایش را تعویض کرد و به انتظارش روی 

مبل مقابل تی وی در سالن نشست. پرنده ی خیالش در قفس تنگ و 

ته بود چرخ می زد که در آغوش دلگیری که اتابک برایش ساخ

تنگ و گرم فرو رفت. تمام آن شش ماه هر گاه آزارش داده و دلش 

را با بی اعتمادی هایش به درد آورده بود باز بعد از یک هم 

آغوشی و عشق بی امانی که نثارش می کرد دلش لرزیده و راحت 

او را بخشیده بود و آن لحظه حس اینکه دیگر آغوشش لرزه در 

ایجاد نمی کند، آن هم بعد از هفت روز دوری، به هراسش دلش 

انداخت و در ناباوری در دل دعا کرد که نخواهد با بوسه ای پر 

عطش تالفی دلتنگی این هفت روز را درآورد! انگار در همین یک 

ساعت با همان یک جمله که بی اعتمادی اش را نشانگر بود، تمام 

  .میل های زنانه در وجودش مرد
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بک عشق را به اشتباه تعبیر کرده و در باورش عشق یعنی اتا

سیراب نشدن از دیدن روی یار، سیراب نشدن از بوسه های پر 

 ...عطش، سیراب نشدن از آغوش و لحظه های عریان و تب دار

کژال با تمام وجود حس می کرد احساس اتابک به او غریزه ای 

ق چیز دیگری است که با جنون در آمیخته است! نگاه او به عش

بود؛ نگاهی که در تجربه ی زندگی با اتابک برایش شکل گرفته 

بود؛ عشق یعنی اعتماد به معشوق، عشق یعنی احترام به طرز 

فکر و شخصیت معشوق، عشق یعنی راضی بودن به خوشی 

معشوق و دل خوش نگاه داشتن خاطرش... اتابک تمام خوشی 

ناچیز باشد را از او هایش را که شاید در نگاه دیگران خرد و 

گرفته بود. خوشی های کوچکی چون رفت و آمد با دوستان، 

 ...گردش های یک ساعته، رفتن به دانشگاه

دلش می خواست وقتی چون انسان های دیگر دلش بی دلیل و با 

دلیل تنگ غروب روز جمعه گرفت اجازه ی یک قدم زدن کوتاه 

خواست وقتی نیاز به در پارک سر خیابان را داشته باشد، دلش می 

وسیله ای پیدا کرد اجازه ی این را داشته باشد که برای تهیه اش به 

بیرون از خانه برود، دلش می خواست گاه به یاد دوران تجرد و 

خاطره بازی به منزل دوستانش برود... ولی همه را برایش با 

دالیل بی پایه ای که می آورد ممنوعه اعالم کرده بود. در واقع او 

کژال را در خود کشته بود و کژالی تازه برای خود ساخته بود! 

کژالی که چون آدم آهنی نیاز شخصی ندارد و در اختیار صاحبش 

 !است
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#27 

 

 

 

برخالف دعای پنهانی دلش، سر اتابک در گودی گردنش فرود  

آمد و نجواهایی که سابق در نظرش عاشقانه بود و حاال چیزی از 

نها نمی فهمید، سر داد. بوسه های ملتهبش را به تن یخ زده اش آ

نثار کرد و چه بد که باید همراهی اش می کرد تا محکوم به جفا 

نشود، گرچه این یکی تهمت نبود و او داشت نم نمک تهی از 

عشقش می شد و هرچه تالش می کرد دیگر هیچ یک از اعمال 

ددرصدش باز نمی عاشقانه اش تعداد از دست رفته را به ص

گرداند! می دانست با همین روند پیش برود به زودی به صفر 

 ...خواهد رسید

با احتیاط فشاری به سینه اش آورده تا رهایش کند، اتابک بی میل  

فاصله گرفت و نگاه تب دار و دلتنگش را به چشم های او که سعی 

 .در پنهان کردن غمش داشت دوخت

زدم به مامان ناهار گذاشتهاتا، بریم دیر میشه زنگ  - . 

ریز و کوتاه گوشه ی لبش را به دندان گرفت که دردش آمد و با 

 .بوسه ی پشت بندش از دلش در آورد و از کنارش بلند شد
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جلسه ی مهمی دارم تو شرکت وگرنه ازت سیر نشدم. قد تموم -

 !دلتنگی های دنیا دلم تنگته

دت احساس که نگاهش رنگ غم گرفت. حیف این مرد با این ش 

فکرش بیمار باشد! دیگر نتوانست خود را به کوچه ی علی چپ 

بزند و انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است باشد! لب به گله 

 .باز کرد

 !خودت کردی؟ یه هفته ست که خونه رو کردی سرد خونه-

 .قطره اشکی از پلک های بلندش بیرون جهید

وشش کشید. سرش را محکم اتابک بی قرار کنارش نشست و در آغ

 .به سینه اش فشرد

 .گریه نکن طاقتش و ندارم-

پر گله و با درد به سینه ی ستبر مردش که حاال بی قرارش شده 

 .بود و از حس بد دقایقی قبلش کم شده بود چنگ زد

ولی من تموم این یه هفته رو به گریه گذروندم. باعثش تو بودی -

م و اشکم و نداریاتا. تویی که ادعات میشه طاقت غ ! 

اتابک بی طاقت سر کژال را میان دو دستش گرفت و از سینه اش 

جدا کرد. نگاهش را به چشم های زیادی درشت و زیبایش دوخت، 

همیشه در برابر این چشم ها کم می آورد و تب تنش را به آتش می 

کشید. بی قرار پیشانی اش را به پیشانی کژال چسباند و از نزدیک 

ممکن به آنها خیره شد. حرف دلش بی اراده و بی هیچ ترین حد 

 .فکری از زبانش خارج شد
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ِد لعنتی چجور بذارم با این چشمات بری دانشگاه؟! بری تو -

خیابون؟! بری تو دنیایی که پر از گرگه!؟ به خدا که هر کس فقط 

لحظه ای به چشم های تو خیره شه از طرز نگاهت و حالت چشم 

! کژال تو مال منی! کژال منی! نمی تونم هات دیوونه ت میشه

بفرستمت بین یه عده که همه دل و دین برات دادن و چشمشون 

 ...هنوز دنبالته! می ترسم از دستم بگیرنت

از بی منطقی اتابک قلبش فشرده شد. این که فکر می کرد کژال 

انقدر سست اراده و کج دین است که راحت از دستش برود آزارش 

را عقب کشید و پیشانی اش ازپیشانی به عرق  می داد. خودش

نشسته ی اتابک جدا شد. با شماتت در چشم های عسلی اش خیره 

 .شد

اتا من شوهر کردم! هر کس هم که خواهان من بوده االن نیست. -

 !اصال گناه من این وسط چیه!؟ راجع به من چی فکر می کنی

  .اخم های اتابک از کالفگی اش در هم رفت

- ه کژال. گفتم که دانشگاه تعطیل. اگه من و زندگیمون کشش ند

 .برات مهمه بگو باشه

کژال در خودش شکست اما "باشه" ای آهسته و پر درد زمزمه 

کرد. خوب فهمیده بود که بحث با اتابک آب در هاون کوبیدن است 

 .و فقط به شک و بددلی اش دامن زدن است

 .لب های خندان اتابک روی گونه ی کژال نشست

 !دیوونتم به خدا-
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 .کژال بی هیچ حسی به عادت و بی اختیار زمزمه کرد: منم

 

وار در کنارش مسیر را طی با افکاری در هم پیچیده و کابوس

 کرد. موقع پیاده شدن از ماشین صدایش زد: کژال؟

 .کژال سرش را چرخاند و نگاهش را به صورتش داد

 بله؟- 

فقط توقع "جانم" از زبان او  اخم هایش در هم شد. حواسش نبود که

را داشت و "بله" آزارش می داد. لبخندی از اجبار به لب نشاند و 

 جوابش را تصحیح کرد: جانم؟

 :اخم هایش باز نشد ولی حرفی هم نزد و به جای تذکر گفت

از تلفن خونه به من زنگ بزن رفتی تو که بدونم کسی خونه -

 .هست و خیالم راحت شه

می کرد؟! می خواست خیالش راحت شود که چرا احمق فرضش  

داخل خانه می رود و بیرون از خانه ی پدرش نمی رود و بهانه 

داد! به بهانه ی زهری اش که نوشش داد های دروغ تحویلش می

 .بسنده نکرد و ادامه داد: جایی نریا! بمون خونه تا شب بیام دنبالت

بغضش را حس کرد قلبش در مشتش فشرده شد. سری تکان داد و 

 .فرو خورد و در ماشین را بست

 

 [14.06.19 02:46] 
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داخل خانه رفت و آرزو را که جلوی در ورودی به انتظارش  .

ایستاده بود در آغوش کشید. چقدر دختر خانه ی کوچک ولی 

باصفای بابا بودن لذت بخش بود و چقدر خانه ی کاخ مانند ولی پر 

ایش قفساز توهین و بی اعتمادی شوهر بر ! 

به سالن قدم گذاشت و با دیدن عزیز به سمتش پرواز کرد و از  

ذهنش گذشت کاش از خواب بپرد و ببیند اتابک یک کابوس است 

 .و او هنوز ساکن این خانه

صدای زنگ تلفن در خانه پیچید. راحت حدس زد اتابک است و  

گوشی را برداشت. به محض چسبیدن گوشی به الله ی گوشش 

نسرد ولی شکاکش در گوشش پیچید: سالمصدای خو . 

 :سریع جواب داد

 .سالم خونه ام اتا -

 !چرا زنگ نزدی پس؟ یه ساعته رفتی تو خونه مثال-

دلش هزار تکه شد "مثال" گفتنش دیگر برای چه بود! لحنش آرام  

 .و بغض دار شد

کردمداشتم با مامان و عزیز احوالپرسی می - . 

- نریا خیلی خوب خوش بگذره جایی . 
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تاکید آخرش خنجر دیگری شد به قلبش. این رفتار ها را همیشه از 

اتابک می دید ولی با دیدی مثبت توجیهشان می کرد! شاید هم 

باورش نمی شد اتای عاشقش این طور دیدی داشته باشد! برایش 

سوال شده بود که مگر چه کرده است، مستحق این بی اعتمادی و 

 تهمت ها شده!؟

وگو نشست البته ی را در کنار آرزو و عزیز به گفتزمان کوتاه

چه نشستنی بغض رفتار اتابک و زندگی تلخ شده اش داشت خفه 

اش می کرد و دم نمی زد. وقتی عزیز برای وضو گرفتن و آرزو 

برای سرکشی به غذایش رفت، فرصت را غنیمت شمرد و برای 

ب نبود بام شد. حیف که شخالی کردن دل پر از بغضش راهی پشت

و ماهی در آسمان نمی درخشید! اشکال نداشت هوای آزادش که 

 ..بود، سقف خدایش که بود

به محض پا گذاشتن به پشت بام، گوشه ای نشست. بغضش را رها 

 ...کرد و به بخت بدش اشک ریخت و اشک ریخت و اشک ریخت

با شنیدن صدای وحید سرش را از روی زانو هایش بلند کرد و  

شک هایش را پس زد و مقابلش ایستاددستپاچه ا . 

 چیزی شده کژال خانم؟ کمکی از دستم برمیاد؟ -

وحید پسر همسایه ی طبقه ی دوم خانه شان بود که آقانوید برای  

گذراندن امور زندگی اجاره اش داده بود. سریع جواب کوتاهی 

تحویلش داد و از پله ها به سمت پایین سرازیر شد و از بخت 

ه اتابک دید. گفته بود شب می آید ولی ظهر آمده بود بدش، دوبار

  !آن هم برای مچ گیری از کژال
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هر روز که از زندگی شان می گذشت، بدبیتی اتابک بیشتر و 

بیشتر می شد تا جایی که در ذهنش از کژال زنی بی اخالق ساخته 

بود که هر دم احتنال خیانت به خودش را می داد! خودش هم نمی 

کژال را این طور شناخته. هر چه فکر می کرد هرگز دانست چرا 

از او رفتار ناشایستی ندیده بود. شاید فکر این که با سوشا چه 

 !رابطه ای داشته او را به این دید منفی رسانده بود

کژال بیچاره به روی خود نیاورد که متوجه علت حصور مچ  

 .گیرانه ی او شده و با روی باز ولی ترسیده سالم داد

وحشت داشت و خدا خدا می کرد که وحید از پشت بام پایین نیاید  

 !ولی دنیا کی به دل او بود که این بار باشد

 وحید پشت سر کژال از در کوچک پشت بام داخل آمد و

 .چشم های اتابو با دیدنش به خون نشست 

کژال من من کنان رو به اتابک توضیح داد: من رفته بودم پشت 

ه کم . آقا وحیدم... آقا وحیدمبوم هوا بخورم ی .. 

نمی دانست علت ناگهانی وحید روی بام چیست. در مانده به وحید 

نگاه کرد. وحید متوجه اوضاع شد و رو به اتابک با آرامش 

توضیح داد: شبکه های تی وی به هم ریخته بود . اومدم یه دستی 

 ...به آنتن بزنم که دیدم کژال خانوم

دو رگه شده بود میان حرفش پرید: من و با صدایی که از خشم 

 هالو فرض کردین؟
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کژال را از روی پله کناری هل داد و سمت وحید حمله کرد و یقه 

 .اش را گرفت

وحید آرامشش را حفظ کرد و گفت: این چه حرفیه آقا اتابک 

 .دروغم چیه! از مادرم بپرسید

چ کژال از رفتار اتابک شرمنده شده و گریه اش گرفته بود. م

اتابک را که یقه ی وحید را چسبیه بود گرفت و التماس کرد: اتا 

. به خدا یه دقیقه هم نشده بود که آقا خواهش می کنم بس کن

 ...وحید

میان حرفش با شدت یقه ی وحید را رها کرد. کتف کژال را به 

 .دست گرفت و سمت پایین هل داد و غرید: حاظر شو میریم خونه

ن سوءتفاهم می دید. خواست دوباره وحید خودش را مقصر ای

توصیح دهد شاید رفع شک شود که اتابک با خشم او را هم هل 

داد. وحید محکم به دیوار خورد و اتابک فریاد زد: برو خدا رو 

  !شکر کن خونت رو نریختم

ولی وحید کوتاه نیامد و قسم خورد که برای دستکاری آنتن 

ژال را آن جا دیده است. اما تلویزیون به پشت بام رفته و اتفاقی ک

اتابک باور نکرد که نکرد... آن روز دعوایی در خانه ی پدرکژال 

راه انداخت که قلب کژال بارها و بارها از ضربان ایستاد و باز از 

پوست کلفتی اش تپش از سر گرفت. در آخر بحث هم، به آقافرید 

کرایه گفت عذر مستاجرها را بخواهد و طبقه ی باال را به خودش 

دهد. آقافرید بیچاره هم از روی ناچار با شرمندگی عذر خانواده ی 

وحید را خواست و آنها هم ناچارتر قبول کردند. چند روز بعد 



 

133 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

اتابک چند صندلی و میز آورد و در طبقه ی دوم گذاشت و آنجا را 

به عنوان انبار از آقافرید اجاره کرد و چه مسخره بود آن تعداد 

دلی کهمحدود میز و صن  

 

 [14.06.19 02:46] 

برایشان صرفا جهت هرز نپریدن زن بی گناهش خانه اجاره کرده 

 !بود

چه روزهای سختی را گذراند کژال! سخت گیری هایش بیشتر   

شد و بی اعتمادی اش به اوج رسید. زندگی در کنارش عذابی 

 !فراتر از زندگی در جهنم شد. کژالی شد اسیر در چنگ شیر

در دشت را می خواست؛ بی دلهره، بی ترس، بی  دلش دویدن 

 !غم،... ولی امان از دست صیادش که چشم از او برنمی داشت

 

*** 

 

 [14.06.19 02:46] 

#29 
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با صدای چفت شدن در از خاطدات تلخ و دردآورش جدا شد. اصال 

متوجه نشده بود که چطور و چه وقت از طبقه دوم و میان اسباب 

که هنوز چون آینه ی دق در آنجا بود در آورده و اثاثیه ی اتابک 

بود! هیچ تالشی برای پنهان کردن غم لبریز شده در چشم هایش 

نکرد و گذاشت رویا کمی دل داری اش دهد چرا که خوب می 

دانست حرف ها و دلداری های او آرامبخش تر از هر مسکنی 

 .است

ای شروع رویا با خبر از حال او سمتش قدم برداشت و لبخندی بر

لودگی هایش زد بلکه دل و دماغ از دست رفته ی خواهرش را به 

 .او بازگرداند

 مکان گیر آوردی؟ رو کن چی داری؟ مواد یا خانوم؟-

 .خنده اش گرفت ولی از سوز دلش هیچ نکاست 

 !خاک بر سرت خانوم به چه کارم میاد؟ -

 رویا با ترسی ساختگی لبش را به دندان گرفت و شالش را روی

 .موهایش مرتب کرد

 کو؟ -

 :پرسشگر به ادا و اطوار هایش چشم دوخت و پرسید 

 چی کو؟-

 !خانوم که به کارت نمیاد حتما آقا اینجاست -
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این بار با صدا به مسخره بازی هایش خندید. لبخندی پیروزانه از  

خنداندنش به لب کاشت و جلو آمد و روبرویش روی صندلی چرخ 

شید و شروع به تکان دادن پاهایش کرد. دار نشست. کژال آهی ک

ارتفاع میزی که رویش نشسته بود کم بود و کف دمپایی هایش 

روی زمین کشیده می شد و تولید صدا می کرد. با اشاره ی چشمی 

رویا به پاهایش و دیدن ترشروی اش، پاهایش را باال کشید و در 

 .آغوش جمع کرد تا دیگر تکان نخورند

یش گرفت و رضایت در صورتش هویدا شدرویا نگاه از پاها .  

 !مکان عوض کردی! گفتم االن حتما رو پشت بومی-

رفتآمار آه کشیدن هایش داشت باالی خط نرمال نمودار می  ! 

 .داشتم می رفتم باال نمی دونم چی شد سر از اینجا در آوردم -

 .دل خور و شماتتگر نگاهش کرد 

غافل البد بازم غرق گذشته شدی و از حال - ! 

دستش درد نکند خودش سر درد و دلش را باز کرد. سری به 

 .نشانهی مثبت تکان داد

 رویا؟ -

رویا خوب فهمیدهبود که امشب هم از آن شب هاست که باید فقط 

 .شنونده باشد تا دل خواهرش سبک شود

 جون دلم؟-
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داد تو مراسم ها یادته برات خواستگار میومد اتابک اجازه نمی -

ته باشم؟حضور داش  

نگاهش رنگ غم گرفت، باید پا به پایش خاطره بازی می کرد تا 

 .خالی از بغض شود

 .آره یادمه -

یه ذره فکر نمی کرد که خواستگار برای تو اومده نه من می  -

تونم به اون چشم داشته باشم نه اون به من! آزارم می داد  با 

مدت  افکارش. با تهمت هاش. با بی اعتمادی هاش. من تمام

 .مهمونی تو، توی خونه م گریه می کردم

 .بهش فکر نکن -

 رویا؟ -

 جون رویا؟ -

یادته اون دوسال آخر عید نوروز ها که می شد خونه ی هیچ  -

کدوم از فامیل نمی اومدم. حتی دعوت گرفتن هاشون رو هم با 

 .بهانه های مختلف رد می کردم

 .آره یادمه-

به همه بدببن بود. دیگه کشش  ترسیدم تهمت بزنه بهم.چون می -

نداشتم رویا! ازدواج نکردی ولی می دونم که خیلی عاقل تر از 

منی. می دونی رویا، خیلی سخته زندگیت بشه رابطه! من با اتا به 

جایی رسیدم که من شدم یه عروسک بی جون تو دست های اتابک 
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 و تمام زندگیم شد رابطه ی نیمه شب هامون. وانمود می کردم از

 .زندگیم راضی ام ولی نبودم

از یه جایی به بعد هر چی تالش کردم پا به پاش برم و لذت ببرم 

دقه ام می رفت و عاشقانه هاش رو نشد! تمام لحظاتی که قربون ص

خرجم می کرد یاد حرف ها و بی اعتمادی هاش می افتادم و دل 

ه شدم. خیلی برای زندگیم جنگیدم رویا ولی اتابک ب مرده تر می

هیچ صراطی مستقیم نشد اوایل دندان روی جگر گذاشتم. هر چی 

گفت به روی خودم نیاوردم و خواستم با دلیل و منطق آوردن 

براش، از شک بیرونش بیارم ولی بدتر شد، سکوت و مظلومیت 

من، بهش این باور رو داد که افکارش همه درسته و من از ترسم 

م آخر. هر کاری می کرد سکوت می کنم. یه جایی دیگه زدم به سی

با داد و بیداد و قهر سعی در ثابت کردن خودم بهش داشتم ولی 

جواب نداد. یادمه یه شب که برا شب نشینی رفته بودیم خونه ی 

باباش پسر عموهایش خونه شون بودند به رسم انسانیت و ادب 

باهاشون سالم و احوالپرسی کردم. بعد از رفتنشون با بی شعوری 

لحن ممکن بهم گفت خوب دیدهات رو زدی و عشوه هات  و بدترین

 !رو ریختیا! حواست رو جمع کن سرت و به باد ندی

رویا حالم خیلی بد شد زدم به سیم آخر و تو خونه پدر شوهرم  

باهاش دعوام شد برای اولین بار به صورتم سیلی زد اون روز به 

رم ازش کل ازش دل کندم. همون روز هم بود که با دفاع پدرشوه

فهمیدم که اتابک تا عمر داره مریض میمونه چرا که مرضش 

ریشه دار بود! می فهمیدم که مادر شوهر بیچاره ام خیلی وقت ها 

نصیحتش می کنه. طفلی خودش عمری اسیر دیوی به نام ارسالن 
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بود و درکم می کرد ولی اتابک یه گوشش در بود و یه گوشش 

تی دیدم هیچ راهی نمونده که دروازه. از یه جایی به بعد هم وق

امتحان نکرده باشم شدم یه آدم دل مرده که فقط برای فرونریختن و 

خار نشدن جلوی چشم مردم روی پا ایستاده. سه سال تمام مردگی 

کردم کنارش. یادمه رویا تو مجالس همه از تیپ و مارک لباس و 

کردند. اونا ظاهر زندگی و شوهر من تو گوش هم پچ پچ می

رت می خوردند ولی من تو دلم خون لخته بسته بود از اون حس

 زندگی که ظاهرش آدم ه

 

 [14.06.19 02:46] 

ای حسود اطرافم رو می سوزاند و باطنش دل خود بیچاره ام رو 

 !به خاکستر کشیده بود

رویا با آرامشی که میدانستم ظاهریست و دلش برایم خون زمزمه 

 :کرد

- ندش آزاد کردیمهم اینه که خودت رو از ب . 

سری به نشانه ی تایید کالمش تکان دادم. از روی صندلی بلند  

شد، حدس زد میخواهد شیطنت کند! دست کژال را گرفت و محکم 

کشید. کژال با هول از افتادن دست آزادش را چفت میز کرد و به 

سختی تعادلش را حفظ کرد و به خنده اش چشم غره رفت. رویا هم 

کرد و با حرص گفتخنده اش را جمع  : 

 .بریم پشت بوم. این جا بوی اتابک رو میده -
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 :چینی به بینی اش انداخت و ادامه داد

 من موندم بابا چرا این آت و آشغال ها رو بیرون نمیریزه!؟...-

اتابک که لحظاتی کوتاه از خیالش پر کشیده بود باز خاطرش را  

الش اتا بر می مکدر کرد و زمزمه وار گفت: چون امانته. به خی

ها گرده دنبال وسایل هاش! دیگه نمی دونه اتا اصال یادش به این

 !نیست

 .سمت خروجی راه افتاد و دنبالش کشیده شد

 .ولش کن بیا بریم -

پله ها را باال رفتند و رویا چفت کشویی پشت در را باز کرد. 

خوردن باد خنک به صورتش کمی از حرارت حاصل از ناراحتی 

ش دور کردرا از بدن .  

کنار رویا روی چند آجری که از چینه ی دور پشت بام افتاده بود  

نشست. سرش را بلند کرد و به درخشش ماه میان ستاره ها نگاه 

کر! برایش مثل، تنهایی ملکه ای غمگین میان هزاران دست به 

سینه بود! مثل خودش که در میان عاشقانه های تمام نشدنی اتابک 

دید، تمام ثروتش را به پایش ریخته بود؛ پول یک  خود را تنها می

ماشین را خرج یک تیپ سرتا پایی اش می کرد ولی غمی که بر 

روی دوش دلش گذاشته بود فاصله میانشان به فرسنگ ها رسانده 

و حضورش تنهایی اش را بی اثر بود و تمام سال های زندگی اش 

از دلش  زیر سقف مشترک شان تنهای تنها بود و اتابک خبر

 ...نداشت
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 [14.06.19 02:47] 

#30 

 

 

 کژال؟ -

 .سرش را سمت رویا پایین کشید 

 جون کژال؟ -

از فکرش بیا بیرون. گنداب رو هم نزن. باعث آزارته فقط! به -

 !االن فکر کن که نیست و چه خوبه

لبخند کم جانی برای دلخوشی اش زد و دروغی بزرگ با واژه  

یحتش گفتای کوچک برای قدردانی نص . 

 .باشه -

 .البته رویا که باور نکرد؛ روانشناس بود و باهوش

 میخوای بگی امروز فرهان چرا کفرت رو درآورده بود؟-

چرا همه ی آدم های اطرافش اعصابش را به بازی می گرفتند  

 !حتی فرهان که هیچ نسبتی با او نداشت

- ی رفت دیگه، ولش کن. انشاهلل سرش بخوره به سنگی تیر برق

 .جایی که عقلش به خودش بیاد و صاحبش رو راهنمایی کنه
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 .لبخند پر رنگی زد و رگه هایی از رنگ معنادار بودنش را دید

کنی؟تعریف نمی -  

چیز خاصی نبود ولی چون خیلی کنجکاو تشریف داری چشم -

 .میگم

 مو به موی حرکات و تهدید های فرهان را برایش بازگو کرد

... 

جوابش لب باز کرد: چرا حرفاش رو نشنیده رویا شماتتگر در 

ردش کردی؟! می ذاشتی حرف بزنه یا حداقل پیام هاش رو باز کن 

و بخون ببین برای زدن چه حرف هایی این قدر بال بال می زد 

 !بیچاره

گوشی اش را از جیب شلوارش بیرون کشید. دسته موی رقصانش 

را باز  در دست باد را پشت گوشش چفت کرد و صفحه تلگرامش

کرد. پروفایل فرهان را چک کرد؛ صفحه ای کامال مشکی که در 

  "قسمت پایین سمت چپ با خط ریزی نوشته بود "خداحافظ

حسی جز حس دلسوزی در او بیدار نشد فقط دلش سوخت همین! 

دوست نداشت کسی را از خود برنجاند ولی خوب نمی توانست به 

ش بود و او قسم خورده سالم هر کسی علیک بگوید! فرهان خواهان

بود که دیگر حتی به ازدواج مجدد فکر هم نکند. راه رفته اش، از 

نظر خودش، کامال درست بود و راضی بود از تمام پیشامدهای 

 !امروز البته به جز کتک کاری فرهان با سینا
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پروفایلش را بست و دستش را سه ثانیه روی اسم او گذاشت و با  

وی حذف ضربه زد و پانصد پیامش را یکجا باال آمدن گزینه ها، ر

 .و نخوانده حذف کرد. با لبخند به صورت رویا خیره شد

 !کسی که رفته حرف هاشم باید با خودش ببره-

و چه تلخ از ذهنش گذشت که اتابک رفت ولی حرف ها و 

کارهایش را با خود نبرد که لحظه به لحظه با یادآوری شان غرق 

 !ماتم نشود

 

 

پی هم می گذشتند و کژال هر روز به جای خالی  روزها از 

کرد و لبخند رضایت روی صورتش هویدا می شد. فرهان نگاه می

از اینکه رفته بود حالش خوب بود، این که دیگر فکر حرکتی غیر 

منتظره از سمتش دلش را به تشویش نمی انداخت از خوب هم 

نشجوها خوب تر بود. گرچه از حرافی ها و پچ پچ های بعضی دا

گاه به مرز انفجار می رسید ولی با این فکر که ترم آخر هست و تا 

چند ماه دیگر فارغ التحصیل می شود و دیگر ریختشان را نمی 

 .بیند خودش را آرام می کرد و از کنارشان به راحتی می گذشت

کرد اصال مگر حرف مردم بیکار ارزش به هم گاهی فکر می 

ن وقت ها که فرهان با فانتزی ریختن آرامشش را دارد! هما

آمد، او همه اش به فکر حرف هایی بود که هایش سمتش میبازی

  !پشت سرش خواهند زد
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فرهان اگر یک حسن خوب داشت آن هم بیخیال حرف مردم 

 .بودنش بود

سرگشته ی محضیم و در این وادی  》به قول اخوان ثالث عزیز: 

《 حیرت، عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم  

شاید او عاقل نبود که به دیوانگی نمی زد و زندگی را به خود 

 .سخت گرفته بود

 

 [14.06.19 02:47] 

#31 

 

 

از دانشگاه خارج شد و قدم زنان در حالی که به نوت جدیدی که  

از استاد پرنیان آموخته بود فکر می کرد سمت ایستگاه اتوبوس می 

کر بیرون پرید و با رفت که متوجه صدا زدن های مردی شد، از ف

کمی دقت صدا را تشخیص داد، سوشا بود در پی اش سرش را 

چرخاند و ماشین گران قیمتش را دید، شیشه کناری اش را پایین 

 .داده بود و کمی سرش را خم کرده بود تا ببیندش

فقط به رسم ادب  نه چیز دیگری، لبخندی زد و سمتش رفت و  

 .سالم داد
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د ازدواجش هنوز نگاهش پر از احساس و در کمال وقاحت با وجو

 .عالقه بود

 .سالم خانوم! خسته نباشی -

در دلش از نوع جواب دادنش، حرص زد ولی با آرامشی ساختگی 

 .جوابش را داد

 ممنون سایه جون خوبه؟-

بی خیال و خونسرد جواب داد: بد نیست. بیا باال برسونمت دارم  

 .میرم سمت خونه ی شما

- میشمممنون مزاحم ن . 

ابرو در هم کشید و خندید. از پشت فرمان پایین آمد و دستش را به 

سقف بلند ماشینش تکیه زد. کژال هم از باالی سقف نگاهش را به 

 .سوشا داد

میشینی یا بیام به زور بشونمت؟ بابا دختر خاله با ما به ازین  -

 باش که با خلق جهانی! فامیلیم ها! تو عالم فامیلی اینقدر تعارف

 .کردن رنگ و بوی خوبی نداره

از شوخ حرف زدنش کمی یخش باز شد. سری تکان داد و قبل  

از اینکه به زور وادار به نشستنش کند در ماشین را باز کرد و 

نشست. سوشا هم نشست و با لبخند پیروزمندانه ای ماشین را به 

حرکت انداخت. کژال دست برد و صدای پخش را زیاد کرد تا 

ر شود هم کالم پسرخاله اش که از قضا دل خوشی هم کمتر مجبو

 .از او نداشت شود
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اما سوشا بی هیال و به عادت همیشه زمزمه وار شروع به 

کرد البته همخوانی کرد، صدای خوبی داشت. موسیقی کار می

چندین سال بود رهایش کرده بود. همین عالقه ی مشترکش با 

د به دنبال عالقه اش برود سوشا باعث شده بود که اتابک اجازه نده

چرا که عالقه به موسیقی را به عالقه ای خیالی به سوشا ربط 

دادمی . 

بعد از یکی دو مصرع کوتاه همخوانی کردن دست برد و پخش  

 .را خاموش کرد

 خوب حال دختر خاله با معرفت ما چطوره؟ -

 .از با معرفت کنایه داری که نسبتش داد بدش آمد ولی محلش نداد 

  خوبم شکر. سایه خوبه؟ خاله خوبه؟-

با شیطنت و کنایه دار گفت: سایه رو که یه بار پرسیدی جواب 

دادم. خاله ت هم خوبه. میگم ثواب داره یه حالی هم از خودم 

 !بپرس

 .خنده اش گرفت راست می گفت دیگر ولی به روی خود نیاورد 

بینم شکر خدا از من هم بهتریتو رو که دارم می - ! 

ی تکان داد و روی فرمان با ریتم ضرب گرفتسر  . 

 !خوبه که حال خوب من برای تو شکر خدا رو در پی داره -

خواست فراتر از این برود جهت صحبت را ناشیانه دلش نمی 

سمت موسیقی کشاند و هرچه ایراد داشت را سوال کرد و او با دل 
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و چه و جان پاسخ داد. هم بحث را عوض کرد و هم رفع ایراد شد 

 !هم نشینی مفیدی شد

دم در خانه توقف کرد تشکری کرد و پیاده شد. خودش هم پیاده  

شد. به حرکتش با ابرویی باال پریده نگاه می کرد که سوشا تک 

 .خنده ای زد

 چیه نیام به خاله م سر بزنم!؟ -

نمک نشناس بود و دلش می خواست بگوید "نه نیا" ولی برعکس 

 :خواسته ی دلش جواب داد

 .نه بابا این چه حرفیه قدمت روی چشم مامان خوشحال میشه -

پشت بند حرفش کلید را از جیب کوچک کوله اش بیرون کشید و  

 .در را باز کرد و سوشا یا هللا گویان پشت سرش داخل آمد

سالم و احوالپرسی گرمی سر داد و کژال با عذرخواهی کوتاهی 

ر حالی که زیاد از برای تعویض لباس به اتاقش پناه برد. د

حضورش راضی نبود به جمع پیوست و از چیزی که شنید چشم 

  .هایش گرد شد

آرزو: سوشا خاله بازم فکر کنید زندگی الکی نیست قربونت برم 

آخه چه کم و کسری ای دارید که رسیدید به طالق!؟ طالق راه 

 !آخره ها خاله

پر بی حواس کنار عزیز روی مبل نشست، نگاهش به صورت  

از اخم سوشا بود که او سرش را چرخاند و مچ نگاهش را گرفت. 
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دزدانه نبود که دستپاچه  شود. پرسید: دارید از هم جدا میشید 

 سوشا؟

سری به نشانه ی مثبت تکان داد و رو به آرزو جواب داد: خاله  

. سایه زنی نبود که فکر می کردم توقعاتش از راه اول و آخرمونه

ر از توان منهزندگی چیزی فرات . 

 .آرزو دوباره برای حفظ زندگی خواهرزاده اش تقال کرد 

 .تو که مشکل مالی نداری قربونت برم -

 .لبخند تلخ سوشا نشانگر تلخی زندگی اش بود 

فقط همینا نیست خاله خودت رو ناراحت من نکن حواسم هست  -

 .دارم چیکار می کنم این جوری خوش ترم من

ال ها قبل همان وقت ها که سوشا به اشتباه ذهنش کشیده شد به س 

فکر کرد اتابک را برای پولش به او ترجیح داده است. با شم 

اقتصادی خوبی که داشت با تالش بی وقفه با بیزینس خودش را 

باال کشید و حاال وضع مالی اش خوب که چه عرض کنم به قول 

 .معروف توپ شده بود

القشان دلشوره گرفته. و از کژال نفهمید چرا از فهمیدن موضوع ط

دهنش گذشت که کاش عالقه ی سوشا به او تبدیل به عقده نشده بود 

و وقتی دید ازدواج کرده از کنارش می گذشت و فراموشش می 

 .کرد
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یکی دو هفته بعد از طالقش بود که سوشا  به ازدواج پافشاری کرد 

و کژال با صراحت و جدی ردش کرد. در افکارش میچرخید که 

مینش مانده با قبول سوشا به تهمت های اتابک لباس حه  

 

 [14.06.19 02:47] 

 !ق بپوشاند

و حاال می ترسید که با طالقش باز تاریخ تکرار شود و واقعا  

 .کشش اش را نداشت

آرزو متاثر و با چشم های غم زده پرسید: دادگاهتون کیه؟ نسرین  

ی تازه بهش از دستت خیلی ناراحته. می گفت همه کاراتو کرد

 .گفتی. مادره نگرانته. اینجوری نکن باهاش خاله

 .سوشا کالفه دستی به صورتش کشید و نفسش را فوت کرد 

پاپیچمه خاله. به زور میخواد بند زندگی ای کنتم که توش دارم  -

عذاب می کشم. از این حرفهای مسخره می زنه؛ چه می دونم یه 

شه و از این جور حرف بچه بیار تو زندگیتون همه چی درست می

ها. حوصله ی بحث باهاش رو ندارم که جواب نمیدم. فردا دادگاه 

 .آخر مونه و خالص

بعد از خالص شدنش به مبل تکیه زد و نگاه گذرایش سمت کژال  

شک در سرش نقشه ها چرخید و مهر تایید روی ترسش کوبید. بی

 .کشیده بود
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شان صرف کردن، هرچه آرزو اصرار به ماندن و شام را کنار 

 .کرد نماند و رفت

کژتل بیچاره با فکری مشغول تا خود صبح این پهلو به آن پهلو شد 

و صبح با تنی خسته از بدخوابی راهی دانشگاه و مستقیم به کالس 

رفت. باز آن دو بازیگوش در ردیف آخر نشسته بودند و با شیطنت 

ان دادند. در حال پچ پچ و خنده بودند. با دیدنش برایش دست تک

سمتشان رفت و بی توجه به نگاه های خیره ی تعدادی از 

همکالسی ها لبخندی به روی آفرین و سونیا زد و و میانشان 

 .نشست

 

 [16.06.19 08:26] 

#32 

 

 

 

طبق عادت و معمول آفرین بدون سالم و احوالپرسی سر اصل 

 .مطلب رفت

  .کژال-

و صدایش را  سرش را سمتش چرخواند. آفرین هم سمتش خم شد

 .پایین آورد
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 .فرهان اومده بود دانشگاه -

اخم های کژال در هم شد. فکر می کرد از دستش خالص شده 

 !است! سر قول ماندنش فقط یک هفته دوام داشت

ادامه داد: اومده بود با بچه ها خداحافظی کنه. فکر کنم میخواد  

 ...کال از ایران بره

م نفهمید  چرا یاد چهره فکر مریضش را سرکوب کرد و خودش ه

 !ی جذابش افتاد

آفرین بعد از مکثی ادامه داد: ... روی تخته برات پیغام نوشت و 

 .رفت

بی حرف و سریع سرش را سمت تخته برگرداند. با خط نسخه  

کژال عزیز، به خاطر تمام بیفکری هایم 》پزشکی اش نوشته بود:

《مرا ببخش!  

بعدی  ادامه داده بود:  با خط نستعلیق و استادانه اش در سطر

《دوستدار همیشگی ات فرهان 》  

ی ضمیمه ی 《خداحافظ》و باز با خط نسخه پزشکی اش 

دلنوشته اش کرده بود. از بازی با خط خوانا و ناخوانا اش خنده 

اش گرفت و در دل برای خوشبختی اش دنیا دنیا آرزوی خوب 

 .کرد

 .سونیا با کتابش به آرامی به سینه ی کژال کوبید
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چقدر بی احساسی تو! لبخند میزنی!؟ حیف شد به خدا خیلی پسر -

ماهی بود من بودم با چسب یک دو سه خودم رو بندش می کردم 

 .که در نره

اش گذاشت تا صدای سونیا را که کلمه به کلمه دستش را روی بینی

 .در حال اوج گرفتن بود پایین بیاورد

- پاک کن تا استاد  به جای چرت و پرت گفتن پاشو برو تخته رو

 .نیومده

با لب های آویزان گوشی را روی دوربین تنظیم کرد و در حینی  

شد گفت بزار عکسش رو بگیرم بفرستم که مشغول عکاسی می

برات تا هر دفعه می بینی و یاد حماقت می افتی و برای ترشیدگیت 

های های گریه می کنی، یاد عز و جز زدن های من بیفتی دردت 

 .بگیره

 .همزمان با فلش خوردن دوربین، گوشی را از دستش کشید 

 !بی مزه -

با زبانش شکلکی کودکانه برای کژال درآورد و به قصد پاک  

 .کردن تخته از جایش بلند شد

آفرین در حالی که به لودگی های سونیا لبخند میزد پرسید: کژال  

 نمی خوای بگی چی شد که فرهان بیخیالت شد؟

حوصله اش خارج بود و به گفتن جمله ای کوتاه  تعریف ماجرا از 

 .اکتفا کرد

 .باهاش حرف زدم فهمید که به دردش نمی خورم-
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با "هو" کشیدن تعدادی از دانشجوها نگاهش بینشان چرخید و 

متوجه شد به پاک کردن پیغام فرهان معترضند. اخم هایش را در 

د هم کشید. سمت سونیا که هنگ کرده جلوی سکوی تخته سفی

ایستاده بود رفت و با حرص ابر را از دستش بیرون کشیده و تخته 

را پاک کرد. چشم غره ای که از وحشتناک بودنش مطمئن بود 

سمت دانشجوها پرتاب کرد و با کوبیدن ابر به تخته سر جایش 

 !بازگشت! فرهان رفته بود حامی هایش ول کن نبودند

به محض نشستنش  یادش رفته بود که آفرین چقدر کنجکاو است و

 گفت: اخمات و جمع کن بگو کی با هم حرف زدید؟

به ناچار خالصه ی ماجرا را برایش گفت. او هم مانند سونیا برای 

فرهاد دل سوزاند و کار کژال را انتقاد کرد و خوشبختانه خیلی 

زود استاد سر رسید و مجبور به تحمل غرغرها و فحش های پشت 

  .بندش نشد

را گذشته و در ایستگاه منتظر آمدن اتوبوس بود چند روز از ماج

که با تک بوق ماشینی متوجه سوشا شد و قبل از اینکه به نام 

بخواندش و کنجکاوی اطرافیانش را برانگیزد از روی نیمکت بلند 

شد و سریع از ایستگاه خارج و با سرعت از پیاده رو جهت 

د اصال مخالف ماشین سوشا حرکت کرد. حسابی حرصش گرفته بو

مالحظه او و موقعیتش را نمی کردند بعد از ماجرای طوفانی 

فرهان حاال نوبت سوشا شده بود! گوشی اش زنگ خورد و در 

حالی که از ناراحتی کف دست هایش به عرق نشسته بود گوشی را 

از جیب کوله اش خارج کرد و با دیدن نام سوشا ارتباط را وصل 
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ه چی کار می کنی با این ماشین و بالفاصله توپید: تو در دانشگا

تابلوت؟ من حوصله حرافی های هم کالسی هام رو ندارم سوشا 

  .خواهش می کنم یکم مالحظه من و موقعیتم رو بکن

- هات. من که کار خالفی دختر خوب یه نفس بگیر بین حرف

نکردم که بی مالحظگی باشه تو زیادی حساسی! اومدن یه فامیل 

ه نظرت خالفه!؟ ماشینم چشه خنده م می دنبال دختر خاله اش ب

 !گیره به بهونه گیری هات

 !پوفی کشید درکش نمی رسید دیگر 

باشه حق با توعه. من حساسم کاریشم نمیشه کرد پس مالحظه  -

و بکن لطفاهام رحساسیت . 

باشه چشم حاال که حسابی از دانشگاه و همکالسی هات دور  -

 .شدی یه نگاه به سمت چپت بکن

ش بی اراده سمتی که گفته بود چرخید و ماشینش را دید که سر 

از دور برگردان چرخید. نگاهش اطرافش را کاوید و لب خیابان 

رفت و به محض ترمزش جلوی پایش در را باز و کنارش نشست. 

مرگ یکبار شیون هم یکبار باید می فهمید منظورش از این خوش 

ول خودش خالصخدمتی ها چیست و جوابش را می داد و به ق ! 

 .سالم خانم خسته نباشی -

 .چپ چپی نگاهش کرد

  .برو دیگه. از دانشگاه دور شو-
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همراه با لبخند چشم بلندباالیی گفت که لحنش کفر کژال را  

 .درآورد

 سوشا یه چیزی میگم خواهش می کنم قبول کن باشه؟ -

 .سری تکان داد و چشم کشداری تحویلش داد 

 .دم دانشگاهمون نیا -

 .دم دانشگاهمون نیا -

 .پوفی کشید و جدی شد

 !البد کار داشتم که اومدم دیگه-

 سعی کرد از کوره در نر 

 

 [16.06.19 08:26] 

 .ود و به حرف هایش گوش دهد

 .خوب کارت رو بگو -

 .از سایه جدا شدم-

 به مسخره ترین لحنی که می شناخت گفت: تبریک بگم یا تسلیت؟ 

توقف کرد و چشم های سبزش را در پشت ترافیک چراغ قرمز 

های کژال میخ کردچشم . 

 .تبریک بگو خالص شدم -

 !چقدر از معنی کلمه خالص بدش آمد
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 !خوب االن اومدی خبر طالقت رو به من بدی-

 مهم نیست؟ -

چرا مهمه. خیلی هم مهمه. از هم پاشیدن یه زندگی واقعا  جای  -

 .ناراحتی داره

 .اون زندگی نبود جهنم بود -

 .کالفه سری تکان داد 

 .پس برات خوشحالم! امیدوارم بهشت رو پیدا کنی -

چراغ سبز شد و پشت سر ماشین ها حرکت کرد. نگاهش را گذرا 

 .سمت کژال تاب داد و باز حواسش را به چراغ سبز شده داد

  !بهشت من کنارمه فقط قبولم نداره -

به بیرون چشم هایش را با حرص باز و بسته کرد و از شیشه  

خیره شد و سعی کرد به اعصابش مسلط شود. یادش بی جهت به 

تهمت های اتابک کشیده شد همان وقت هایی که از بد دلی هایش به 

کرد و او با بی رحمی می گفت گریه می افتاد و اعتراض می

و چه آتشی  《چیه هوای سوشا به سرت زده؟! دلت رو زدم؟!》

ندگی اش و با شعله اش می شده بود سوشا در لحظه به لحظه ز

سوزاند و خود خبر نداشت! شاید سوشا مقصر نبود ولی همین که 

همیشه به خاطر وجودش از سمت اتابک آزرده می شد او را در 

شد چه نظرش منفور کرده بود و دلم هیچ جوره با دلش هم قدم نمی

 !برسد به هم قسم شدن
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 کژال؟ -

سرگرداند و قبل از  خاطرات اتابک را پس زد، به سمت سوشا 

اینکه سوشا شروع به صحبت کند گفت: سوشا همین جا تمومش کن 

خواهش می کنم. برام مثل سعیدی و به چشم برادری دوست دارم. 

 .ازم نخواه که طور دیگه ای بهت فکر کنم که نمی تونم

چرا کژال؟ به خودت بیا، جوونیت رو داری به تنهایی می -

؟ به خدا دنیا رو به پات می ریزم تو گذرونی چرا باورم نمی کنی

فقط بگو باشه. بی معرفت ده سال تو حسرتت هستم چرا اینقدر 

 سنگی؟

آمد و هایش پتکی می شد و روی بدنش فرود میواو به واو حرف 

کرد. میان گله هایش پرید: دلش را آشوب و حالش را داغان می

هم کنده  سوشا بس کن. خواهش می کنم نزار رابطمون از فامیلی

بشه من قصد ازدواج ندارم نه با تو نه با هیچ کس دیگه ای. بکن 

این عشقی که راه به هیچ جا نمیبره رو از تو قلبت. به خدا نه من 

ارزش این همه اصرار رو دارم نه تو اینقدر کمی که برات دختر 

قحط باشه. از هر لحاظ اوکی هستی و دست رو هر دختری بذاری 

له رو بهت میده. گیر نده به کژال که در شانت از خدا خواسته ب

 .نیست

این حرف ها چیه کژال؟! شان من چیه؟! این که ازت خواهش  -

کنم اینکه ازت خواستگاری کنم شان منو پایین میاره؟! اگه پایین 

میاره عیب نداره من می خوام پایین بیارمش اصال می خوام با 

 .خاک یکسانش کنم
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ش سریع ماشین را کنار خیابان متوقف با ناراحتی با یک گرد 

 .کرد و سمت کژال چرخید

 

 [16.06.19 08:26] 

#33 

 

 

 .کژال خوب میفهمید که سوشا سعی در کنترل خشمش دارد

راستش رو به من بگو. نمی خوام بپیچونیم کژال. بگو چرا قبولم  -

 نداری؟

هیچ وقت یاد نگرفت چطور طرف مقابلش را مجاب کند و حاال  

فی که زده بود سوشا را به اشتباه انداخته، در صدد درست با حر

کردنش لب باز کرد: سوشا مثل برادری برام همین رو بدون و 

 .دیگه اصرار نکن

کالفه تر از قبل دستی عصبی به صورتش کشید. کژال بی قرار  

و با اعصابی متشنج قبل از هر واکنشی از سمت سوشا در ماشین 

ه صدا زدن هایش سریع به چپ و راست را باز کرد و بی توجه ب

خیابان نگاه کرد و بی دقت از خیابان گذشته و به اولین تاکسی 

 .دست تکان داد و خودش را داخلش انداخت
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قلبش هم از دویدن و هم از حرف های سوشا دیوانه وار به سینه 

اش می کوبید و سرش پر از اصرار هایش بود و صدایش آزارش 

اتوانی و عجز خودش بیزار بود! از تنش و داد. چقدر از نمی

مشاجره می ترسید و دلش نمی خواست این موضوع بین خانواده 

 .ها مطرح شود و کدورتی پیش آورد

کلید انداخت و داخل حیاط پا گذاشت و از دیدن دو فرش لوله شده  

کنار حیاط و دو فرش  پهن شده روی زمین آه از نهادش بلند شد. 

کمه به پا مشغول پاشیدن پودر تاید روی فرش ها رو به آرزو که چ

بود گفت: وای مامان به خدا عصر عصر تکنولوژیه دیگه کی تو 

 !خونه فرش پارو می زنه آخه

ی آرزو دست از کار کشید و چپ چپی نگاهش کرد و سالم نداده

دخترش را علیک گفت: علیک سالم نرسیده غرغرها شروع شد!؟ 

ربه شور می کننشورن مادر من گتمیز نمی . 

کژال وسواسی در دل نثار مادرش کرد و در را پشت سرش چفت 

کرد. سعید پارو به دست از انبار کوچک گوشه ی حیاط بیرون آمد 

و حواصش را از آرزو پرت کرد. از دیدن تیپش در آن شلوارک 

کوتاه و پلیور قدیمی که کوچکش شده بود به خنده افتاد! سعید 

ای به ژال شد و با ژستی مغرورانه اشارهمتوجه علت خنده ی ک

 .شلوارک کوتاهش کرد

  بهم میاد؟-

خنده ی کنترل شده و بی صدای کزال به قهقه مبدل شد و وقتی 

رویا فرچه به دست با تیپی به مضحکی تیپ سعید پشت سرش 
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ظاهر شد، خنده ی بلندش را جمع و لبخند گوشه لبش را حفظ کرد. 

دش هم تیپی مثل آن دو زد و برای سریع دست به کار شد و خو

کمک به مادرش که می دانست بیشتر تفریح بود و خوش خواهد 

گذشت رفت. با ورودش به حیاط سعید پارو را میکروفون وار 

مقابل دهانش گرفت و با ژستی زنانه و چه چه زنان شروع به 

 :خواندن کرد

  وقتی شنیدم اومدی خونه تکونی کردم 

شیرین زبونی کردمواسه دل دیوونه ام   

 .رویا با خنده شلنگ آب را سمت سعید گرفت 

بسته مسخره بازی هنوز سه تا از فرشا مونده ها! تا آخر شب  -

 .هم تموم نمیشن

 :سعید سمت رویا ادامه آواز از سرگرفت 

 گمون می کردم بعد از این باید تک و تنها باشم

 ...در حسرت 

 "با سر پارو به کژال اشاره کرد" 

 برگشتنش مثل دیوونه ها باشم ...

  :بدون اینکه وقفه در آوازش بیندازد روبه کژال ادامه داد

 ...وقتی شنیدم اومدی خونه تکونی کردم

به فرش در حال شست و شوی زیر پایش اشاره کرد و حسابی 

 .خنده اش را با اداهایش درآورد
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ره صدای مامان که در آمد دست از آواز خواندن کشید ولی از مسخ

 !بازی نه

چشم 》جهت پارو را روی پاهای رویا تنظیم کرد و با گفتن  

تمام  《مامان جان چشم االن همه فرشات رو سه سوته می شورم

کف ها و آب چرک ها را روی رویا خالی کرد و در پی اش کتک 

کاری همراه با جیغ جیغ و خنده شان حیاط را پر کرد. از ذهنش 

ن خوشی های ساعتی را از خیلی گذشت که پیشرفت تکنولوژی ای

 .از مردم گرفته است و از غرغر ساعتی پیشش پشیمان شد

 

زمانی هر چند کوتاه سوشا و درخواست سمج وارش را از یاد برده 

بود و بعد از آبکشی آخرین فرش و فارغ شدن از کار باز آشوب 

به جانش رخنه کرد. شب بخیری گفت و خستگی را بهانه و به 

برد. برای پرت کردن حواس دل به آشوب کشیده اش  اتاقش پناه

روی تخت زیر پتو خزید و گوشی اش را دست گرفت. صفحه ی 

اینستاگرام را باز کرد. در پیجش حرف زیادی برای گفتن نداشت 

در واقع اصال حرفی نمی زد چرا که حتی از تک بیتی هم که می 

سوزاندند.  گذاشت هزار تعبیر برایش نقد می کردند و دلش را می

امان از مردمان خدا نترس که طالقش را چطور تعبیر و قضاوت 

کردند و حاال انگشت تهمتشان با کوچک ترین حرکت سمتش برمی 

 .گشت

پیج "دل آشوب" را باز کرد. همان پیجی که وقتی اتابک دید 

دعوای مفصلی راه انداخت و اینستاگرام را به کل از گوشی اش 
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اعتمادی اش، برای هزارمین بار تکه تکه حذف کرد و دلش از بی 

م است نه! ولی هر گویم محیط اینستاگرام کامال امن و سالشد. نمی

کس به میزان شعور و فهم خود می داند کجا قرار دارد و باید ها و 

نباید های وجودی اش را می شناسد و این که کسی بخواهد با بی 

دردناک استاعتمادی انسان را از آنجا منع کند واقعا   . 

دانست دل تمام دلخوشی کژال همان پیچ مخفی بود که کسی نمی 

نوشته های سوزناکش از سینه ی کژال بیرون می آید. هرگاه 

قرارش را از دست می داد و پتک های بی اعتمادی و تهمت های 

اتابک به تنش می خورد در آن پیج عکس یا آهنگ یا دلنوشته ای 

راد مجازی درد و دل و خودش را خمی گذاشت و اینطور با اف  

 

 [16.06.19 08:26] 

کردالی و سبک می . 

از یادآوری چک شدن هر روزه ی گوشی اش توسط اتابک غمی  

به سنگینی کوه روی دلش آوار شد. دستش روی صفحه ی کلید 

گوشی اش نشست و حروف را روی هم سوار و غمش را برای 

 .مخاطبان دلسوزش هوار کرد

ر از فرش دلم بافته ای نیستپر نقش ت 《   

 》از بس که گره زد به گره حوصله ها را
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تعداد الیک ها با سرعت در حال تغییر بودند و کژال به این فکر 

می کرد که چه تعداد غریبی از آدم ها هم حال اویند و خبر ندارد! 

 !فکرش را کامنت های پر سوزشان تایید کرد

ش را از همه بیشتر می سوزاند. میان الیک کننده ها نام اتابک دل 

او دیگر چرا الیک می کرد!؟ بی هیچ کامنتی که از دلش خبرش 

 !کند

بی حوصله داده ی تلفن همراه را خاموش و گوشی اش را روی  

میز قرار داد و تمنای چشم هایش خواب شد ولی دریغ از حواسی 

 !که به استراحت باشد

به دست شود و چه صدای زنگ پیامک باعث شد بار دیگر گوشی 

حالل زاده بود سوشا ای که امروز حسابی ذهنش را از آن خود 

 !کرده بود

سالم فردا صبح میام دنبالت باید 》پیام را باز کرد. نوشته بود: 

《باهم حرف بزنیم  

لطفا   تمومش کن سوشا. 》با اعصابی داغان جوابش را تایپ کرد:

《من هرچی الزم بود گفتم  

- هایی که می خوام بزنم خیلی مهمه. کژال ولی من نگفتم. حرف 

 .فقط یه بار دیگه بهم فرصت بده باید باهات حرف بزنم

اشک هایش روان شدند. چه از جانش می خواست؟! خوره ی  

 !جان و روانش شده بود و نمی فهمید
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تایپ کرد: باشه ولی دم دانشگاه نیا ساعت چهار میام کوچه  

 .باالیی دانشگاه

اش حالش را بدتر از بد کرد و گوشی را 《شب بخیر عزیزم 《

 .در مشتش فشرد و خورد نشدنش از پوست کلفتی اش بود

 

 [16.06.19 08:27] 

#34 

 

 

 

 

ها را گذراند. فکر حرف هایی که از شنیدنشان با دلی آشفته کالس

هراس داشت راه گلویش را طوری بسته بود که حتی ناهار هم 

را بیش از پیش ضعیف کرد نخورد و همین معده ی خالی روانش 

و با همان حال سمت کوچه ای که قرارگاهشان بود رفت. با دیدنش 

از دور نگاهش روی ساعت دور مچش که ده دقیقه به چهارراه 

نشانگر بود تاب خورد و پوزخندی روی لبش نقش بست و از 

ذهنش گذشت که برای آزار دادنش چقدر بی قرار است و عجله 

 !دارد

به ماشینش تکیه زده بودپشت به کژال  . 
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 .با سالم زیر لبی که داد سمتش برگشت و لبخند پهن صورتش شد 

 .سالم خانم خسته نباشی -

بی حوصله سمت درب ماشین قدم برداشت و حین نشستن گفت:  

اتفاقا از خستگی رو به مرگم زودتر حرفت رو بگو سوشا باید برم 

 .خونه تا از سردرد نمردم

شین را باز کرد و کنارش پشت فرمان نشست. نگران شد و در ما

 :صورتش را با نگرانی از نطر گدراند و پرسید

 بریم بیمارستان؟-

 .سری به نشانه نفی تکان داد 

 .نه خوب میشم. باید بخوابم همین -

 .نگاه نگرانش دوباره روی جزء جزء صورتش چرخید 

 مطمئنی؟ -

 .پلکی زد 

ی مهمت رواره فقط لطفا  زودتر بگو حرف ها - . 

قصد تمسخرش از آوردن کلمه مهم را فهمید که اخم ریزی به  

برگشت و صاف در جایش نشست. استارت زد و صورت نشاند. 

ماشین را به حرکت در آورد و در سکوت تا مقابل کافی شاپی در 

نزدیکی همان حوالی رانندگی کرد و کژال دیگر اصرار به زود 

فکر بود و همین آشوب دلش حرف زدنش نکرد. سوشا عمیقا در 

کرد در کنارش بی حرف و مقاومتی داخل کافی شاپ را بیشتر می
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رفت. سالن پایین را رد کرد و مستقیم سمت پله ها راه افتاد و پای 

 .پله ها با دست برای کژال بفرما زد

ها باال رفت. به جز کژال هم در سکوت بی هیچ تشکری از پله

ی بودند این بار به حرف آمد و به یکی دو میز بقیه میزها خال

 .میزی در گوشه ای ترین جای سالن اشاره کرد

 اونجا خوبه؟-

کژال برای موافقت سری تکان داد و به محلی که نشانش داده بود 

 !رفت. چه فرقی داشت جایش

آن دم حس گوسفندی را داشت که قرار است ضبح شود و اصال به 

ابش سپرده بود. تنها جایش فکر نمی کرد و خودش را دست قص

دلیل رفتار مطیعانه و گوسفند وارانه اش احترام نصف و نیمه ای 

بود که به سبب خویشاوندی برایش قائل بود و مهمتر از آن بیمی 

بود که از به هم خوردن رابطه فامیلی داشت و اال واو به واو 

هایش" دانست خط آخر تمام صحبتحرف هایش را از بر بود و می

دارم" یک طرفه اش است و اصرار مجنون وار به یکی دوستت 

شدن! یکی شدنی که یکبار دیگر توان تجربه اش را نداشت آن هم 

 !با سوشا

معده اش خالی بود ولی میلی به خوردن شکالت داغی که سوشا 

هایش را . کالفه سر بلند کرد و دستبرایش سفارش داده بود نداشت

زد: سوشا؟از دور فنجان جدا کرد و صدایش   

 .سوشا از فکر بیرون آمد و جانمی بی حواص گفت
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کژال ناخودآگاه از جانی که نثارش کرد اخم هایش در هم کشیده شد 

 .و به ساعتش اشاره کرد

 .من دیرم شده باید برگردم-

سوشا سری تکان داد و بی توجه به بهانه هایش شروع به صحبت 

 .کرد

- واد که براش آستین باال سینا حرف دلش رو به مامان زده و میخ

 .بزنه و رویا رو برای خودش کنه

چقدر بد عشق آن دو را تعریف کرد! مگر رویا کاالست؟! ولی  

مهم خود سیناست که شعورش باالتر از این حرف هاست! لبخند 

 !کژال برای وصال آن دو عاشق بود

 .چه عالی خوشحالم کردی با این خبر -

ش را برداشت و تلخی اش را مزه سری تکان داد و فنجان قهوه ا 

 .مزه کرد

 !ولی قبلش باید تکلیف من و تو روشن بشه-

فروریختن قلبش را با تمام وجود حس کرد. نمی توانست روی  

 !مفهوم جمله اش تمرکز کند ولی می فهمید که بوی خوبی نمی دهد

 ... چه... چه ربطی به ما داره!؟ در ضمن تکلیف من و -

زاجش خوش نبود قطع کردحرفش را که به م  . 

 !چون من از سینا بزرگ ترم و تو از رویا -
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حرصش را روی شکالت داغ خالی کرد و از مقابلش پس زد و  

 .سمت سوشا خم شد

مسخره ترین دلیلی که می تونستی بیاری! من هیچ مشکلی با این  -

قضیه ندارم شاید نخوام تا آخر عمرم ازدواج کنم برای چی مانع 

رویا بشم؟! تو هم یه بار ازدواج کردی و این حرف ها خوشبختی 

همه ش بهانه است. می دونم که شعورت باالتر از این حرف 

 .هاست که همچین افکاری داشته باشی! حرفت رو رو راست بزن

هم ژست کژال دست هایش را روی میز چفت کرد و سمتش خم 

 .شد

- خودم بازی احمق تر از اونی هستی که بذارم با آینده خودت و 

کنی! بزرگترین اشتباهم این بود که همون چهار سال پیش وقتی 

طالق گرفتی حق انتخاب بهت دادم! این بار نمیذارم کژال! یک 

هفته بهت فرصت میدم فکرهات رو بکنی و خودت بگی بیا 

خواستگاریم وگرنه خودم میام! بی خبر! و مطمئن باش اگه جواب 

ل سینا و حسرت سینا رو به دل مثبت نشنوم حسرت رویا رو به د

 !رویا میذارم! می دونی که می تونم

 

 [16.06.19 08:27] 
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دانست، حرف سوشا برای خانواده اش می دانست. خوب هم می

برو داشت؛ مخصوصا برای پدرش که به پشتوانه ی مالی سوشا 

 ...نیاز داشت و حرف پدرش سندی برای کل خانواده

هم را فقط سوشا و این درخواست تهدید گونه تجربه چند حس بد با 

توانست به خوردش دهد. حس نفرت، بغض و عجزاش می ... 

اشک هایش بی اراده روی صورتش روان شدند با چانه ای که  

لرزشش برای رویای بیچاره اش بود لب زد: خیلی پستی سوشا 

 .خیلی

 کیفش را برداشت و بی توجه به سوشایی که با درد موهایش را 

چنگ زد و سرش را روی میز گذاشت پله ها را پایین دوید و 

درحالیکه کنترلی روی اشک هایش نداشت نگاه کنجکاو و بعضی 

دلسوزانه ی مشتری ها را به جان خرید و از کافی شاپ بیرون 

زد. ته خط دنیا همین جا بود همین جا که باید برای رویا دست از 

نداشت؟! رویا تمام زندگی خود می شست. ارزشش را داشت. 

دنیای او بود. رویای او پر از شور و شادی بود، رویای او پر از 

احساس بود پر از زندگی بود. برای او که با مرده ی خفته در 

تابوت هیچ فرقی نداشت چه توفیری داشت کنار سوشا عذاب بکشد 

یا به یاد اتابک! نیازی به یک هفته فکر کردن نداشت. داشت؟ او 

ظه که حرفش را زد جانش را داد برای خواهرش و قصد همان لح

بی جان رفتن به خانه ی سوشا را کرد. اصال بگذار اتابک 
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قضاوتش کند! مگر مهم است؟! در برابر خنده ی رویا، مهم معنایی 

 !ندارد چه برسد به اتابک

ها چرخید و درد را برای خود و قلبش هجی ساعت ها در خیابان

مراسم تشییع برایش گرفت و بعد از  کرد. قلبش را کشت و

خاکسپاری اش بی رمق و خسته به خانه بازگشت. همه ی اعضای 

خانواده را با دیر آمدنش نگران کرده بود و حسابی شرمنده شد و 

سعی کرد با بهانه ای از نگرانیشان کم کند. سرش رو به انفجار 

لی بود. پنهان از چشمشان قرصی خورد و به اتاقش پناه برد و

ای خواب که به چشمان خسته اش آرامش دهد. هنگام دریغ از ثانیه

شام از جایش بلند شد و به جمع ملحق شد تا کمتر به آینده تاریکش 

 ...با سوشا پروبال دهد و عذاب بکشد

هنوز روی مبل جاگیر نشده بود که صدای زنگ تلفن در خانه  

رداشت. گوشی پیچید. نشستن را بیخیال شد و سمت میزتلفن قدم ب

 :را کنار گوشش قرار داد و جواب داد

 بله؟-

 .سوشا بود

 .سالم خانم -

چقدر از خانم کش داری که خطابش می کرد بیزار بود. به ناچار  

 .جواب داد: سالم

 خوبی؟-
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نگاهش به چند جفت چشم که به دهانش دوخته شده بود افتاد و  

ا بابا خوب برای حفظ ظاهر گفت: ممنون خوبم. خاله خوبه سین

 هستن؟

 !همه خوبن. منم وقای تو خوب باشی خوبم، می دونی که -

از حرص دندان قروچه ای کرد و چیزی نگفت. خود سوشا به 

حرف آمد: خاله هست می خواستم قرار خواستگاری برای فردا 

 .شب بزارم. سینا شش ماهه دنیا اومده و عجله داره

مگر تهدیدش نکرده از کارها و حرف هایش سر در نمی آورد!  

بود که جلوی ازدواج این دو را خواهد گرفت! پس زنگ زدن و به 

شخصه قرار خواستگاری گذاشتنش چه بود! حتما خودش از کارش 

خجالت کشیده و اینطور قصد جبران داشت. ذوق زده از فکری که 

 .در سرش تاب خورد گوشی را دست آرزو سپردم

ادرش چشم دوخته بود، کنار رویا که چهار چشمی به دهان م

 .نشست

 .کنار گوشش زمزمه کرد: مبارک باشه عروس خانم 

لب هایش به لبخندی شیرین تر از عسل باز شد و صورتش گل 

 انداخت. سعید کنجکاو پرسید: چی شده؟ سوشا چیکار داشت؟

در حالی که خوشی در رج به رج صدایش موج می انداخت  

جی کوچولو میخواد عروس جواب داد: قرار خواستگاری گذاشت آب

 .بشه
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تای ابروی سعید باال پرید و به روی نگاه کرد و همزمان پرسید:  

 سینا؟

رویا با شرم سر به زیر شد. تای ابروی سعید سرجایش بازگشت  

و لب هایش به لبخند رضایت مزین شد. سینا آنقدر آقا بود که دل 

ذاشت و همه را ببرد. عزیز کاموای سرمه ای رنگی را کنارش گ

 .نگاه سعید به شال گردن نیمه بافته قفل شد

  .عزیز تمومش کن دیگه -

 .عزیز خنده ای کرد

 .عجول نباش مادر-

نگاهش را از سعید که مثل بچه ها برای اتمام شال گردنش ذوق  

کرده بود گرفت و رو به رویا ادامه داد: پاشو برو اسفند به آتش 

ت بشی انشاهللاکن مادر. صدقه هم کنار بذار. خوشبخ . 

خیز شد که سعید سریع گفت: چهارتا چای هم رویا از جایش نیم

 .بریز بیار تمرین بشه برای فردا شب

رویا چشم غره ای به فرصت طلبی سعید رفت و نیش برادر  

 :شیطانش بازشد و حق به جانب گفت

 !من برا خودت میگم -

استگاری خنده ی رویا در آمد. اگر از خوشی آمدن سینا به خو 

اش نبود بی شک "عمرا"ی تحویل سعید می داد و کل کلی راه می 

  .انداخت
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سعید باز به عزیز گیر داد: عزیز دورت بگردم پیر شدی یا دستت 

کند شده قدیم دو روزه می بافتی که قربونت برم. من مطمئنم این 

 .شال گردن تموم بشه زندگی من شروع میشه

و یا علی بگو کارت رو شروع کن این حرف ها خرافاته مادر ت -

علی یار و مددت میشه. دست رو دست گذاشتی که شال گردن کار 

 !جور کنه برات؟

 .لب های سعید آویزان شد

عزیز چیزی راجع به تلقین حس خوب و مثبت اندیشی می  -

دونی؟ این شال گردن برای من حکم همون رو داره و مطمئنم که 

 .جواب میده

ان گرفت و با لبخند به جمع نگاه کردمکالمه ی آرزو پای  

 

 [16.06.19 08:27] 

 :و با خوشحالی ای که در تک تک کلماتش مشهود بود گفت

 .سوشا بود قرار خواستگاری گذاشت برای فردا شب -

 :رویا سینی چایی به دست نزدیک آمد و با نگرانی پرسید

 فرش ها خشک میشن مگه تا فردا مامان؟-

تکان داد و ترشیده ای زیر لب زمزمه کرد سعید با شیطنت سری  

 .که اخم های رویا در هم رفت
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آرزو با اطمینا جواب داد: آره هوا خوبه امروز که آفتاب بود تا  

صبح خشکن. فردا هر سه تاتون کارهای بیرونتون رو تعطیل کنید 

 .خونه رو روبراه کنیم

ا مگه سعید جدی شد و پرسید: حاال چرا سوشا زنگ زده؟ این کاره

 زنانه نیست؟

 .مامان شانه ای باال انداخت 

نمی دونم مادر. داشت می گفت از نظر خونه ماشین و مالی  -

کنم و از این نگران هیچی نباشید و من پشت سینا رو خالی نمی

 .جور حرف ها

اخم های رویا و سعید همزمان در هم رفت و کژال دید ولی  

وجه اش کنند گرچه او هم علتش را نفهمید حرفی هم نزدند که مت

 .کنجکاوی نکرد

 

 [16.06.19 08:27] 
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تکانی بودند. سعید فلش را به از صبح زود همگی در تکاپوی خانه

تی وی متصل و باند ها را تنظیم کرد. آهنگ مورد عالقه کژال را 
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روی حالت پخش زد. آهنگ بی کالم بود و طبق تمرین هایشان 

ش را به عهده گرفتند. صدای سعید فوق کژال و سعید خوانندگی ا

العاده بود حتی یک بار به سرش زد که خواننده شود ولی سرمایه 

ی اولیه اش را نداشت و نتوانست راه به جایی ببرد. از نعمت های 

دیگری که خدا برای کژال دریغ نکرده بود صدای نیمچه خوبی 

 .بود که سعید تاییدش می کرد

وی زمین انداخت و بدون اینکه از سعید فرش لوله شده را ر

 :سنگینی اش خم به ابرو آورد خواند

 .ای خالق هر قصه ی من، این من و این تو 

 .بر سازه دلم زخمه بزن، این منو این تو 

کژال گوشه ی فرش را گرفت و در حال صاف کردنش ادامه اش  

 :را خواند

 هر لحظه جدا از تو برام ماهه و سالی 

میزنم جای تو خالی با هر نفسم داد   

صاف که در جایش ایستاد نگاهش به سعید افتاد لبخند برادرانه  

 :ای به خواهر غم دارش زد و خواند

  منم عاشق نازت و کشیدن 

 صدای پاتو از کوچه شنیدن

 ...تنها تورو دیدن 
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یادش به اتابک افتاد. جدای از درد بی درمان دل زخم خورده اش  

داشتند و گاه همانها حسرت دل بیچاره روزهای خوشی هم با هم 

کردند اش می شدند. خانه ی او و اتابک را خدمتکارها تمیز می

ولی به هنگام خانه تکانی آرزو، آستین و پاچه باال زده و پا به پای 

سعید کمک مادرزنش می کرد و این کارش برای کژال ارزشمند 

تنشان نمی  خواندند و خستگی بهبود. آن وقت ها هم همینطور می

کرد. زد و کژال و سعید را تشویق مینشست. اتابک فقط سوت می

مشکل لوزه داشت و هر چه کژال اصرار می کرد برای صاف 

رفت و کژال خوب شدن صدای خش دارش عمل کند زیر بار نمی

 !می دانست از تیغ جراحی به حد مرگ می ترسد

ت تا سعید آهی کشید و میزعسلی کوچک را از وسط سالن برداش 

 :فرش دیگر را پهن زمین کند و نوبت کژال بود که بخواند

 تو اون ابر بلندی که دستات شفای شوره زاره

 تو اون صاحب نوری که هر موج به تو سجده میاره 

 تو فصل سبز عشقی که هرگل بهار و از تو داره

 اگه نوازش تو نباشه گل گلخونه خاره 

بغض صدای او را شناخت. سعید بیخیال ادامه ی کارش شد و  

 :سمتش قدم زد و چشم در چشمش خواند

 منم عاشق نازتو کشیدن 

 به خاطر تو از همه بریدن 

 تنها تو رو دیدن 
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لبخندی به نگاه نگرانش زد و در آغوش برادرانه اش فرو رفت.  

 .موهای کژال را به هم ریخت و بوسه ای رویشان کاشت

غوش سعید بیرون آمد و برای رویا برایشان دست زد و کژال از آ 

خارج شدن از آن حال و هوا تعظیمی نمایشی برای رویا که 

اسپری شیشه پاک کن و دستمال به دست رو به روی تی وی 

 .ایستاده بود کرد

آهنگ عوض شد و این بار هر سه هم صدا شروع به خواندن  

 .کردند و با سرعت بیشتری خانه را تکاندند

اش خبری بود و هنوز از سینا و خانوادهساعت هشت را رد کرده 

نبود. نه را هم رد کرد. به ده که رسید دل کژال گواه بد داد. نگاهی 

به جمع منتظر و مضطرب انداخت، دلش بی قرار تر شد و ارام از 

روی مبل بلند شد و به اتاقش رفت و شماره ی سوشا را با گوشی 

به صدا در آمد.  اش گرفت ولی جواب نداد و به جایش تلفن خانه

گوشی را روی تخت رها کرده و با شتاب از اتاقش بیرون زد. به 

مکالمه مادر و خاله اش که رویا روی بلندگو قرارش داده بود 

 .گوش سپرد

آرزو به خدا شرمنده ام. حال سوشا بچه م بد شد. با باباش -

  .بردیمش بیمارستان اصال نفهمیدم کی ساعت ده شد که خبر بدیم

- نسرین جان این چه حرفیه! دشمنت شرمنده باشه. االن سوشا  وای

 چطوره؟ خوبه؟ چی شد باز معده اش به هم ریخته؟
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نسرین با ناراحتی جواب داد: آره بچه م از صبح بند کرده بود به  

اون سیگار کوفتی نمی دونم چش بود. پدر معده خودش رو درآورد 

 .آخر

در دل دعا کرد که به  کژال پریشان و بی رمق روی مبل نشست و

هم زدن خواستگاری از سمت سوشا عمدی نبوده باشد. صدای 

 !زنگ موبایلش ترس را به دلش دعوت و چای هم تعارفش کرد

بلند شد و قبل از قطع تماس خودش را به اتاق رساند و با دیدن  

شماره ی سوشا سریع دکمه ی سبز رنگ را لمس کرد و جواب 

 .داد

 الو سوشا؟ -

کرد: جان سوشا؟ مکثی   

سوشای  چشم هایش را بست و قلبش را تسلی داد که این سوشا آن

 :دیروز در کافه نیست و پرسید

 چیزی شده؟ چرا خواستگاری رو به هم زدید؟ -

 !خونسرد بود و همین حال سوشا حالش را بد می کرد

 .بهت که گفتم اول باید تکلیف من و تو روشن بشه -

با حرص پرسید: پس چرا قرارش رو  پس درست حدس زده بود. 

 گذاشتی؟

 .که بفهمی باهات شوخی ندارم -
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سوشا جون خاله، رویا رو اذیت نکن. رنگ و رو نداره از -

 .ناراحتی

 !کلید خوشحالیش دست توئه -

بی هوا و عاجزانه نالید: اگه بگم قبوله روپا میشی که بیاید امشب  

 و دست از این مسخره بازی بر داری؟

پشت خط، دلش را به جوش انداخت. صدایش زد: سوشاسکوت  ! 

مراسم خواستگاری سینا و رویا بعد از عقد رسمی من و تو -

 .صورت میگیره

سکوت مطلق پشت خط نشان از قطع ارتباط داد و گوشی از  

کنار گوشش سر خورد و روی تخت افتاد. دست و پایش آنقدر بی 

کردن رویا ب حس و جان شده بودند که نتواند برای آرام  

 

 [16.06.19 08:27] 

 .رود

از یک دل نبودن کژال با دل دیوانه ی خودش مطمئن بود و  

کرد حتی اجازه نفس شده نقشه اش را طراحی و اجرا میحساب

 .کشیدن را هم از شش های کژال گرفته بود

رویا خورد میشد از این اتفاق و فکر کرد؛ خاله چه بهانه ای  

ری می خواهد بیاورد که مجابشان کند ولی برای کنسل خواستگا

 !مگر دل رویا مجاب شدنی بود
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به رذالت سوشا ایمان آورد. او را اینطور نشناخته بود و حاال  

فهمید که به چشم هم اعتماد نداشتن یعنی چه! به جان خوب می

کندنی ظاهرش را آرام کرد و از اتاق بیرون زد. نگاهش روی 

د ولی لب های در فشارش که برای توبیخ رویا ثابت ماند آرام بو

اشک هایش بود را می شناخت. کنارش رفت و دستش را دور 

 :شانه اش گرد کرد و برای عوض کردن حالش با خنده گفت

 .ادای ترشیده ها رو در نیار -

دلم به -طلبید. لبخندش آنقدر کم جان بود که تشخیصش ذره بین می

ز این ماجرا ندارم. سینا شور افتاده کژال. اصال حس خوبی ا

مجبور شده بره کیش، کارخونه ی سوشا به مشکل بر خورده خود 

 .سوشا که تو بیمارستانه. سینا رو فرستاده

 .اخم های کژال در هم رفت و در دل لعنتی به سوشا فرستاد

 از کجا فهمیدی؟-

 .سینا پیام داد-

م به به گوشی تلفن دست آرزو اشاره کرد و ادامه داد: خاله ه 

 .مامان گفت سوشا میگه احتماال  یکی دو هفته بکشه برگشتن سینا

آرزو خداحافظی کرد و در حالی که روسری اش را از سرش بر  

داشت، سعی کرد ناراحتی اش را پنهان کند و همه چیز را می

رویا کرد عادی جلوه دهد، رو به . 

و مامان جان پاشو لباسات و عوض کن بیا کمک کن میوه ها  -

 .شیرینی ها رو تو جعبه برگردونیم
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رویا چشمی گفت و بلند شد. نگاه کژاب به کت و دامن جذب و  

شیکش با آن سر بند نگین کاری شده که موهایش را داخلش محار 

هایش مشتکرده بود افتاد و دلش ریش شد و دست . 

کلید خوشحالی و خوشبختی رویا در دست های او بود، چه  

تی و بدبختی خودشاهمیت داشت ناراح ! 

یک هفته به سرعت برق و باد گذشت و به جوانی اش رحمی نکرد 

که کمی بیشتر مجال زندگی اش دهد. حاال حضور سوشا همراه 

نسرین و همسرش آقاسپهر با گل و شیرینی در خانه شان ته خط 

زندگی اش شده بودند. همان طور که گفته بود آمد آن هم بی خبر و 

ت می خواست و اال بقیه ی حرف هایش را هم مطمئنا جواب مثب

عملی می کرد. سینی چای را برداشت و داخل سالن رفت، سعی 

کرد به سوشایی که سنگینی نگاهش خون به دلش می کرد توجه 

نکند. حال زارش را از دید ها مخفی کرد و با روی باز به نسرین 

ی به و آقا سپهر خوشامد گفت. مراسم با تعارف چای او شکل رسم

خود گرفت. نسرین با ذوق و شوق از گره دو وصلت به هم حرف 

کرد و بس. هیچ زد و فقط کژال معنی گره کورشان را درک میمی

رضایتی در صورت بابا و سعید نمی دید و عزیز با آن لبخند 

آرامبخشش زیر لب ذکر می گفت و می فهمید که از نگرانی اش 

به پیشنهاد نسرین و تایید  است ولی آرزو راضی به نظر می آمد.

آقافرید بلند شد و همراه سوشا برای صحبت که نه! البد تهدیدهای 

سوشا به اتاقش رفت. حوصله ی تعارف نداشت و در کمال بی 

ادبی اول خودش داخل اتاق پا گذاشت. مستقیم سمت تختش رفت و 

بی تعارف رویش نشست و به تاجش تکیه زد و زانوهایش را به 
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د. سوشا که تمام حرکات او را زیر نظر گرفته بود، آغوش کشی

پوفی کشید و داخل آمد و در را پشت سرش بست. کژال نگاهش 

نمی کرد ولی حرکاتش را متوجه بود. کتش را درآورد و روی 

پشتی صندلی چرخ دار میز کامپیوتر پرتاب کرد و خود رویش 

فهمید.  نشست. لم دادنش را از صدایی که پشتی صندلی ایجاد کرد

دقایقی به سکوت و نگاه سنگین سوشا رویش گذشت. با بلند شدن 

به یک باره اش هم نگاه کژال باال نیامد. انگار مرده بود و 

انتظاری از مرده نمی رفت! نزدیکش لبه تخت نشست. کژال 

 ...چشمهایش را با درد بست. نه زنده بود

داد روزهای و چقدر از این نزدیکی با سوشا داغان شد. خدا به  

 ...یکی شدنشان برسد

 فکرات و کردی؟ -

 .بی هیچ حسی جواب داد: آره 

 خوب؟-

باالخره نگاهش را باال کشید تا از چشم هایش نفرتش را نشانش  

 .دهد

 .قبوله -

 .اخم هایش در هم شد و کژال خیلی خوب به هدفش رسید

 !اینجوری؟ -

 .پوزخندی لب هایش را کج کرد 
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- رو گذاشتم تو مراسم رو کنم. االن که توقع بشکن زدن و رقصم 

 اینها رو ازم نداری؟

نگاه لرزانش مردمک چشم های کژال را هدف گرفت. نگاهش  

پر ازحرف بود پر از حرص پر از گله ولی سکوت را گزیده و 

  .فقط نگاهش کرد

تا به یاد داشت تمام زندگی اش کژال بود و بس. کژالی که هیچ 

و نه عالقه اش را. پسر بدی نبود، زیادی وقت نه خودش را دید 

عاشق بود و به خاطر شوک از دست دادن کژال تمام خوبی هایش 

در هم شکستند و برای اثبات خودش به عشق از دست رفته اش 

کارها که نکرد، خودش حواصش نبود که تقال و تمنای دلش برای 

له بدست آوردن این کژال که هیچ شباهتی به کژال هفده هجده سا

ای که زمانی دل نی زد برای داشتنش ندارد و از طرفی هم 

حواصش را از عشقی که به عقده مبدل شده بود پرت می کرد. می 

دانست دیگر تب تندی برای به آغوش کشیدن او ندارد ولی امان از 

اخالق بدش که می خواست خودش را به کژال ثابت کند حاال به 

کژال را با قلم سیاه رقم زده هر قیمتی مهم نبود. انگار تقدیر 

 ...بودند

خیره تر از کژال حرف هایش را با چشم به خوردش داد. پوفی 

عصبی کشید و از جایش بلند شد و باز نگاه کژال روی زانو های 

 .در آغوشش قفل شد

 .اگه حرفی نداری پاشو بریم سالن پیش بقیه -

 .حرفی نداشت، عمری بود بی حرف می گذراند
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ال سری به نشانه ی نه تکان داد. سوشا با کالفگی راه در همان ح 

رفته را بازگشت و دستش را به تاج تخت کنار سرش تکیه زد و 

 .در صورتش خم شد

 .سرتو بیار باال -

 .بی اراده کاری که گفته بود را انجام داد و در چشم هایش خیره شد

 .قصد آزارت رو ندارم باور کن -

 !باور نکرد

دست آوردنته. همین! تو هنوز بچه ای نمی دونی قصدم فقط به  -

 .خیر و صالحت چیه

 در جهت مخالف از روی تخت بلند شد. با حرکتش کمر صاف کر 

 

 [16.06.19 08:27] 

د و ایستاد. ذهن کژال بی اراده سمت فرهان کشیده شد؛کاش مثل 

فرهان معرفت داشت و می گفت اگر واقعا دوستم داری برو و به 

هایم کن ولی خودش هم خوب سوشا به جنون رسیده و حال خودم ر

عشق ناکام و یک طرفه اش احساس پاک را در وجودش کشته و 

 ...حاال فقط عقده در قلبش خانه داشت نه حس دیگری

بی حرف در اتاق را باز کرد و بیرون رفت و سوشا با مکث  

ه ها سمتشان کشیددنبالش روان شد. با ورودشان به سالن تمام نگاه

شد. لبخندی در کار نبود بی حرف و واکنشی سر به زیر رفت و 
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کنار سعید نشست؛ کاش این برادر، آنقدر که دوستش داشت قدرتش 

را هم داشت که حمایتش کند. کنار گوشش زمزمه کرد: فکرش و 

 .نکن ردش کن بره

 .فکر چه را؟! مگر می توانست ردش کند! رویا نابود می شد

زد؛ همین که زبانی هم قدرت برادرانه اش  لبخند تلخی به رویش 

 .را نشانش می داد فدایی داشت

شان جلبش شد. لحظه ای تالقی با سرفه ی مصلحتی سوشا نگاه 

نگاهشان باهم حال گژال را بدتر از بد کرد و حال سوشا را هوایی 

تر و مصمم تر برای بدست آوردنش، در میان تمام عقده ها و حس 

را در چهره ی نوجوانی که با تمام وجود  انتقامش هنوز کژال

 !پرستشش می کرد می دید

کژار دیگر سوشا را نمی شناخت! او این پسر خاله ی سنگدل که 

برای به دست آوردنش پا روی خرخره اش گذاشته بود را 

شناختنمی . 

سوشا نگاهش را از دلخوری نگاه کژال گرفت و تکیه اش را از 

زیر شروع به صحبت کردپشتیی مبل برداشت و سر به  : 

راستش نتیجه ی صحبت های من و کژال این شد که بهش قول  -

خوشبختیش رو دادم. به شما هم قول میدم سرم بره قولم نره. نظر 

 ...کژال هم با اجازتون مث

کژال سریع میان حرفش پرید و بی اختیار با حرص نامش را 

 !توبیخ گرانه صدا زد: سوشا
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نگاهش کرد اخم هایش را که دید کالفه شدسرش را بلند کرد و   .  

کژال با غیظ نگاه از سوشا گرفت و رو به آقافرید سر به زیر 

گفت: باباجون اختیار زندگی من دست شماست و رضایت من هم 

 . به رضایت شما بستگی داره. حرف حرف شماست

نگاهش را برای دیدن واکنشش باال کشید. از لبخند غمگین و کم 

فهمیدفشرده شد. فقط دلیل مخالفت نگاهش را نمی جانش قلبش . 

خوشبختی و رضایت تو آرزوی منه بابا اگه فکر می کنی با  -

 .سوشا جان خوشبخت میشی و دلت به این وصلته من حرفی ندارم

 !دلش خیلی غلط کرده بود که به این وصلت باشد 

 .سر به زیر جان داد 

 .جوابم مثبته -

کل کشیدن نسرین یاد سوگواری جنوبی  آخ که با شنیدن صدای  

ها برای مرده هایشان افتاد. رسم قشنگی داشتند و مناسب حال االن 

او! کل کشیدن نسرین برای عروس شدنش بود و خبر نداشت که 

پسرش، خواهرزاده اش را کشته است و سر جنازه اش کل می 

 .کشد

ال؟سعید کنار گوشش ناباورانه لب زد: دارم خواب می بینم کژ  

سرش را سمتش چرخاند و با صدایی که غم دلش را هوار می زد  

 :جواب داد

 .نه بیداری -
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سعید به یک باره اخم هایش را در هم کشیده از جایش بلند شد و با 

حفظ ظاهر رو به جمع عذرخواهی کرد و با اشاره به کژال که 

دنبالش برود از سالن خارج شد. کژال بلند شد و او با عذرخواهی 

از سالن خارج و مستقیم به آشپزخانه و دنبال سعید رفت. به محض 

ورودش داد سعید به هوا رفت: عقلت رو از دست دادی کژال؟ چی 

 شد یه شبه به این نتیجه رسیدی که سوشا مناسبه برات؟

اش گذاشت و برای آرام کردنش با دست دستش را روی بینی

را گرفت آزادش، دست سعید را که در هوا تکان می داد . 

یواش تر سعید! یه شبه چیه؟! سوشا چند ساله خواهانمه و طبیعتا  -

 .بارها شده بهش فکر کنم

سعید پر حرص دستش را از دست او بیرون کشید و بازوهایش را 

 .قاب گرفت و خم شد تا هم قدش شود و در صورتش دقیق شد

داری چرت و پرت میگی کژال. تو از سوشا متنفری به من  -

بگو دروغ . 

حوصله پوفی کشیدنگاه از چشم های ریز بین سعید گرفت و بی . 

چرا باید متنفر باشم مگه ایرادی داره سوشا؟ سعید دلم یه زندگی  -

آروم رو میخواد خسته شدم از جنگیدن با خودم باور کن. چرا قابل 

 !هضم نیست برات نمیدونم

سیلی  در جوابش، شمرده شمرده حقیقت تلخ دیگری را به صورتش

 .زد
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میدونی سوشا چی کاره ست؟ میدونی چرا من ده ساله به در و  -

دیوار می کوبم به هیچ جا نمی رسم ولی سوشا سه ساله میلیاردر 

 !شد؟ می دونی چرا؟!ها

 آب دهانش را فرو خورد و لب زد: چرا؟ 

 

 [16.06.19 08:28] 

#38 

 

  

 

د دست و از ترس شنیدن حرف هایی که به آنی در ذهنش نقش بستن

پایش شل شد و با هراس به دهان سعید خیره شد. سعید به عمد به 

 .یکباره و بی رحمانه سر اصل مطلب رفت

خالف می کنه. قاچاق عتیقه، مواد و هزار جور کثافت کاری  -

  !دیگه. دنبال آرامش در کنار چنین موجودی هستی، آره؟

ی محکمی که به صورتش کوبید، 《آره》چشم هایش را از 

ریخت؟ لب زد:خدایا خودت ست. باید چه خاکی بر سرش میب

  .کمکم کن

نشست که برای رسیدن خواهرش به عشقش باید سر سفره ای می

توانست دوام بیاورد؟ نانش از گوشت سگ حرام تر است. می
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دستش به سفره اش می رفت؟ دلش به بالینش می رفت؟ به خدا نمی 

می داد و بال بال می زد  رفت! به خدا نمی توانست! به خدا جان

 !برای رهایی

  .با جدا شدن دست های سعید از بازوهایش روی صندلی وارفت 

سعید حال او را دید ولی کوتاه نیامد، خم شد و انگشت اشاره اش 

  .را پر حرص مقابل صورتش تکان داد

حاال بشین خوب فکر کن که سوشا همون مردیه که تو ذهنت -

هبارها مرورش کردی یا ن ! 

دستش را روی دهانش گذاشت و آنقدر محکم فشار داد تا خفه  

شود و دردش را فریاد نزند. سعید از درون داعان بود ولی 

نخواست خواهرش را آرام کند بلکه به خود بیاید. بی توجه به 

حالش رهایش کرد و رفت و کژال حس کرد پشتش خالی و ترس 

 !به تک تک سلول های بدنش چیره شد

ه جانش رخنه کرده بود و خودش را به آب و آتش می زد تردید ب

که راهی پیدا کند، دست سینا و رویا را بگیرد و فرار کند از این 

کشانیدش ولی افسوس که گرداب خوفناکی که به قعر نابودی می

 ...دورتادورش را سوشا احاطه کرده بود و راه گریزی نداشت

تی آن "آره" ی سوشا که اخم های درهم سعید را دید و ح 

پرتحکمش را هم شنیده بود چند لحظه بعد از نشستن سعید روی 

مبل نگاهش سمت آشپزخانه کشیده شد، بی هیچ رودرباسی بلند شد 

و برای جویا شدن از احوال کژال سالن را ترک کرد. با دیدن حال 

 .کژال اخم هایش در هم تر شد و نامش را صدا زد
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واقعا چرا این همه سال مثل کبک با شنیدن صدایش از جا پرید. 

 !سرش را زیر برف فرو کرده و از عالم و آدم هایش بی خبر بود

سوشا قدم به قدم نزدیکش آمد. کژال از تنهایی شان هم هراس 

داشت. نگاهش به بیرون کشیده شد دیدی به سالن نداشتند آب 

 دهانش را ناشیانه فرو داد، واقعا نمی خواست با این هیوال زندگی

  .کند

نزدیکش که رسید، آرام و خونسرد دستش را یک سمت صورتش 

قاب کرد و کژال از این تماس لرزید ولی نتوانست واکنشی جز 

  .دوختن نگاه ناباورانه و درمانده اش به صورتش نشان دهد

 !چیزی شده؟ چرا حالت اینه؟ رنگ به رو نداری-

 سو... سوشا؟- 

 .جانم-

را ببیند و نگاه مشکوکش را کمی خم شد تا بهتر صورتش  

  .دورتادور صورتش گرداند

کژال می فهمید که آمدن او به آشپزخانه بی دلیل نیست! سرش را 

تکان داد تا هم از شر دستش راحت شود هم به خود مسلط شود. با 

 .تکان سرش دست سوشا پایین افتاد

 با من و من پرسید: تو... شغل تو چیه؟

ت جایی میان مغز کژال میخ شدپوزخند روی لب سوشا درس  . 

 سعید چیزی گفت؟ -
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از شوک اولیه خارج شده بود و حاال فقط دلش انکار گفته های  

 .سعید را از زبان سوشا میخواست تا کم درد تر بمیرد

 سوال منو جواب بده. تو مگه کارخونه قطعات خودرو نداری؟ -

 .این پرسیدن داره؟! تو که خودت می دونی -

 ...پس -

میان حرفش پرید: جنمش رو داشتم که خودم رو بکشم باال حرف  

پشت سرم زیاده می دونم ولی همه از روی حسادته. پرونده ی 

کاری من پاک پاکه. خط به خط حساب کتابم رو برات میارم و 

 !برات توضیح میدم تا با حرف هر حرافی این جوری به هم نریزی

عزیزش توهین می کرد! خونش به جوش آمد! به سعید، به برادر  

سینه به سینه اش ایستاد و غرید: حرف دهنت و بفهم سوشا. سعید 

حسود و حراف نیست. اون فقط نگران زندگی خواهرشه. زندگی 

ای که میخواد در کنار پست فطرتی مثل تو حروم بشه. حاال که 

این جوری رو در روی هم قرار گرفتیم بزار واضح بهت بگم 

رویا نبود ناخن شکسته ام رو هم کف دستت  سوشا. اگه به خاطر

نمی ذاشتم چه برسه به این که بخوام اسم نحست رو به عنوان 

 ...همسر توی شناسنامه ام تحمل

با سوختن به یکباره سمت چپ صورتش هینی کشید و فهمید زیاده 

روی کرده است ولی پشیمان نبود و با این سیلی بیدارتر و حس 

شد. دستش را از روی صورت داغ شده انزجارش بیشتر از قبل 

اش نگذاشت تا ضعفش را نشان ندهد و تن سوشا را که از کار بی 
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اراده ی خود پشیمان شده بود، از مقابلش پس زد و دوان دوان از 

 .آشپزخانه به اتاقش رفت

گوشه اتاق کز کرد و زانوهایش را به آغوش کشید. زندگی با 

اتابک بود و از شروعش  تر از زندگی باسوشا مطمئنا  سخت

حراص داشت. یاد حرف های آخرش که می افتاد خودش را تسلی 

می داد که سعید اشتباه می کند و به قول سوشا جنمش پله های 

 ...ترقی اش شده اند نه چیز دیگری

تقه ای به در خورد و پشت بندش در باز و رویا میان چهارچوب  

وضعیت آهی کشید و نمایان شد. از دیدن کژال در آن حال و 

سمتش آمد. کنارش تکیه به دیوار نشست. ولی کژال واکنشی نشان 

نداد. رویا هم با این وصلت مخالف بود، می دانست روحیه ی 

 خواهرش حساس است و با سوشا خ

 

 [16.06.19 08:28] 

واهد شکست. با آرامشی ساختگی که حال خواهرش را بدتر از این 

 :نکند پرسید

- مثبته؟ واقعا جوابت  

جواب را می دانست چرا خودش را به زحمت بله گفتن می  

 !انداخت! آن هم این بله ی منفور

 :رویا هم منتظر جوابی نماند و سوال بعدی اش را پرسید

 علت قبول سوشا چیه؟-
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یادش به هوش باالی رویا افتاد و ترسید متوجه اجبار بله گفتنش  

خوام زندگی کنم رویا.  شود و برای قانع کردنش لب باز کرد: می

 !همین

ولی رویا باور نکرد، آهی کشید و حرفی نزد. می دانست موقعیت 

گفته مناسبی برای تحلیل کار او نیست. بلند شد و گفت: پاشو بابا 

بیای توی سالن زشته. انگار میخوان قرار مدار بذارن. فقط کژال 

 میشه یه خواهشی ازت کنم؟

بزندسرش را بلند کرد تا حرفش را  . 

زیر بار محرمیت قبل از عقد نرو و اینکه تب سوشا خیلی تنده  -

مطمئنا  نظرش به عقده. رضایت نده بذار برای بعد از اتمام ترم 

 دانشگاهت. باشه؟

کژل داشت تمام زندگی اش را برای رویا می داد و رویا از او 

خواهش یکی دو ماه بیشتر زنده بودن را داشت. بد هم نبود چه 

ز زندگی کردن و زنده ماندن بدش می آمد! این فرصت کسی ا

شد! بدون اینکه دلیل خواهشش را برای هر مرده ای فراهم نمی

بپرسد قبول کرد و هر دو به سالن بازگشتند نارضایتی را در 

صورت خانواده اش به خوبی متوجه بود. به  جز خود سوشا و 

ت نداشت حتی البته از سوشا بیشتر خاله کسی رضایت به این وصل

آرزو هم که در وهله اول خرسند از جواب مثبتش بود حاال به زور 

داد. او هم از چهره ی خودش را راضی و خوشحال نشان می

 !همسر و فرزندانش متوجه وخامت اوضاع شده بود
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میزان مهریه و شیربها را خود سوشا تعیین کرد و کژال هیچ  

اشت! باز هم رویا درست نظری به میزانش نداد. اصالچه اهمیتی د

حدس زده بود و سوشا خواهان عقد در همین یکی دو روز آینده 

 .بود

این بار ساکت نماند و با عذر خواهی و اجازه از بزرگترها گفت:  

از پایان ترم و درسم چیزی نمونده مراسم عقد و عروسی بمونه 

برای بعد امتحانا چون واقعا سنگینن درس ها و نمیخوام مشروط 

شم و یه ترم رو اسیر بشم. از طرفی هم سوشا فقط چند روزه که ب

از همسرش جدا شده این تعجیل صورت خوشی نداره میان فامیل و 

 .مطمئنا  حرافی هایی در پی داره و من این رو نمی خوام

اخم های سوشا در هم رفت و نگاه تیزش را به چشم هایش دوخت. 

واست بلند شود و یک "نه" خافتاد دلش میبه یاد سیلی اش که می

قاطع بگوید و حقش را کف دستش بگذارد. نسرین با تایید حرف 

 .هایش رو به سوشا گفت: حق با کژاله

بعد لبخند پر از اشتیاقی به لب نشاند و انگار تازه یادش به  

کرد گفت: ولی خب ای افتاده درحالی که زیپ کیفش را باز مینکته

مزدی رو اعالم کنیمبین خودمون که می تونیم نا . 

 

 [16.06.19 08:28] 
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جعبه ای گرد و بلوری که انگشتر پر زرق و برقی را در دلش  

 .داشت بیرون آورد و رو به عزیز کرد

 .عزیز جون با اجازتون سوشا عروسش رو نشون کنه -

 .عزیز لبخند مهربانی زد 

 .مادر تو خودت صاحب اختیاری -

قاپ زد و انگشتر را دست سوشا دادنسرین حرفش را در هوا   .  

چقدر از این رسم بیزار بود البته در صورت اجباری بودن قبول 

ازدواج چه بسا که اگر رضایت باشد این لحظه شیرین ترین خاطره 

شود سوشا با لبخندی که شاید برای دیگران جذاب بود ولی در می

پس از  نظر کژال غیر قابل تحمل رو به جمع بااجازه ای گفت و

دریافت جواب باب میلش بلند شد نگاهش روی او که روبرویش 

روی مبل نشسته بود میخ شد و چه انتظار زیادی از او داشت که 

فکر می کرد بلند خواهد شد! وقتی دید حرکتی نکرد سمتش قدم 

کند و برداشت و کژال خوب فهمید سوشا دارد حفظ ظاهر می

ریان سینا و رویا را خوردخوری که حرصش را با یادآوری ج

سرش خالی نمی کند. تن به خواسته اش داده بود قبول ولی دلیل 

نمی شد که به هر سازش برقصد! مقابلش که رسید آقافرید به زبان 

 !آمد: کژال جان

 .این "جان" یعنی بلند شو 
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بس بود به اندازه کافی به خاطر تاخیرش در بلند شدن حرصش  

تا سوشا خواست دستش را به منظور داده بود، مقابلش ایستاد، 

نشان گذاشتن روی انگشتش، در دست بگیرد مانع شد و انگشتر را 

توانست هم بزند هنوز محرمیتی از دستش گرفت. حرفی نزد، نمی

در کار نبود و حق با کژال بود. انگشتر را با انزجار و به جبر در 

س کرد انگشتش فرو کرد و در همان دم مرگ را با تمام وجود لم

حتی نیم نگاهی هم به انگشتر نکرد و دستش را پایین انداخت 

صدای دست زدن نسرین و پشت بندش بقیه حکم فاتحه روی قبرش 

 .را برایش داشت

از حضور طوالنی شان سردرد گرفته بود و خدا را شکر  

باالخره نیمه شب عزم رفتن کردند. به اجبار همراه خانواده  برای 

ط رفتبدرقه شان به حیا . 

بالفاصله بعد از رفتنشان و بسته شدن در حیاط توسط رویا، سعید  

 با تحکم اسمش را صدا زد: کژال؟

با اعصابی داغان و دلی پردرد ایستاد و قدمش که می رفت داخل  

ساختمان گذاشته شود را باز داخل حیاط برگرداند و سمتش چرخید. 

ه شدن بود و آنقدر خشمگین بود که رگ های گردنش رو به پار

 .صورت سفیدش رو به کبودی می زد

 !سرخود شدی؟- 

 !از دادش شوکه شد. سعید هیچ وقت به او توهین نمی کرد 
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تو مگه بزرگتر نداری؟ خودت میبری و میدوزی و تن میزنی -

حاال حتما باید شب خواستگاری جواب مثبت رو میدادی اینقدر 

 !هول بودی

 .بابا با ناراحتی دخالت کرد

- یدجان یواش تر برید داخل خونه حرف بزنید صداتون میره سع

 .خونه ی همسایه ها

اما سعید این چیزها سرش نمی شد. دو مرتبه داد زد: پدر من شما 

 !چرا هیچی نگفتی این عقل نداره

《خودت چرا حرفی نزدی》از ذهنش گذشت   

 .سمتش آمد و در صورتش براق شد

- میزنی یا از روی جنازه  به خدا قسم کژال یا همه چی رو به هم

 .ی من رد میشی و میری تو خونه ی سوشا

آرزو مستعصل دستش را روی بینی اش گذاشت و به خانه های 

 .مجاورشان اشاره کرد

 !بسه سعید برید تو خونه همه رو خبر دار کردی -

همزمان سعید را داخل ساختمان هل داد. بغض دار از این از  

وت ناعادالنه اش، پشت سرش داخل همه جا بی خبری سعید و قضا

رفت. همگی با ناراحتی و پژمرده دنبالش روان شدند. آرزو در را 

 .بست و رو به سعید کرد
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دلیل این همه داد و بیداد تو رو نمی فهمم سعید! مشکلت با سوشا  -

 چیه؟

کارد به سعید می زدی به جای خون آتش از رگ هایش فواره  

 .می کرد

یست، مادر من همه چیز رو که نمیشه تو جمع چون آدم درستی ن -

 .گفت. البد یه چیزایی می دونم که میگم دیگه

رویا دخالت کرد: سعید یه دقیقه اروم باش. حتما کژال هم برای  

 .کارش دلیلی داره

گذاشت رویا رو به کژال کرد و سمتش قدم بر داشت. نباید می 

یرون می کشید و سوال پیچش کند. او به راحتی مو را از ماست ب

دانست با دو سوال ته و توی قضیه را می فهمید و به سوال سوم می

نکشیده دادش به هوا می رفت. نگاهش را سعید داد و بی توجه به 

رویا گفت: این خواسته  ی منه دلم میخواد به خواسته م احترام 

زند ندارم همین بذارید. من کاری به حرف هایی که پشت سرش می

ه که دوستم داره و قول خوشبخت کردنم رو داده. خسته برام مهم

شدم از مرور خاطراتی که روحم رو زخمی کردند. می خوام یه 

 .زندگی جدید رو شروع کنم

 .تن صدای سعید پایین آمد ولی از عصبانیتش ذره ای کم نشده بود 

سگ اتابک شرف داره به صدتا سوشا. کاری ندارم به اینکه  -

و به جنون رسیده بود کارش ولی اینو هزار بار زیادی عاشق بود 

گفتم و باز میگم معرفت و شرفی که اتابک داشت رو تو وجود هیچ 

 . مردی ندیدم



 

198 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

دانست و دلش مرورش را نمی خواست. برای این را خودش هم می

این که ذهنش سمتش نرود گفت: اتابکی در کار نیست اون رفته و 

ن سوشا رو انتخاب کردم اگه دلم نمی خواد که دیگه برگرده. م

ام احترام بزاریدخوشبختیم براتون مهمه به خواسته . 

راهش را کج کرد و قبل از فرو ریختن اشک هایش قصد رفتن  

به اتاقش را کردم که سعید با ناراحتی گفت: مهمه که نمیخوام زن 

 !اون آشغال بشی

 اشک هایش فرو ریخت و برنگشت تا ببیند و به راهش ا 

 

 [16.06.19 08:28] 

 .دامه داد و خودش را داخل اتاق انداخت
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 ...از همه ی دنیا خسته شده بود، هر چه باداباد
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*** 

 

خسته و بی حوصله از دانشگاه بیرون زد و با دیدن ماشین سوشا 

درست مقابل ورودی اعصابش به کل خط خطی شد. با دوستانش 

معطلی داخل ماشینش قرار گرفتخداحافظی کرد و بی  . 

 .برو واینسا-

 .چشمی بلند باال تحویلش داد که با حرص پوفی کشید

 سالمت کو خانوم خانوما؟-

سمتش چرخید. واقعا نمی فهمید دوستش ندارد و این طور برخورد 

 می کرد!؟

از نگاهش تا ته خط را خواند که اخم هایش در هم شد و به آنی آن 

بین رفت شیطنت اولیه اش از . 

 چیه؟ نمیشه باهات مهربون بود؟-

 !برای چی اومدی دم دانشگاه. مگه نگفته بودم خوشم نمیاد بیای-

 !نامزدمی مثال-

 .پوفی کالفه کشید

سوشا خواهش می کنم. این لجبازی رو بذار کنار. مثل یه آدم -

 .معقول بذار زمان همه چی رو حل کنه
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- ی خوای قبول کنی که چی رو حل کنه! تو چرا نمی فهمی و نم

  !من و تو االن رسما نامزد هستیم

 .ناراحت از موقعیتشان دستی در هوا تکان داد

 !نیا دم دانشگاه سوشا. خواهش می کنم-

 برای چی؟-

برای چی؟! راست می گفت علتش چه بود؟! دیر یا زود همه می 

فهمیدند که قرار است به زنجیر سوشا دربندش شود، دیگر این 

اری اش برای چه بود؟محافظه ک ! 

 .جوابی که برای سوالش نداد، نرم تر شد

 !بابت دیشب معذرت می خوام. دست خودم نبود-

به یاد سیلی ای که خورده بود، اخم هایش درهم تر شد و نیش 

 .زبانش راه افتاد

مهم نیست خیلی ها تحمل شنیدن حرف حق رو ندارن. دست -

 !خودشون نیست. تو هم مستثنی نیستی

مید که عصبی اش کردهفه . 

 !خیلی گوشت تلخی-

 .نخور! زور که نیست-

تک خنده ای زد و بی رگ تر از همیشه گفت: اخه خوردنی رو 

 !باید خورد
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 .با حرص چشم غره ای سمتش رفت

 .میشه گاز بدی به فرقونت. دیرم شده باید برم خونه-

 !خونه!؟ داریم میریم ناهار دربند-

ارم باهات ها سوشا. فردا امتحان دارم با عصبانیت غرید: شوخی ند

 .باید برم خونه. نمی تونی برسونی نگه دار پیاده میشم

 .فهمید آن روی مبارکش باال آمده که کوتاه آمد

 !خیلی خب چرا رم می کنی. می رسونمت. فردا هم روز خداست-

باید خیلی زود تکلیفش را با این رفت و آمدها مشخص می کرد. 

و گذار های مسخره اش را نداشت که برای  حوصله ی این گشت

او بد گذرانی بود و فقط برای سوشا خوش می آمد! االن کشش 

 !بحث سر این موضوع را نداشت بعدا برایش نقشه ای می ریخت

مقابل در خانه اشان ترمز کرد. پیاده شد و فقط به گفتن خداحافظ 

سوشا  اکتفا کرد و خیلی زود بی توجه به سنگینی نگاه پر حرص

کلید در قفل در انداخت و در را باز کرد و بی تشکر و تعارف 

داخل رفت و در را بست. سوشا با بسته شدن در پایش را روی 

گاز گذاشت و پر حرص ماشین را از جا کند و غرید: اگه رامت 

نکنم سوشا نیستم. بهت نشون میدم که هیچی نیستی در برابر 

 !سوشا

ه را برداشته بود. از خوشحالی اش صدای شاد و شنگول سعید خان

کژال هم کمی آرام شد و حرصش از سوشا را به کناری پرتاب 

کرد و برای فهمیدن ماجرایی که تا این حد برای سعید مصرت 
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بخش بود به جمعشان ملحق شد و با سالم بلندی که داد همه را 

 .متوجه ورودش کرد

  .سالم سالم من اومدم-

با روی باز جوابش را داد: سالم عزیزم. اولین نفر آرزو بود که 

 .خسته نباشی

  .قربونت برم مامانم خسته نیستم-

سمت عزیزجون که با لبخند خیره اش بود و در دل برای دور 

بودن چشم و نطر از نوه اش صد قل هو هللا می گفت، قدم برداشت 

و همان حین رو به سعید گفت: چی شده خونه رو روی سرت 

 !گذاشتی

انگار نه انگار که شب گذشته با هم بحثشان شده است  با ذوق

شروع به تعریف کرد و کزال با بوسه ای روی گونه ی عزیز 

 .کنارش نشست و گوش هایش را به حرف های سعید سپرد

شالگردن نیمه بافته ی عزیز را دور گردنش تاب داده بود. با بوسه 

عزیز  ای سفت و سخت روی تار و پودش گفت: کژال نگفتم دست

 .برام اومد داره! اونم چه اومدی

 با ذوق پرسید: چی شده؟

یکی دو هفته پیش با یکی آشنا شدم که از اون سرمایه دارهای -

  .خفنه! وقتی فهمید مهندسی شیمی خوندم بهم پیشنهاد کار داد

 .کژال هم از فرط خوشحالی به وجد آمد
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 وای سعید جدی میگی؟ حاال کارش چیه؟-

ناری اش نشست و ادامه دادآمد و صندلی ک : 

کارخونه ی باباش چند ساله ک بسته شده. میخواد کارخونه رو -

راه بندازه. مواد شوینده و بهداشتی تولید می کردن قبال. میگه 

میخواد اول فرمول تولید رو بهینه سازی کنه بعد با یه کیفیت عالی 

هشروع به تولید کنه که نیاز به یه مغز خالق و کاربلد دار . 

به خودش اشاره کرد و بادی به غبغبش انداخت و ادامه داد: که 

 !اونم داداشت حی و حاضر آماده س برا ارائه ی کار و تز

 

 [16.06.19 08:28] 
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آخرین تمرین را هم حل کرد، گردنش از بس در کتابش روی میز 

خم مانده بود خشک شده و دردناک بود، صورتش از درد جمع شد 

به پشت گردنش زد و نگاهش را به ساعت روی دیوار و دستی 

داد. هشت و نیم بود و او درست سه ساعت بکوب درس خوانده 

بود. از ذهنش گذشت حتما مهمان سعید آمده است و همان دم در 
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اتاقش به ضرب باز شد. سرش سمت در چرخید و با اخم به رویا 

 .نگاه کرد

 !آروم تر رویا، شکست-

دیدرویا با شیطنت خن . 

پاشو بیا دوست مایه دار سعید یه ساعته اومده منتظر تشریف -

  .فرمایی توعه

 .چپ چپی نگاهش کرد

 !کم چرت بگو. منتظر من چرا-

رویا خرخری به معنای خنده کرد و گفت: واال یه ساعته چشمش 

سمت راهروس، حس کردم منتظر توعه! مامان گفت بیا یه خوش 

شم کمک کن بساط شام رو روبراه آمد بگو بچه چشم به راهه! بعد

 .کنیم

همراه با چشم عره به مزه پرانی رویا سری تکان داد و از پشت 

 .میز بلند شد

 .برو لباسم و عوض کنم بیام-

بدون هیچ وسواسی تونیکی سرمه ای رنگ باالی زانو با دامن 

شلواری سفید و شال سفید رنگی برداشت و تن زد و بی هیچ 

ر بیرون و مستقیم سمت سالن قدم برداشت. نگاهی به آینه از د

صدای خنده ی آقافرید نشان از خوش مشرب بودن مهمانشان 

داشت. دستی به شالش کشید و داخل سالن پا گذاشت. پاگذاشتن 

  !همانا و در دم خشک شدن همانا
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 .با ناباوری و در شوک خیره ی فرهانی بود که به پایش بلند شد

را این طور اتفاقی و در خانه شان باورش نمی شد روزی فرهان 

ببیند. با سالم فرهان به خود آمد. نباید اشناییت می داد از ذهنش 

 .گذشت انگار قصد فرهان هم همین است

 .جواب سالمش را به زحمت داد و با بفرمایید به مبل اشاره کرد

سعید با لبخند و صدایی که به راحتی شادی را در آن می شد 

ل اشاره کرد و رو به فرهان گفت: کژال تشخیص داد به کژا

 .خواهرم که تعریفش رو می کردم

  .فرهان با تواضع سری برای کژال خم کرد

 .خیلی خوشوقتم خانوم-

رویا با نگاهش موشکافانه مشغول عرض یابی فرهانی بود که هیچ 

وجه تشابهی با آن فرهان عاشق و لوس نداشت. فردی متواضع و 

ار باال که همه ی نتیجه گیری اش را در عاقل با معلوماتی بسی

همین یک ساعت و هم نشینی در جمع از او حاصل کرده بود. در 

نگاه تیزبین رویا فرهان مردی جسور و شجاع بود و مناسب 

خواهرش کژال. این حرکت آخر او تمام افکار رویا را مهر تایید 

  .می کوبید

صبانی شد. کژال از شوک اولیه خارج شده و از دست فرهان ع

یادش آمد فرهان سعید را می شناخت پس طرح رفاقت ریختن با 

برادرش نمی توانست اتفاقی باشد و مطمئنا از روی نقشه و عمد 

بوده. چرا ساده لوحانه فکر می کرد که فرهان به قسمی ساده دست 
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از سرش و به احترام خواهشش دست از خواهش دل خود برداشته 

نیت نمی دانست چه کار کند. با چشم است! از زور حرص و عصبا

 .غره ای نامحسوس جوابش را داد

 .ممنون، همچنین-

فرهان خیلی راحت متوجه حرص کالم و خشم نگاه کژال شد و در 

دل خنده اش گرفت و کژال با گفتن "با اجازه" سالن را ترک و 

  .سمت آشپزخانه راه افتاد

دلش موقعیتی  تمام بدنش از خشم و ناراحتی منقبض شده بود و

مناسب را می خواست تا فرهان را بازخواست کند و سر از 

افکارش در بیاورد. از او به شدت می ترسید و دلش گواه بد می 

داد؛ آن هم با وجود سوشا و نامزدی اش، مطمئنا فرهان از این 

موضوع بی اطالع بود و قصدش برای نزدیک شدن به خانواده 

ت عالقه اش بود و اگر می فهمید که اش اصرار دوباره اش به اثبا

 .کژال نامزد کرده... بی اراده "وای" بلندی گفت

مادرش با نگرانی ظرف ساالد را روی میز گذاشت و سمت کژال 

 .خشک شده در چهارچوب ورودی آشپزخانه رفت

 چی شد مامان جان؟-

کژال به خود آمد و با لبخندی کم جان و تصنعی هول جواب داد: 

. یه درسم رو نخوندم یهو یادم افتاد، آخه فردا امتحان هی... هیچی

 .دارم

 .آرزو با لبخند سفره را برداشت و سمت کژال گرفت
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ترسیدم مادر. حاال وقت زیاده می خونی، بیا این سفره رو ببر -

 .بنداز تو سالن

 

 [16.06.19 08:28] 
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سفره را از دستش گرفت و در حالی که سعی در کنترل افکار 

پریشان و به دست آوردن آرامشش داشت در سالن مقابل آشپزخانه 

مشغول پهن کردن سفره شد. آنقدر آشفته بود که عقلش به جایی قد 

نمی داد، به خودش لعنت می فرستاد که چرا عشق تند فرهان را 

 .دست پایین گرفت و کار به اینجا کشید

رفته و به رویا توی آشپزخانه رفت و سبد نان را از دست آرزو گ

سالن و کنار کژال آمد و هنگام گذاشتن سبد میان سفره نگاهی به او 

دهد کرد که معلوم بود با فکری مشغول کارش را بی دقت انجام می

 .و ریز خندید

حس خوبی نسبت به فرهان پیدا کرده بود و حاال از وضعیت به   

 .وجود آمده و جسارت مثال زدنی فرهان خوشحال بود

ر کژال مشغول بود که سنگینی نگاه رویا را متوجه نشدآنقدر فک  . 
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رویا لبخندی معنا دار به منگی خواهرش زد و با شیطنت  

 صدایش زد: پیس پیس کژال کجایی؟

با صدای رویا از فکر پرید. اخم های درهمش با دیدن خنده ی 

روی لب های رویا در هم تر شد. لیوان در دستش را میان سفره 

ته غرید: نیشتو ببندرها کرد و آهس . 

رویا بیخیال خنده ای کرد و کژال با حرص قاشق را از سفره  

 .برداشت و سمت رویا گرفت

چشمات و در بیارم برای چی وقتی فهمیدی دوست سعید فرهانه  -

 به من نگفتی!؟ که چشمش به راه رو مونده تا من بیام آره!؟

و سمتش  رویا به حرص زدن های او خندید و چنگالی برداشت 

 :گرفت و با اشاره به چنگال در دستش گفت

ببخشید آبجی مجبور به چاقوکشیم کردی! جنگ برابر چنگال در  -

  !برابر قاشق

 .با قاشقش به چنگال رویا کوبید و خنده اش گرفت 

 .زهرمار دارم جدی ازت سوال می پرسم- 

رویا چنگال را روی بشقاب توی سفره گذاشت و با لبخند جواب 

: مثال من بهت می گفتم چیکار می کردی؟داد  

 .لبش را با نگرانی به دندان گرفت و خیره ی صورت رویا شد

 !می ترسم رویا-

 از چی؟-
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از فرهان و کارهاش. خیلی بی کله س. طرح دوستیش با سعید به -

 .خاطر نزدیک شدن به منه می دونم

 !پ ن پ به خاطر هوش سرشار داداش نصفه مغزمونه-

غره ای به خاطر بی احترامی اش نسبت به سعید رفت کژال چشم 

 .و رویا بی خیال شانه ای باال انداخت

نبودی که ببینی این آقای عاشق، چه مسلط راجع به روند -

کارشون توضیح می داد و با اقتصاد االن مملکت برآورد هزینه و 

درامد سه سال رو هم تخمین زد. این آقا برای راه اندازی کارخونه 

صال نیازی به کمک سعید نداره در واقع تنها کمک سعید بهش ش ا

 .نزدیک کردنش به توست

از حرف های رویا آشوب دلش بیشتر شد و تا خواست بحث سوشا 

 .را پیش بکشد آرزو با شماتت صدایشان زد

 .نشستید به حرف زدن! غذا ها یخ کردن بجنبید-

ا از آشپزخانه هر دو به اجبار بلند شدند و باقی ظروف و غذاها ر

 .توی سفره انتقال دادند

همگی دور سفره ی خوش رنگ و لعاب نشستند. آقا فرید با خوش 

 .رویی به مهمانش تعارف زد

 .بفرما فرهان جان. خونه ی خودته تعارف نکن پسرم-

فرهان با لبخند سری برای آقا فرید تکان داد. سعی می کرد به 

وری و نمکدان شکنی کژال نگاه نکند و در حضور پدرش نمک خ

نشود ولی حواسش بود که کژال بی قرار است. باید هر چه زودتر 
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این بازی که راه انداخته بود را تمام می کرد، دلش راضی به 

آشفتگی کژال نبود. پیش از این که شیطنت هایش حرص او را در 

می آورد برایش تفریح بود ولی امشب خوب می فهمید که کژال دل 

است آشوب و غمگین . 

قاشقش را دست گرفت و از سعید که بشقاب غذایش را تا کله پر از 

برنج کرد تشکر کرد. سر به زیر با لحنی گرفته شروع به صحبت 

 .کرد. طرف صحبتش همه ی اعضای خانواده بودند

 میشه یه اعتراف کنم؟-

 .همگی دست از غذا خوردن کشیدند و خیره اش شدند

ش برق اشک دیده میشدسرش را بلند کرد، در چشم های . 

لبخند کم جانی زد و ادامه داد: من پنج ساله که غذای خونگی 

 .نخوردم

همگی متعجب و ناباور به یکدیگر نگاه کردند به جز سعید که از 

 .زندگی فرهان تا حدود زیادی مطلع بود

آرزو مغموم و متاثر پرسید: مگه پیش مادر و پدرت زندگی نمی 

 کنی؟

ا برنجش سر به زیر جواب داد: من حدود پنج فرهان حین بازی ب

سال پیش توی یه تصادف همه ی زندگیم رو از دست دادم. پدرم، 

مادرم، خواهرم. خودم موندم و خودم. رفتم امریکا . موندن توی 

ایران و دیدن جای خالیشون خیلی مرگ بود برام. االنم به خاطر 
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ندن نبود تا فروش کارخونه و ازمین های پدریم اومدم قصدم مو

 .وقتی که سعید رو دیدم

نگاهش را به یمت سعید باال کشید و با محبت خیره اش شد و ادامه 

داد: احساس کردم داداشم زنده شده. خواستم که بمونم و از نو 

 .بسازم

 .سعید با محبتی مردانه به شانه ی فرهان زد

 .نوکرتم داداش-

: تموم این مدت سعید فرهان لبخندی زد و رو به آقا فرید ادامه داد

از شما برام حرف زده و من ندیده عاشقتون شدم و حس کردم پدر 

سعید پدر من هم هست. مادرش مادرم. مادربزرگش هم 

مادربزرگم. می دونم شاید عجیب باشه براتون این حسم ولی من 

  .اصال حس غریبگی میونتون ندارم

یمیت همه ی اعضای خانواده تحت تاثیر صداقت و احساس صم

فرهان قرار گرفته بودند غیر از کژال که هیچ یک از اعمال و 

حرف های او را باور نداشت و دلش می خواست سرش فریاد 

 .بکشد و بگوید بس کن این بازی مسخره را

 از اینکه برای بد

 

 [16.06.19 08:28] 

ست آوردنش به فریب با خانواده ی سادهاش وارد بازی شده و به 

ر جهت هدفش سوءاستفاده می کرد خشمگین بود. نوعی از آنها د
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هرگز دوست نداشت به خانواده اش توهین شود و این حرکت 

 .فرهان را توهینی بزرگی به شخصیت انها می دید

عزیز مادرانه به فرهان که در نظرش آشنا می آمد و عجیب این 

 .آشنا به دلش نشسته بود نگاه کرد

- . کسی که تا این حد ادب و تو هم برای ما مثل سعید شدی پسرم

 .تواضع داره برای ما قابل احترامه. خدا خانواده ت رو رحمت کنه

کژال حتی شک داشت که فرهان راجع به خانواده اش هم راست 

گفته باشد، از این که عزیز این قدر ساده بود حرصش گرفت و 

نتوانست تحمل کند و از سر سفره بلند شد، نگاه همه سمتش کشیده 

نگاه کژال روی فرهان خیره شد فرهان خواهش را در چشم  شد و

 .هایش ریخت و لبش را به دندان گرفت

کژال نمی دانست با این عاشق دیوانه اش که الحق در عاشقی دست 

 .اسطوره های شاهنامه را هم بسته بود چه کند

 آرزو پرسید: چرا بلند شدی مامان جان؟

هم نفهمید چرا از  نگاه کژال به سمت مادرش برگشت و خودش

رفتن صرف نظر کرد و بهانه ای تراشید: نمک دون یادم رفته 

 .بیارم، میرم بیارم

همه با خیال راحت به خوردن غذایشان مشغول شدند و کژال در 

آشپزخانه بارها و بارها نفس عنیق کشید و راه رفت تا تمدد 

تاب اعصاب یابد که مبادا کم آورد و فرهان را از خانه بیرون پر

 .کند
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 [16.06.19 08:29] 

#43 

 

 

 

ظرف میوه را از دست رویا گرفت تا خودش پذیرایی کند شاید 

فرصتی گیر آورد و حین تعارف میوه، سر از کار فرهان  در 

 .آورد

ظرف را دور گرداند و به فرهان رسید. لبخند زیر پوستی فرهان  

روی مخش بود. روی تک مبل نشسته بود و کسی متوجه شان 

 نبود. آرام ولی پرحرص لب زد: برای چی اومدی اینجا،

حین برداشتن سیب مثل خود کژال آرام زمزمه کرد: اومدم که 

 ...بمونم

چشم در چشم کژال چشمکی ریز زد و ادامه داد: و می مونم  

 .مواظب خودت باش

چشم های کژال کوره آتشفشان شد و فرهان دلش خواست قهقهه 

ش جور نبودبزند ولی حیف که موقعیت ! 

زنگ در به صدا در آمد. با غیظ رو گرفت و ظرف میوه را روی 

میز قرار داد و نگاهش سمت رویا که برای جواب دادن اف اف 
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ی رفت کشیده شد، به آنی حس کرد سوشا پشت در است و نگرانمی

 .و ترس به تک تک سلول های بدنش رسوخ کرد

رش کردسعید در حال پوست گرفتن پرتقالش رو به پد  . 

 .بابا طبقه باال رو می خوام یکم روبراه کنم برای خودم و فرهان -

سرکژال با سرعت سمت فرهان چرخید، طوری که دردی در  

ناحیه ی گردنش احساس کرد. لبخند فرهان از حرکت کژال عمق 

گرفت و لحظه ای نامحسوس به نگاه خشمگین کژال نگاه کرد و 

سعید را گرفت: راستش آقا فرید سپس رو به آقا فرید ادامه حرف 

وقتی از آمریکا برگشتم وضعیت خانه پدری و کارخانه خوب نبود، 

در حال حاضر هر دو در دست تعمیرند و تا یک ماه کارشون 

طول میکشه و االنم تو هتل اقامت دارم. من راحتم ولی سعید 

 .اصرار داره که بیام و مزاحم شما بشم

را گرفت: بابا قراره روی پروژه  سعید سریع دنباله حرف فرهان

کار کنیم و مواد اولیه و چگونگی استفاده و ترکیبشون رو طراحی 

 .کنیم فکر کردم به یه جا نیاز داریم برای پیشبرد کارها

آقا فرید با لبخند سری تکان داد: خیلی هم خوبه. باال که خالی و بی 

بگیرهاستفاده ست. انشاهللا که موفق باشید و کارتون رونق  . 

رویا با نگرانی داخل سالن آمد و نگاهش را روی فرهان و کژال  

 .به حرکت درآورد

 آرزو نگاه از جمع گرفت و از او پرسید: کی بود مامان جان؟ 
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نگاهش را به سمت سعید برگرداند و جواب داد: سعید برو دم در  

 .تعارف کن بیان داخل. اف اف کار نکرد که در رو باز کنم

مادرش ادامه داد: سوشاست مامان جانو رو به  . 

دست فرهان روی دسته ی مبل مشت شد و حرکتش از چشم کژال 

پنهان نماند و دلش بیشتر آشوب شد. بدون فکر رو به فرهان گفت: 

 آقا فرهان میخواید طبقه ی باال رو نشونتون بدم؟

سعید بلند شد و حین رفتن به حیاط دستی به بازوی کژال زد و  

پر حرص کنار گوشش گفت: برم این خرمگس رو رد کنم آرام و 

 .بیام

و بلند با لحنی کامال متفاوت با خوشرویی گفت: آره کژال جان فکر 

 .خوبیه

 .رو به فرهان ادامه داد: پاشو فرهان جان 

همگی از پیشنهاد کژال متعجب بودند! او از این خوش خدمتی ها  

دادبرای هیچ مردی انجام نمی ! 

سری به نگاه منتظر فرهان تکان داد و لبخند زد. با بلند  آقا فرید 

شدن فرهان کژال نفس راحتی کشید و سمت رویا رفت و شانه به 

 .شانه اش ایستاد و زمزمه کرد: مواظب باش کسی باال نیاد

رویا ریز خندید و چشمکی حواله اش کرد و کژال با چشم غره و  

دنیشگونی از پهلویش از خجالت چشمکش درآم ! 
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آرزو نگران آمدن سوشا و ناراحت شدنش از این موضوع بود، هر 

چه به کژال نگاه کرد تا با عالمت چشم از همراهی فرهان منعش 

کند او نگاهش نکرد و در عوض با عذرخواهی کوتاهی جلوتر از 

فرهان راه افتاد و فرهان در حالی که در دلش از این موقعیت به 

ه خرسند بود به دنبالش روان شد. روی پله ها آرام نامش دست آمد

 را صدا زد: کژال؟

با غیض سمتش چرخید و دستش را روی بینی اش گذاشت و  

شنوند بیا باال حرفتو بزنآهسته غرید: هیس... می . 

 .پله ها را با سرعت بیشتری باال و داخل واحد طبقه دوم رفت 

رش در را هل داد و داخل فرهان با لبخندی شیطنت آمیز پشت س 

رفت و تا خواست لب باز کند و نمک بریزد، چشمش به لوازم 

اتابک در وسط سالن افتاد. حس کرد خون در بدنش منجمد شد! این 

شناخت لوازم اتابک بود؛ همان ها که چند سال پیش از لوازم را می

 روی بددلی به بهانه ی کمبود جا به اینجا منتقل کرده بود! بعد از

 !این همه سال نگه داشتن لوازم اتابک چه معنی می داد

ها بود چرخید نگاهش کژال سمت فرهان که مات میز و صندلی 

مات مانده اش را که دید ردش را گرفت و به میز و صندلی ها 

رسید. اخم های خودش هم در هم ترشد. سعی کرد به چیزی غیر 

ند، دوباره سمت فرهان از هدفی که او را به باال کشانده بود فکر نک

نگاه کرد و با غیظ صدایش زد: آقای محترم! به چی نگاه می کنی؟ 

 .منو ببین
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فرهان پوفی کشید بلکه از افکار آزار دهنده اش نجات یابد و به 

کزال خیره شد و او ادامه حرفش را با خشم بیشتری در صورتش 

 کوباند: تا کجا میخوای پیش بری هان؟

ازگشت و جواب داد: تا اتاق خوابتشیطنت به وجودش ب  . 

رنگ صورت کژال به آنی قرمز شد! ترسید؟! عصبانی شد؟!  

 !شرم کرد؟! خودش هم نفهمید کدام حس در وجودش قوی تر است

 

 [16.06.19 08:31] 

فرهان تک خنده ای زد و در اصالح حرفش ادامه داد: نه منظور 

عاشقم بشی و باهام بدی نداشتم می خواستم بگم انقدر پیش میرم که 

 .ازدواج کنی

 !با شیطنت چشمکی زد و ادامه داد: تا اتاق هامون یکی بشه 

اش و این بار کژال فقط نگران شد. نگران سعید... نگران خانواده 

 !اعتمادشان به این دیوانه

 .قدمی سمت فرهان برداشت 

 میدونی سعید چقدر حساسه؟-

ید سر تکان دادفرهان شوخی را کنار گذاشت و برای تای  . 

 .کژال دردی در سینه اش حس کرد 



 

218 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

میدونی چقدر خوشحاله از این که با تو آشنا شده؟ میدونی سی -

سالشه و اگه بفهمه فریب خورده مثل بچه های هفده هجده ساله 

 نمیتونه با موضوع کنار بیاد و خورد میشه؟

فرهان بغض و ناراحتی را در صدای او تشخیص داد و میان  

پرید: من فریبش ندادم. هرچی پایین گفتم و هر چیزی که حرفش 

بین من و سعید اتفاق افتاده و هر قراری که گذاشته شده همه عین 

 .حقیقته

های زاغ فرهان خیره شد و با کژال چشم ریز کرد و در چشم 

رحمی حرفش را زد: حتی اگه خواهرش دوستت نداشته باشه؟بی  

آهوی چشم مشکی مچاله شد  فرهان حس کرد قلبش در مشت این 

ولی خم به ابرو نیاورد و صادقانه جواب داد: من می دونم که 

خواهرش دوستم نداره. نگران سعید نباش من برای سعید همون 

پلی هستم که دنبالش می گشت. کمکش می کنم به جایی که الیقشه 

برسه. خانواده ت رو هم فریب ندادم، شاید باور نکنی ولی من دل 

ه تک تکشون. راجع به من چی فکر می کنی؟ من اون بستم ب

 .قدرها هم که فکر می کنی پست و بد نیستم

کژال فکر کرد که او هرگز  فرهان را پست و بد ندانسته فقط از  

  !دست کارهای بچه گانه اش حرص خورده، همین

کمی خیالش راحت شد ولی به یاد سوشا دلش برای فرهان سوخت 

 .و آشوب شد

نی نگاه لرزانش احساس عمیقی را می دید که با ترس نام در نی  

عشق واقعی را رویش گذاشت. با بیقراری از فرهان رو گرفت و 
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پشت به او سمت پنجره رفت. نگاهش به پایین کشیده شد، سوشا و 

سعید را در حال مکالمه در کوچه دید بیقرار تر شد و سمت فرهان 

  .چرخید

فهمید حالش را فرهان کژال را از بر بود می ... 

سمتش قدم برداشت. رو به رویش و در یک وجبی اش ایستاد. یک 

سر و گردن از او بلندتر بود خم شد تا هم قدش شود و در چشم 

 .هایش خیره شد

  تو چته کژال؟ از چی نگرانی؟ -

کژال دستش را باال آورد، همان دستش که یادش رفته بود حلقه ی 

رآورد، مقابل صورت فرهان گرفت و منفور سوشا را از انگشتش د

در حالی که بغض سینه اش را سنگین کرده بود لب زد: دیر 

اومدی فرهان. دیگه نیا خونه مون، نیا که نبینی، نیا که اذیت 

 .نشی... من... نامزد کردم

قطرات درشت اشک از چشم هایش بیرون ریختند و فرهان با درد 

 !چشم هایش را بست تا نبیند

 

 [16.06.19 08:31] 

#44 
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کژال خواست دستش را پایین بیاورد که فرهان با چشم بسته متوجه 

شد و با گرفتن مچ دستش مانع شد. چشم باز کرد و نگاه براقش را 

 .به نگاه اشکی کژال دوخت

لرزی به تن کژال نشست که خودش هم علتش را نفهمید، معذب 

ولی نتوانست. دستش را تکانی داد تا از دست فرهان بیرون اورد 

 :فرهان بی توجه به تقالی او پرسید

چرا کژال؟! من می دونم که تو از سوشا متنفری. بهم بگو چی -

  !مجبورت کرد که جواب مثبت بدی بهش

با بهت خیره دو گوی زاغ شد. چقدر محکم بود چقدر این چشم 

های شیطان در دانشکده فرق داشتهای محکم و حامی با آن چشم ! 

شناخت! او اشت که فرهان همه کس و کارش را میتعجبی ند 

 .عجیب بود و این به کژال ثابت شده بود

علتش مهم نیست. مهم اینه که تو دیگه نباید بیای اینجا. گفتی به  -

 .خاطر من اومدی حاال که دیگه منی برات وجود نداره برو لطفا  

 فرهان لبخند کجی زد و دستش را باال آورد و انگشتر در دست 

کژال را لمس کرد. آرام بیرونش کشید. نگاه متعجب کژال روی 

حرکت فرهان بود که گفت: تو حتی اگه مال من هم نشی نمیزارم 

مال سوشا بشی میفهمی! تو باید خوشبخت بشی. خوشبختی تو برای 

من از همه چیز مهمتره نمیذارم خودت رو با سوشا تباه کنی. تمام 

خودم نرمت کنم که بعدا شرمنده ی تالشم رو می کنم که نسبت به 

 .دلم نشم
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دستش را رها کرد، کژال را در بی قراری رها کرد و قدمی  

سمت پنجره برداشت و بازش کرد. انگشتر را با حرص طوری به 

دورترین نقطه ی ممکن در دل شب پرتاب کرد که به هر جا 

 .بخورد هزار تکه شود

ش زد؛ شاید به سوشا کژال تشری به احساس به غلیان در آمده ا 

 .تعهد نداشت ولی به رویا داشت

 .با حرص بازوی فرهان را کشید تا سمتش برگردد 

 چیکار کردی دیوونه؟-

 .اخم های فرهان در هم تر شده بود 

 .کاری که خودت باید می کردی -

من اگه می خواستم این کار رو کنم مگه مریض بودم جواب  -

 !مثبت بهش بدم

ی مجبور بودی. فکر نکن نمی دونم که سوشا مریض نبودی ول -

دو روز پشت سر هم اومد دم دانشگاه سراغت! برای چی تو کافی 

شاپ قرا داشتید! چی بهت گفت که عصبانی شدی و گریه کردی 

 !ها!؟ باید به من بگی باید بگی که بتونم کمکت کنم کژال

توانست نور امیدی هر چند کم رنگ در دل کژال روشن شد. می 

کمک کند؟ نه، نمی توانست. آینده ی رویا به سوشا و تصمیمش 

 !بستگی داشت نه به فرهان و کمک اش

 .کالفه دستی در هوا تکان داد 
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تو کی هستی فرهان؟! چرا از همه چی خبر داری؟! ازت می  -

 .ترسم

 .فرهان نیم قدم فاصله شان را کمتر کرد و در صورتش خم شد 

دوست داره و برای به دست  من فرهانم. کسی که بی حد -

آوردنت هرکاری میکنه. از همه چیزت خبر داره چون براش 

مهمی. از چی میترسی نمیفهمم. حاال جواب منو بده، سوشا چی 

 .بهت گفت که مجبور شدی جواب مثبت بدی بهش

تقه ای به در خورد و بالفاصله رویا داخل آمد و با هول گفت:  

 .سعید و بابا دارند میان باال

فرهان چند قدم از کژال فاصله گرفت و برای عادی کردن  

اوضاع دل و احوالش چنگی به موهایش زد و سری برای رویا 

 .تکان داد

 .ممنون-

کژال سریع قبل از ورود سعید و آقافرید فرهان را صدا زد:  

 آقایی که از همه چی خبر داری؟

رفش را فرهان سمتش چرخید و تبدار و دلگیر خیره اش شد تا ح 

 .بزند

تو که از همه چیز من خبر داری، پی این یکی رو نگیر که -

پیداش نمی کنی. فکر نکن با دور انداختن انگشتر همه چی رو 

تموم کردی. من با جواب مثبتی که به سوشا دادم بهش متعهد شدم، 



 

223 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

تو دلت نسبت به من بوده و  بهتره دیگه فراموش کنی هرچی که

 .هست رو

 

 [16.06.19 08:31] 

رویا تک سرفه ای زد و کژال بس کرد. آقا فرید و سعید داخل 

آمدند. فرهان با مرتب کردن یقه لباسش تشری به خودش زد و 

سعی کرد از عصبانیتش کم کند. در صبوری و ظاهر سازی تبحر 

زیادی داشت، لبخندی به روی آقا فرید و سعید زد و با اشاره به 

یه، فقط جسارتا اگه میخواید دور تا دور خانه گفت: جای خوب

 .راحت باشم باید مبلغی رو به عنوان اجاره ازم قبول کنید

 .آقا فرید اخمی مصلحتی بین ابروهایش انداخت  

این چه حرفیه پسرم! فقط اومدم باال که راجع به این لوازم  -

مطلبی رو بگم، این ها امانتند دست من، یه گوشه بمونند تا 

انشاهلل صاحبشون بیاد بردشون . 

فرهان سرش را سمت کژال چرخاند و کژال با ناراحتی سر به  

 .زیر انداخت

فرهان دلگیر از حال کژال سمت آقا فرید قدم برداشت. دستی به 

 .شانه اش زد

بذاریدشون دم در مامورای شهرداری بیان ببرنشون. این ها -

امانت نیستند؛ امانت دختر شما بود که صاحب همین خرت و پرت 

داری نکرد براتونا امانته . 
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 .آقا فرید متعجب شد 

فرهان به سعید نگاه کرد و سعید سریع گفت: من راجع به اتابک  

 .با فرهان حرف زدم بابا

 .آقا فرید سری تکان داد و همزمان آهی کشید 

اتابک مرد بدی نبود ذات پاکی داشت فقط رسم عاشقی بلد نبود. -

 .به هر حال این ها امانت اند

فرهان تسلیم قلب دریایی پدر کژال دستی به چشمش زد و گفت:  

 .هر چه شما بگید آقاجون

کزال مغموم از بحث راه افتاده با اجازه ای زیر لب زمزمه کرد و 

از واحد بیرون زد. چقدر حرف فرهان رویش اثر گذاشته بود! او 

یک روزه تمام معادالت ذهنش را نسبت به خودش به هم ریخته 

ن فرهان عاقل و آرام کجا و آن فرهان شیطان و کودک بود، ای

کجا! کژال فکر نمی کرد که او از ازدواج ناموفقش هم مطلع باشد 

 ...ولی بود، فرهان ریز به ریز زندگی کژالش را می دانست

 

 [16.06.19 08:32] 
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سوئیچش را روی میز پرتاب کرد و کتش را با حرص از تنش کند 

تمام مسیر خانه ی کژال تا خانه ی خود را با  و روی مبل کوبید.

خشم و سرعت باال رانندگی کرده بود، حتی دو باری کم مانده بود 

  .تصادف کند

خودش را روی مبل رها کرد و پاهایش را روی میز روی هم 

انداخت، نگاهش دور تا دور سالن مجللش چرخید. حسرت نبودن 

خشت این کاخ را به  کژال در این خانه برایش درآور بود. خشت

 ...عشق حضور کژال بنا کرده بود

سرش را به پشتی مبل تکیه زد و ساعد دستش را حصار چشم 

د که به هایش کرد. تمام ذهنش در گیر کژال بود. او دختری نبو

راحتی تسلیم حرف زور شود سر سخت بود و خیلی لجباز... مانده 

راضی به کاری  بود که سوشا چطور توانسته با این سرعت او را

 !که میلش نبوده کند

می ترسید نتواند کژال را از چنگال سوشا بیرون آورد. از او  

متنفر بود و می دانست از کژال عقده ی چندین ساله دارد این را 

هم خوب می دانست که تالشش برای ازدواج با کژال فقط و فقط 

به تو  آرام کردن عقده ی دلش است. کالفه از افکارش غرید: لعنت

 ...سوشا لعنت

ساعدش را برداشت و هر دو دستش را روی سرش فشار داد.  

پیشانی اش به شدت دردناک بود و فکرش کار نمی کرد تا راه حل 

 .را بیابد
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بی بی از نماز شب فارغ شده و به سالن آمد. از دیدن فرهان در آن 

وضعیت آهی کشید، سال ها بود که او را شاد ندیده بود، عشق 

ال از او مردی غمگین و شکست خورده ساخته بود. دست به کژ

ام رو روا کنآسمان بلند کرد و لب زد: خدایا حاجت بچه . 

فرزندش نبود ولی از کودکی بزرگش کرده بود و دایه اش بود. 

 سمتش رفت و آرام صدایش زد: خوابی مادر؟

فرهان بدون ایجاد تغییری در وضعیتش با صدایی دو رگه از 

جواب داد: بیدارم بی بی چرا نخوابیدی شما؟ سردردش  

 نماز می خوندم مادر. تو چیکار کردی، دیدی کژالت رو؟ -

دستش را از روی صورتش برداشت، پاهایش را از روی میز  

پایین انداخت و در مبل صاف نشست. دستی به چشم های سوزناک 

 .کشید و به صورت مهتابی و مهربان بی بی نگاه کرد

ی لبش آمدلبخندی رو . 

 .آره بی بی دیدمش-

 !پس چرا این حال و روزته مادر؟ االن که باید خوشحال باشی-

فکر کرد باید با رویا صحبت کند و سر از کار کژال در آورد. با 

این فکر کمی آشفتگی اش بهبود یافت و جواب داد: خوشحالم بی 

 .بی. نگران نباش. به زودی بدستش میارم، تو فقط دعا کن

- اهللا. من که کارم دعا کردن برای توست مادر. نگران نباش انش

 .خدا خیلی بزرگه
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حرف بی بی همیشه برایش قوت قلب بود، با یک حرکت بلند شد. 

مقابل بی بی ایستاد و محکم سرش را بوسید و شب بخیر گفت و 

سمت پله های منتهی به سالن باال راه افتاد و بی بی صلواتی بدرقه 

 .ی راهش کرد

*** 

 

 [16.06.19 08:32] 
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پشت پنجره اتاقش ایستاده بود و فکرش هر لحظه به جایی پر می 

کشید؛ گاه به گذشته و درد هایی که اتابک به جانش ریخته بود، گاه 

در حال و حضور پررنگ فرهان در کنارش و گاه به آینده ای نه 

 ...چندان دور و اجبار حضور سوشا

ارش را با آهی که کشید فراری داد. تقه ای به در خورد و افک

 .سرش را سمت در چرخاند

  .بفرمایید -

سعید با شنیدن اجازه ی کژال دستگیره ی در را پایین کشید و در 

را باز کرد داخل رفت، از دیدن کژال پشت پنجره تصویر نقاشی 

 .های هنری در نظرش مجسم شد، لبخندی زد و سالم داد
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یداری؟سالم آبجی خوشگله. چرا ب -  

 .کژال لبه ی پنجره نشست 

 .خوابم نمیبره، امشب آسمون دیدنیه. بیا نگاه کن -

سعید کنارش قرار گرفت و سرش را به سوی آسمان باال برد و  

از دیدن آن همه ستاره لبخندی زد، خیلی وقت بود که به این چیزها 

 .توجه نداشت، به نظرش خیلی زیبا آمد

 .قشنگه -

پایین کشید و ادامه داد: مثل توسرش را سمت کژال   . 

 .کژال لبخند عمیقی زد و لب زد: دیوونه

سعید با نگاهی مملو از عشق به صورت مهتابی و بی نقص 

خواهرش از ذهنش گذشت که حیف از آهو که نصیب شغال شود. 

 .دلش گرفت و بی مقدمه گفت: نمیزارم زن سوشا بشی

 !قلب کژال فشرده شد! کاش می شد 

عوض کرد تا خوشی امشب برادرش خراب نشود و بحث را  

 پرسید: چقدر به این دوستت فرهان اعتماد داری؟

 .سعید لبخند کجی زد 

با اینکه بحث رو پیچوندی ولی من حرفم حرفه شده اتابک رو  -

پیدا کنم بندازمش تو جون سوشا پیداش می کنم ولی نمی ذارم تو 

هم اندازه ی چشم خودت رو دستی دستی بدبخت کنی. به فرهان 

هام اعتماد دارم، نگران من نباش. اگه خدا بخواد دنیا داره به کام 
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ما میشه. به دوسال نمی کشه که همه تون رو خوشبخت می کنم. 

 .بهم اعتماد کن

کژال فکر کرد دنیا هیچ وقت به کام او نبوده و نمی شد خوشبختی 

دلخوشی  شناخت ولی برایای که سعید از آن حرف می زد را نمی

 .برادرش لبخندی زد

 .انشاهلل -

سعید کمی این پا و آن پا کرد تا حرفی که به خاطرش به اتاق او  

آمده بود را بزند. دلش راضی اذیت شدن خواهرش نبود ولی چاره 

 .ای هم نداشت. لبه ی پنجره نشست

 ...میگم کژال -

 .جونم حرفت رو بزن سعید-

م دنبال فرهان... که با هتل راستش... راستش فردا می خوام بر -

 .تسویه کنه و بیاد اینجا

کژال به این کار راضی نبود بیشتر دلش به حال فرهان می  

تواند دلش را به دست آورد در سوخت، او هنوز امید داشت که می

حالی که دیگر دل کژال مهم نبود و این سرنوشت بود که چنگ به 

 .زندگی اش میزد

آمده بود که فدایی خانواده اش شود! یک بار انگار کژال به دنیا 

خودش را برای تنگ دستی پدر با اتابک فنا کرد و این بار باید به 

جز خودش، فرهان را هم قربانی یکی دیگر از اعضای خانواده 
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آمد؛ دلش می خواست با خود فرهان اش می کرد! از او بر نمی

دصحبت کند و او را از آمدن به خانه شان منصرف کن . 

به نگاه منتظر سعید سری تکان داد و دروغ گفت: خوبه موفق 

 .باشی

ای زیر دندان کشید و رها کرد و دل به دریا سعید لبش را لحظه 

 .زد و حرف اصلی اش را گفت

راستش باال هیچ وسیله ای نیست. بدون امکانات زندگی که  -

م نمیشه فرهان رو بیارم تو جای خشک و خالی. به مامان که گفت

 .مخالفت کرد و گفت کژال اذیت میشه

های در لفافه ی سعید سر در نیاورد و پرسید: با چی از حرف

 !مخالفت کرد؟ من از چی اذیت میشم؟

اینکه... این که از جهیزیه ی تو استفاده کنم برای فرش کردن -

 .باال

لحظه قلب کژال تیر کشید و غمی به سیاهی همین شب، منتها  

جودش نشست اما به روی خود نیاورد! دیدن آن بدون ستاره در و

کرد و می دانست او را بیشتر غرق گذشته و لوازم اذیتش می

خاطرات تلخش خواهد کرد ولی چاره ای نداشت، سعید هم چاره 

 ...ای نداشت

 .لبخندی ظاهرسازی کرد 
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خورند چرا مخالفت کرد؟! چهار ساله تو انباری دارند خاک می -

ن که الزمشون ندارم خدا رو شکر حداقل به کار تو بدون استفاده! م

 .اومدن

کند در دل سعید خوب می دانست که او دارد از خودگذشتگی می 

شرمنده اش بود ولی راه دیگری نداشت. او را به آغوش کشید و 

 .کنار گوشش زمزمه کرد: منو ببخش کژال، مجبورم

 .برای تغییر جو مشتی به پهلوی سعید زد و خندید 

دیوونه، این چه حرفیه میدونی چقدر بابا پول پای اون وسایل  -

ی داده باید ازشون استفاده بشه دیگه! تازه از میز و صندلی ها

اتابک هم برای کار استفاده کنید اون دیگه نمیاد دنبال وسایل هاش. 

ام، واالبزار پای مهریه ! 

ها  سعید بوسه ای به صورتش  زد و از او جدا شد. هنوز هم حرف

اش را باور نداشت لب زد:  جبران می کنم به خداو خنده . 

 

 [16.06.19 08:32] 

ای که در بی یک هفته به سرعت برق و باد گذشت، یک هفته

 .قراری طی کرد

با مرور تلخ ترین خاطراتش جهیزیه اش را در طبقه باال برای  

مدن سعید و فرهان چید و باال را قابل سکونت برای آنها کرد. از آ

 .فرهان راضی نبود ولی به خاطر سعید سکوت کرد
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دو باری فرهان تالش کرده بود که زیر زبانش را بکشد ولی از  

  .صحبت کردن با او طفره رفته بود

حضور فرهان در کنارشان برای تمام اعضا مسرت بخش بود و به 

او عالقه مند شده بودند فقط کژال بود که روز به روز افسرده تر 

و آینده ی خود را سیاه می دید می شد . 

جمعه همیشه برایش دلگیرترین روزها بود. پشت پنجره غروب

اتاقش نشسته و زانوی غم بغل گرفته بود که صدای زنگ موبایلش 

به صدا در آمد، بی حوصله سمت تختش رفت و موبایلش را از 

رویش برداشت، از دیدن نام سوشا روی صفحه بغض بدی به سینه 

زد هر بار که یاد سوشا و تصمیمش برای یکی شدن با اش چنگ 

او می افتاد آرزوی مرگ می کرد. به هیچ وجه آمادگی ازدواج با 

 ...او را نداشت ولی مجبور بود

هر روز که می گذشت بیشتر متوجه وحشتناک بودن تصمیمش  

می شد. به ناچار دکمه ی تماس را لمس کرد و گوشی را کنار 

 .گوشش قرار داد

- یه سوشا؟چ  

صدای عصبی سوشا در گوشش چون ناقوس مرگ پیچید:  این چه 

مدل جواب دادنه! کجا ول کردی رفتی امروز؟ هان!؟ کژال داری 

بازی در میاری،  بخوام باهات بازی کنم رحم نمی کنما! خودتم 

خوب می دونی که تو بازی با من بازنده ای... پس تموم کن این ادا 

ت رو. فهمیدی!؟اصول ها و مسخره بازیا  
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امروز وقتی از دانشگاه بیرون آمده بود سوشا سر راهش را  

افی شاپ دعوت کرده بود و او گرفته و او را به صرف بستنی به ک

بی حوصله به حرف های عاشقانه و دلبرانه ی سوشا وقتی برای 

شستن دست هایش به سرویس بهداشتی رفته بود کافی شاپ را 

 .ترک کرد

ا سوشا آزرده می شد و کشش اش را نداشت، واقعا روحش ب 

 .دست خودش نبود و این سوشا را تا حد مرگ خشمگین می کرد

جواب داد: سرم درد می کرد. بهت که گفتم قبول نکردی. گیر 

 .دادی بیا بیا

 .هر بهانه ای که کژال می آورد سوشا عصبانی تر می شد 

زه ای داره بهت گفتم ببرمت دکتر گفتی نه! طاقت من هم اندا -

کژال نزار سگ بشم چون بد می بینی. این هفته میام برای گذاشتن 

قرار و مدار های عقد و عروسی به جان خودت که شدی بالی 

جونم قسم می خورم کژال بازی در بیاری تا آخر همین ماه دختر 

 !عمه ام رو به عقد سینا در میارم تا معنی بازی رو بفهمی

س را قطع کرد و کژال درمانده و حرفش را زد و با حرص تما

وحشت زده روی تخت نشست. صدای فریاد سوشا در سرش پخش 

شد و دلش می خواست کمی مرد تر بود و این قدر بی مالحظه می

ی احوالش نبود و دم به دقیقه بی چاره بودنش را به سرش نمی 

کوبید! به هق هق افتاد و دلش مرگ خواست، چرا نمی مرد راحت 

ر زن سوشا شدن برایش خود عذاب بود چه برسد به شود! تصو

 ...واقعیتی که فقط یک هفته به آن زمان باقی مانده بود
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#47 

 

 

 

تقه ای به در خورد و بالفاصله باز شد و کژال فهمید که فقط رویا 

این چنین داخل اتاقش می شود. سریع اشک هایش را پاک کرد 

یا دید و با قلبی فشرده کنارش نشستولی دیر شده بود و رو .  

 چرا گریه کردی خوشگلم؟-

 .لبخندی زد بلکه گریه اش را تبرئه کند 

 .هیچی همینجوری دلم گرفته بود -

 .رویا برای خوب کردن حالش شوخی کرد

 مگه آهوها هم دلشون میگیره؟-

با غم نگاهش را سمت رویا چرخاند. از کنارش بلند شد و دوباره 

ه رفت، آهی کشید و یادش به عشق بی منطق و پشت پنجر

 .خودخواهانه ی اتابک کشیده شد
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اتابک هم هر وقت میدید بی حوصله ام می گفت آهوی من چه -

جوری دلش گرفته! می فهمید و آرومم نمی کرد و دل من تا ابد 

  !گرفته موند و اون فکر کرد که مگه آهوها هم دلشون میگیره

ژال بغض کرد، بلند شد و کنار رویا از صدای بغض دار ک

خواهرش ایستاد و دستش را نوازش گر روی کمرش کشید و 

 .خواهش کرد: اتابک رو فراموش کن خواهش می کنم

برای دلخوشی رویا لبخندی زد، همان لحظه فرهان از در  

ورودی سالن داخل حیاط رفت و راه کوچه را پیش گرفت، از 

سریع از پنجره فاصله گرفتترس دیده شدن و ایجاد سوء تفاهم،  . 

دیدن فرهان باعث شد بحث تغییر کند. رویا رو به کژال که برای  

 .شانه زدن مو هایش پشت میز آرایش می نشست کرد

کرددو سه روز پیش فرهان راجع به سوشا ازم سوال می - . 

دانست برس را برداشته و نداشته سمتش چرخید. خودش هم نمی 

ان راهی پیدا کند تا نامزدی اش را با چرا منتظر است که فره

 !سوشا بر هم زند

 سریع پرسید: چه سوالی؟ 

رویا سمتش قدم برداشت آرام برس را از دست او گرفت و پشت 

سرش ایستاد و مشغول شانه زدن مو های بلند و ابریشمی 

 .خواهرش شد

می خواست بفهمه چرا تو با وجود اینکه سوشا رو دوست  -

دادی بهش نداری جواب مثبت . 
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 .از داخل آینه به رویا خیره شد 

 تو چی گفتی؟ -

 .دست از شانه زدن کشید و با دلخوری نگاهش کرد

چی می گفتم؟! مگه من از چیزی خبر دارم؟! انقدر نامحرم شدم  -

باهات که یک کلمه نمیگی چی شده، چرا داری با آینده ت بازی 

 !می کنی

برس را از دست رویا  با دل آشوبی از روی صندلی بلند شد و

 .گرفت و با بی قراری دستی در هوا چرخاند

 .من خوبم رویا خودم میدونم دارم چیکار می کنم نگران من نباش -

 .رویا با حرص خنده ای کرد 

نگران نیستم چون فرهان از تو عاقل تره و نمیذاره خودت رو  -

ی بیچاره کنی، خودش همین امروز به من گفت فکر کنم فهمیدم چ

 !باعث شده که کژال این بی عقلی رو کنه

اضطراب تمام وجودش را در بر گرفت! انگار تعادل نداشت و  

نمی فهمید که باید خوشحال باشد یا ناراحت می ترسید... از آینده 

رویا می ترسید، از اینکه فرهان نتواند کمک کند و فقط کار را 

 ...خراب تر کند

زد: وای کژال به کل یادم رفت  تا خواست سوالی بپرسد رویا تشر

 برای چی اومدم سراغت! چرا آماده نیستی؟

 بی حواس پرسید: آماده برای چی؟ 
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 .رو یا چپ چپ نگاهش کرد و به مانتوی مجلسی تنش اشاره کرد 

 عروسی پسر حاج محسن دیگه یادت رفته دعوتیم!؟ -

 

 [16.06.19 08:32] 

ره گفت: من نمیام، پوفی کشید و حین جمع کردن مو هایش با گی

 .حوصله ندارم

کسی خونه نیست تا آخرشب میخوای تنها چیکار کنی تو خونه -

 !تک و تنها

 !اعصابم نمی کشه رویا! دفعه ی اولم نیست که می مونم تو خونه-

رویا برای تحریکش با شوق گفت: عروسیه کردها خوش میگذره 

 !ها

رمبی حوصله نق زد: گیرنده رویا نمیام. درس هم دا . 

نگاهش روی تیپ و چهره ی آرایش کرده و بی نقص رویا  

 .چرخید، واقعا حیف بود که ناکام شود

بی طاقت سمت در رفت و دوباره تأکید کرد: من نمیاما رویا به  

 .مامان هم بگو پا پیچم نشه برید خوش بگذره

اش تک به تک اصرار به سریع قبل از اینکه اعضای خانواده

احدشان بیرون زد و پله ها را در پیش گرفت و رفتنش کنند، از و

بی هیچ اراده و فکری سمت طبقه باال رفت. گوشه ای از در واحد 

فرهان و سعید باز بود و قسمتی از لوازم فیروزه ای رنگ خانه 
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دیده میشد. بغض کرد و بیشتر حال دلش دردناک شد. یادش آمد که 

ای از وشهپدر شوهرش چقدر به خاطر جهیزیه اش که فقط گ

داد تحقیر کرده بود. سریع رو عمارت بزرگ اتابک را پوشش می

گرفته و پله ها را در پیش گرفت و به پشت بام پناه برد. روی 

تختی که فرهان به تازگی گوشه ای از پشت بام قرار داده بود و 

روش را با پتوی نرمی مفروش کرده بود، نشست. تازگی ها 

م گاه برای آرامش گرفتن، پشت بام را متوجه شده بود که فرهان ه

پاتوق خود می کند و هر روز که می گذشت نظرش راجع به 

فرهان بیشتر تغییر می کرد، انگار فرهان آن پسر لوس و مرفه و 

بی درد نبود. گره های زیادی را در وجودش حس می کرد و 

 .ناخودآگاه حس احترامش به جوش در می آمد

 

ساعت گذشته است. از روی تخت  خودش هم نمی دانست چند 

بلند شد. بس بود هر چه فکر کرده بود و خودش را آزار داده 

 ...بود

راه آمده را در پیش گرفت. شب شده بود و واحد باال در تاریکی  

مطلق فرو رفته بود ولی همچنان درش نیمه باز بود. بی اختیار 

وستر قدمی داخل گذاشت، دست برد و کلید برق را زد و  نور ل

 .وسط سالن تمام خانه را روشن کرد

از دیدن وضعیت خانه چشم هایش گرد شد! در گوشه و کنار خانه 

پر از لیوان چای و آب خورده و نیم خورده و روی مبل ها را 
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ز کارشان را مهره های لباس های سعید و فرهان پر کرده بود. می

ویمشطرنج پوشانده بود، آشپزخانه را که دیگر بهتر است نگ ! 

سعید را می دانست که تنبل و شلخته است ولی از فرهان  

 !اتوکشیده و همیشه مرتب بعید بود

بی اراده و به غریزه ی زن بودنش شروع به تمیز کردن خانه  

کرد. اولین کارش جمع آوری لباس ها از روی مبل ها بود، همه 

را داخل ماشین لباسشویی چپاند و روشن کرد. لیوان ها را از 

طراف خانه جمع آوری و با دیگر ظروف نشسته، مشغول شست ا

و شو شد. کیسه ی بزرگ زباله را برداشت و پوست میوه ها و 

تخمه ها و دیگر تنقالت را داخلش ریخته و به حیاط برد و باز به 

خانه بازگشت. جاروبرقی را به پریز برق زد و چه خوب بود که 

خانهحواسش به هیچ چیز نبود جز تمیز کردن  ! 

فرش فیروزه ای پهن روی زمین که از تمیزی برق افتاد رضایت  

داد و جارو برقی را از برق بکشید. مشغول جمع کردن سیمش بود 

که صدای تک سرفه ای باعث شد با ترس سرش را سمت صدا 

برگرداند. با دیدن فرهان که با لبخند به در تکیه زده و خیره اش 

 .بود پوفی کشید

اومدی؟ ترسیدم. کی -  

ای میشه قدمی داخل خانه گذاشت و شرمنده جواب داد: چند دقیقه 

 .ببخشید قصد ترساندنت رو نداشتم

ای به دور تا دورش کرد و ادامه داد: خودم میخواستم شب اشاره 

 !تمیز کنم چرا زحمت کشیدی
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 .چپ چپی نگاهش کرد و تیکه انداخت

 !آدمی که تمیز کردن بلد باشه کثیف نمی کنه -

 .فرهان تک خنده ای به حرف فیلسوفانه اش زد 

کژال تازه یادش افتاد که اینجا جز خانه ی سعید خانه ی فرهان هم 

 !هست و بی اجازه به حریمش پا گذاشته

 

 [16.06.19 08:33] 

#48 

 

 

 

از طرفی هم با او در خانه تنها بود، سعی کرد دستپاچه نشود 

یواری قرار دهد و حین جاروبرقی را در دست گرفت تا در کمد د

انجام کارش گفت: در چهار طاق باز بود، اینجا هم خیلی به هم ور 

بود فکر کردم تمیز کنم اشکالی نداشته باشه شرمنده که بی اجازه 

 .اومدم تو

 .جارو را از روی زمین برداشت تا داخل کمد بگذارد 

ان در کمد را باز کرد و بعد از قرار دادنش برگشت،  از دیدن فره

درست پشت سرش هینی کشید، هنوز به این طور غافلگیری ها از 

  .سمت او عادت نکرده بود
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توجه به ترس کژال دلخور خیره اش شدفرهان بی . 

ترین شرمنده چیه دختر خوب! تو اجازه داری تو خصوصی -

مسائل زندگی من هم سرک بکشی. من فرهان نیستم که من تماما 

دارم که گاهی یادم میره من فرهانم انقدر  تو ام. به خدا انقدر دوست

 .که به تو فکر می کنم و تو وجودت غرق میشم

ها از نزدیکی با فرهان بیقرارمی سرش را زیر انداخت تازگی 

شده و از ابراز عالقه و نگاه های شیدایش عرق به تنش می 

نشست. از کنارش رد شد و فاصله اش را با او زیاد کرد از اینکه 

خورد او فرار نمی کرد و دیگر از دستش حرص نمی دیگر از

 .نگران و سردرگم بود

 .ناشیانه بحث را تغییر داد 

 همه ی کارا رو کردم فقط یه دستمال کشی مونده بلدی؟ -

 .فرهان با لذت لبخندی به کژال ناشی اش زد 

 میخوای بری؟ -

سر به زیر انداخت. خود را به آن کوچه زدن در برابر فرهان  

یده نداشت. نگاه بی تابش را به چشم های منتظر فرهان دوختفا . 

فرهان خواهش می کنم! موندن تو توی این خونه من رو اذیت - 

 ....می کنه... همین امروز

می خواست بگوید که سوشا تماس گرفته و تهدیدش کرده و تا  

شود ولی دلش نیامد و حرفش یک هفته ی دیگر همه چیز تمام می

 .را خورد
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رهان می فهمید که او را در تنگنا قرار داده ولی با این حال قدمی ف

 .سمتش برداشت و در صورتش خم شد

خیلی وقته که دیگه از دستم حرص نمی زنی، فکر کردم به - 

 !بودنم عادت کردی، نمی دونستم اذیت میشی

 .دوباره آن حس بی قراری وجود کژال را آشفته کرد 

- از خانواده ام شدی آرومم نسبت  شاید به خاطر این که عضوی

بهت. دلیل اذیت شدنم رو هم خودت خوب میدونی. تو برای کسی 

این جایی که یه مهره ی سوخته است برات. فقط نمی خوای باور 

 .کنی

فرهان منظورش را می فهمید. عصبی چنگی به موهایش زد،  

 .باید به سینا زنگ میزد

اشهمحکم و قاطع گفت: نیست، نمی ذارم که ب . 

 سمت در خروجی راه افتاد. بی اراده صدایش زد: فرهان؟ 

هربار که اینطور صدایش میزد قلب فرهان در سینه اش می  

لرزید و دلش می خواست جانش را فدایش کند، نگاه شیدایی اش را 

 .برگرداند

 جان فرهان؟ -

 .کژال از نوع جواب دادنش نگاه دزدید 

 .باید باهات حرف بزنم -
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تراشید، نمی خواست قبل از  تی به صورتش کشید و بهانهکالفه دس

 .مطمئن شدن از صحت حدصش گاف دهد

 .میرم سر کوچه شام بگیرم -

لبخندی با شیطنت زد و به در و دیوار اشاره کرد و ادامه داد: 

 .گردگیری هم بلد نیستم تاتو دستمال بکشی من اومدم

ه بیرون زدتا کژال خواست اعتراض کند، فرهان فرض از خان . 

به محض نشستن در ماشین اش شماره سینا را گرفت و به دو بوق 

 .نخورده تماس برقرار شد

 .سالم فرهان خان عزیز -

لبخند کم جانی زد و جواب داد: سالم داداش. حال احوال؟ چه می  

 کنی با زحمت های ما؟

سینا چمدانش را تحویل داد و خودش سمت سالن فرودگاه راه  

کردندره پروازش را به زودی اعالم میافتاد شما . 

 .چه زحمتی داداش دمتم گرم به فکری -

فرهان استارت زد. تحمل انتظار و حاشیه رفتن نداشت که سریع  

 .سر اصل مطلب رفت

 سینا جان چه کردی؟ زنگ زدی به داداشت؟-

سینا گرفته و دلگیر از سوشا و کاری که با او و رویا و از همه  

کرده بود شرمزده آهی کشید بدتر با کژال . 

 .حدست درست بود فرهان-
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گوشی در دست فرهان مشت شد. میدانست سوشا پست است ولی  

 ...فکر نمی کرد تا این حد

سینا ادامه داد: همونطور که گفتی به سوشا زنگ زدم بهش گفتم  

بزار برگردم گفتم زشته این همه وقفه بیفته بین خواستگاریمون که 

اولش طفره رفت ولی وقتی دید رو حرفم مصمم  به هم خورد.

ایستادم گفت تا بعد از عقد من و کژال فکر خواستگاری رو از 

سرت بیرون کن. دیگه مطمئن شدم که حدسم درست بوده و به هم 

 .زدن خواستگاری از عمد بوده و معده دردش بهونه

بی اراده و بی مالحظه به اینکه سینا برادر سوشا است با حرص  

یر لب غرید: کثافت آشعالز ! 

سینا درکش می کرد، سوشا به او که برادرش بود هم رحم نکرده 

 .بود و بدتر از این ها حقش بود

شماره ی پروازش را اعالم کردند. با لحنی دلجویانه گفت:  

فرهان جان من دارم میام تهران شماره پروازم و دارند اعالم 

مکی از دستم بر بیاید کنند باید گوشی رو خاموش کنم هر کمی

کنم االن هم به محض رسیدن به خونه غوغا می کنم که دریغ نمی

 ...برام برن خواستگاری. ببینم می تونم کاری از پیش ببرم یا نه

*** 

 

 [16.06.19 08:33] 
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مستاصل خودش را روی مبل رها کرد. تصمیمش را گرفت باید به 

ریخ عقد و عروسی مشخص او می گفت که این هفته قرار است تا

کرد که نماند و نبیندشود باید از او خواهش می . 

خودش هم نمی دانست چرا برای فرهان نگران است. از روی  

مبل بلند شد و بی اراده دستمال و شیشه پاک کن را از کابینت 

 .برداشت و مقابل تلویزیون روی زانو نشست

ر کرد با روحیه دستش سمت سیستم رفته و دکمه پلی را زد. فک 

ای که از فرهان و سعید سراغ دارد مطمئنا  آهنگ شادی پخش 

خواهد شد و حال دلش را کمی خوب خواهد کرد ولی از شنیدن 

ترانه ی امین بانی قلبش فشرده شد. این آهنگ را یک بار در 

آموزشگاه گوش داده بود انقدر به احوال و سرنوشتش نزدیک بود 

بود و دیگر سمتش نرفت حتی برای  که حالش را دگرگون کرده

 !تمرین سازش

با در آمدن اولین کلمه از دهان خواننده اولین قطره ی اشکش به  

یاد اتابک و زندگی ای که برایش ساخته بود از چشم هایش بیرون 

 .ریخت

 تو با قلب ویرانه من چه کردی؟ 

 ببین عشق دیوانه ی من چه کردی؟ 
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 در ابریشم عادت آسوده بودم 

 تو با حال پروانه من چه کردی؟ چه کردی؟ 

عشق را با مردی مجنون تر از قیس تجربه کرد چقدر دوستش  

داشت چه راحت عاشق شده بود چه دنیای قشنگی بود عاشقی ولی 

افسوس سیاهی بی اعتمادی و نگاه بدبینانه اتابک عشق رنگارنگش 

 ...را تبدیل به حسرت کرد

 ننوشیده از جام چشم تو مستم

 خمار است میخانه ی من چه کردی؟ چه کردی؟ 

 مگر الیق تکیه دادن نبودم؟

 تو با حسرت شانه ی من چه کردی؟ 

گریه ی بی صدایش به هق هق تبدیل شد. واقعا هیچ گاه  

اتابک تکیه گاه نشد، او نخواست که بشود و گرنه کژال تمام برای

 ...تالشش را کرد

  مرا خسته کردی و خود خسته رفتی 

ر کرده باخانه ی من چه کردی؟ چه کردی؟سف  

 ...خستگی برای یک دقیقه اش بود، او عذاب کشیده بود 

 جهان من از گریه ات خیسه باران

 تو با سقف کاشانه من چه کردی؟ 

 تو با قلب ویرانه من چه کردی؟ 
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 ببین عشق دیوانه من چه کردی؟

شان تا جایی پیش رفت که سقف کاشانه شان خراب شد و زندگی  

 .از هم پاشید

 

 [16.06.19 08:33] 
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از مقابل تلویزیون بلند شد، سوز صدای خواننده و متن ترانه آنقدر 

روی روانش تاثیر گذاشته بود که دیگر اعصاب صحبت کردن با 

فرهان را نمی کشید،  از طرفی هم دوست نداشت که او متوجه 

ره ها شد بی گریه اش شود. بی خیال گردگیری میز و شیشه پنج

حواس به سیستم که هنوز در حال پخش بود بلند شد و سریع از 

 .خانه خارج شد و به واحد خودشان پناه برد

داخل خانه رفت و بالفاصله بعد از بستن در دو مرتبه اشک  

هایش صورتش را پوشاند، برای کژالی که قلبش را در گذشته گم 

ک و گاه سوشا جلوی کرده بود زندگی سخت بود؛ گاه چهره ی اتاب

  .چشمش نقش می بستند و از یکی گریزان و از دیگری بیزار بود
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گوشی موبایلش زنگ خورد، سمت اتاقش رفت و گوشی را 

برداشت بازهم سوشا بود، به قصد پاک کردن اشک هایش دستی به 

صورتش کشید، حرصی که از دیدن اسم سوشا روی صفحه گوشی 

پراند اش به جانش افتاد حس گریه را ! 

با حرص انگشت اشاره اش را روی صفحه ی گوشی کشید و  

تماس وصل شد اما جواب نداد و فقط گوشی را کنار گوشش 

گذاشت، سوشا هم سکوت کرد ببیند کژال بد اخالقش کی به حرف 

آید! وقتی دید او یک دنده تر از این حرف هاست پوفی کشیدمی . 

دارن یه علویی، علیک سالم! معموال گوشی رو که برمی  -

 .سالمی، جانمی چیزی میگن

 .کژال بی حوصله چشم هایش را در حدقه چرخاند 

 !چیه، زنگ زدی باز خط و نشون بکشی برام؟-

 !با اتابک هم همین قدر تلخ بودی یا شانس منه-

 .عصبی شد

به لطف جنابعالی زندگیم انقدر تلخ گذشت که دیگه شیرینی و -

رو بزن حوصله ندارم تلخی خودم معلوم نشد! حرفت . 

سوشا از این بابت خوشحال بود؛ این که سایه اش همیشه روی  

سر اتابک سنگینی کرده بود، بی توجه به سوز دل کژال با لحنی 

 تهدید کننده پرسید: تو به سینا حرفی زدی؟

راجع به چی؟ من دو هفته س سینا رو ندیدم چه حرفی زدم  -

 !باهاش
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و به اتمام میان انگشتانش را در سوشا باور نکرد سیگار ر 

جاسیگاری کنار تختش خاموش کرد همراه با پوزخند در گوشی 

 :اش با لحنی تمسخرآمیز گفت

آقا داره میاد تهران که بیاد برای خواستگاری! نمیدونم حرفی  -

زدی یا نه ولی انگار بو برده! البته مهم نیست چون برای من 

تگاری و عقد و این بساط هاش رو بهتره، اگه سینا بخواد بیاد خواس

راه بندازه تو هم مجبوری خیلی زود به عقد من در بیای مثال همین 

 فردا، چطوره؟

به یک لحظه آنقدر به اعصابش فشار آمد که با خشم و بی اراده  

گوشی اش را سمت دیوار روبرویش پرتاب کرد و جیغ کشید: 

 !کثافت روانی

شد و هر قطعه اش سمتی  گوشی به چند تکه ی شکسته تبدیل 

 .پرتاب شد

با عجز با زانو روی زمین افتاد و سرش را سمت سقف گرفت و  

 .با صدای بلند زد زیر گریه زد

آنقدر از سوشا متنفر شده بود که دلش نمی خواست حتی همکالمش 

 ...شود

دلش می خواست هوار بزند و خدا را صدا کند تا شاید به دادش 

 !برسد
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وید پس کجایی؟! چند سال است که منتظر دادرسی داد بزند و بگ 

ام حاال ات هستم پس کی به دادم خواهی رسید؟! کم از اتابک کشیده

 ...باید تن به ازدواج با سوشا بدهم

میان زجه زدن هایش با ضربه های پی در پی که به در واحدشان 

خورد به خود آمد و صدای گریه اش را پایین آورد، اصال می

اند برای فرهان نبود، فکر کرد شاید خانواده اش آمده حواسش به

باز کردن در بلند شد و حین پاک کردن اشک هایش به سالن رفت 

 .ولی از صدا زدن های فرهان تازه یادش به او افتاد

 کژال؟ کژال درو باز کن. چی شده کژال؟ -

پشت در قرار گرفت و بغض به سینه اش چنگ زد. چشمه ی  

ش باز فعال شدندهایجوشان چشم . 

از پشت در بسته با عجز و صدای خش دار برای آرام کردن  

 فرهان که نگرانی در صدایش پیدا بود اسمش را صدا زد: فرهان

فرهان دست از کوبیدن در کشید و بی قرار از صدای خش دار  

 .کژال، پیشانی اش را به در گذاشت

 جان فرهان؟ -

چشم هایش را بست گریه اش شدت گرفت  و فرهان با درد . 

 .چی شده عزیزم؟ درو باز کن... خواهش می کنم کژال- 

 .سعی کرد گریه اش را کنترل کند 

 .برو فرهان تو رو خدا برو از این خونه -
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با خشم مشتی به در کوبید که شانه های کژوال باال پریدند و چشم  

 .هایش با ترس بسته شدند

ت رو بدبخت کنی آره؟! داد زد: کجا بروم لعنتی؟ برم که خود 

برم که خودت رو قربونی رویا و سینا کنی و تن به ازدواجی بدی 

 که دلت باهاش نیست!؟ هان؟

مشت دیگری به در کوبید و بلند تر و پر حرص تر داد زد: ِد  

 .لعنتی باز کن در رو کارت دارم

گریه اش از حقیقتی که نمی دانست فرهان ازکجافهمیده بیشتر  

نکرد ولی در را هم باز نکرد و جواب داد: من حتی زن شد. انکار 

سوشا هم نشم با تو یکی نمیشم فرهان. من دیگه با هیچ کسی یکی 

نمیشم... خودت رو عالف من نکن فرهان، چرا نمیخوای بفهمی! 

کنم، انقدر درد تو سینه م زیاده که دیگه احساس و درک نمی

در دوست داره! احساسات هم که بمیره دیگه نمی فهمی کی چق

 .میفهمی چی میگم؟ من نمی فهممت فرهان به خدا نمی فهممت

درمانده از دردی که سینه ی کژالش را به تنگ آورده بود ملتمس  

گفت: به خدا همیشه آدم تو زندگی تاس خوب نمیاره، می دونم بد 

آوردی ولی بعضی وقتا باید اون تاس بد رو خوب بازی کنی تا 

 پیروز بشی. چ
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را میزاری یه شکست اینقدر تو خاطرت اثر کنه که نخوای آینده 

رو خوب زندگی کنی ها؟ کژال باز کن در رو بذار با هم حرف 

 بزنیم

دلش نمی خواست فرهان نصیحتش کند چطور به یک هفته این قدر 

به هم نزدیک شده بودند خودشان هم نفهمیده بودند دستش را به 

کرد و از روی زمین بلند شد. صدای لرزان و زجه  گیره ی دربند

هایش او را متوجه گریه کردنش کرده بود دیگر انکار فایده 

های اشکی و سرخش در را باز کرد و توجه به چشمنداشت، بی

چشم در چشم فرهان که با بیقراری میخ صورت سرخ شده از 

مه گریه اش بود دوخت و محکم و جدی گفت: من بیست و هفت سال

فرهان فکر نکن با دو تا جمله فیلسوفانه از تصمیم ام دست می 

کشم. برای من سر دنیا نقطه خورده، فقط منتظرم عمرم تموم شه و 

عزرائیل دستوِر  سرخط رو بهم بده. پس برام فرقی نداره توی 

تنهایی بمیرم یا کنار مردی که ازش بیزارم. به خداوندی خدا قسم 

به کسی بزنی یا اقدامی کنی که باعث  میخورم اگه بخوای حرفی

کشم که تا آخر عمرت بشه رویا و سینا از هم جدا شن خودم رو می

عذاب بکشی! فکر نکن با حذف سوشا کنارت قرار میگیرم. این که 

 ...میگم برو و نمون اینجا هم به خاطر... به خاطر

فرهان با غم حرفی که کژال برای زدنش تردید داشت را زد و 

ش کردخالص . 

به خاطر سعیده می دونم. یه بار گفتم برادری من و سعید با عشق -

و عاشقیم نسبت به تو از هم جداست. من جایی نمی رم می مونم و 
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ه بکشمش می نمیذارم زن اون شارالتان بشی، به وهلل نمیذارم شد

 ...کشمش ولی نمی ذارم دستش به تو بخوره

 

 [16.06.19 08:33] 
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د و تا کژال خواست جواب بدهد با حرص انگشت حرفش را ز

نگواش قرارداد: هیچیاشاره اش را روی بینی . 

کژال از اخم غلیظش حساب برد و چشم گرد کرد و او پاکت حاوی 

غذا را که روی پله ها قرار داده بود برداشت و کفشش را درآورد. 

حرکت کنار رفت تا فرهان داخل شودکژال به ناچار بی .  

م سمت آشپزخانه راه افتاد و خطاب به کژال که همان طور مستقی

خواستیم کنار در ورودی خشک شده بود گفت: یه شام دونفره می

 !بخوریما ببین چه جوری کوفتمون کردی

به پررویی اش چپ چپی نگاه کرد، در را بست و به دنبالش راه 

 .افتاد

لپی من گرسنه نیستم، بعدش هم خوبه هر ظهر و شب پایین ت -

 !برای غذاخوردن! مگه دفعه اولته
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پاکت را روی میز وسط آشپزخانه گذاشت و با شیطنت نگاهش  

 .را باال کشید و به کژال که تکیه به اپن ایستاده بود خیره شد

 !دارم میگم دونفره -

ازحالت نگاه و لبخند روی لب های فرهان دلش یک حالی شد،  

بیقرار تکیه اش را از  آورد!همان یک حالی که ازش سر در نمی

اپن گرفت و قدمی جلو رفت و آن سمت میز ایستاد و با نگرانی 

 پرسید: چی تو فکرته؟

لبخند شیطنت آمیز فرهان پر کشید و به جایش لبخند دلنشین و پر  

 .از محبتش را به صورت کژال پاشید و سمتش روی میز خم شد

 !فقط تو -

 .چشم غره ای به او رفت

از کجا فهمیدی جریان سینا و رویارو؟ بی مزه نشو، -  

اخم های فرهان در هم شد و تکیه ی دست هایش را از میز  

برداشت و سمت کابینت رفت. در این یک هفته انقدر آرزو و 

عزیز او را برای صرف نهار و شام و عصرانه به پایین کشانده 

 !بودند که دیگر اینجا از خانه ی خودش هم راحت تر بود

حین بی تفاوت جواب داد: مگه مهمه؟ در همان   

مهم بود؟! کژال با خود فکر کرد که خیلی هم مهم نیست از  

 !فرهان هیچ چیز بعید نیست! او احتماال علم غیب دارد
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دو قاشق برداشت و سمت کژال چرخید و ادامه داد: مهم نیست از 

 .کجا فهمیدم ولی خیلی مهمه که دستش بهم بخوره قلمشون می کنم

ش آشوب شد و بی اراده قدمی سمت فرهان برداشت و در دو دل 

وجبی اش ایستاد و با نگرانی نالید: توروخدا فرهان اذیتم نکن. بگو 

 چی تو فکرته؟

در صورتش خم شد تا هم قدش شود. نگاهش را در دو چشمش  

 !به گردش درآورد و با دلخوری پرسید: من اذیتت می کنم؟

کان دادکژال مستاصل دستی در هوا ت  . 

چرا حرف تو گوشیت نمیره تو؟ یه ساعت داشتم چی بهت  -

 !میگفتم من

 :با خونسردی جواب داد

منطقه حرفاتچون بی - .  

 !غرید: اینکه نخوام خواهرم شکست بخوره کجاش بی منطقه؟

سوشا هیچ غلطی نمیتونه بکنه! مگه شهر هرته؟! سینا و رویا  -

نه زور بگه بهشوندوتا آدم عاقل و بالغ اند. کی میتو ! 

 .از درماندگی چشم هایش پر از آب شد و دیدش را تار کرد 

 .سوشا میتونه -

اشک هایش بی اراده بیرون ریختند و بی اراده تر نالید: به خدا  

 !میتونه
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فاصله شان خیلی کم بود؛ فقط دو وجب! کژال بی قرار بود و به 

طاقت به وقت نگرانی چون کودکی بی پناه می شد و فرهان بی

حالت او... افسار دلش از دستش در رفت و بی اراده بازوی کژال 

را گرفت و او را سمت خود کشید و سرش را روی سینه اش قفل 

کرد. قفل شدن دست های کژال دور کمر فرهان بی اراده ترین 

عملی بود که در این بیست و هفت سال زندگی از او سر زده بود. 

ناهش دیددر یک لحظه او را تنها پ . 

فقط فرهان می دانست چه در دلش می گذرد و برای نجاتش  تالش 

می کرد، با احساس امنیت آغوش فرهان گریه اش شدت گرفت و 

دست دیگر فرهان از دور بازوی کژال روی کمرش کشیده شد و 

 .او را سفت تر به خود فشرد

 .آروم باش عزیزم، تا من هستم هیچ کس نمیتونه تو رو اذیت کنه -

هم آغوشی شان سی ثانیه هم طول نکشید چرا که کژال متوجه  

کار غیر ارادی خود شد و سریع دست هایش را از دور او باز کرد 

و فشاری به سینه اش آورد تا رهایش کند. فرهان بی میل به جدایی 

بود ولی ممانعتی نکرد و دست هایش را پایین انداخت، خدا می 

شیدن کژال فقط و فقط آرام کردنش داند که تنها علت به آغوش ک

بود و هیچ قصد و غرضی از این کار نداشت ولی انگار گرمای تن 

 !کژال برایش زیادی شیرین بود

چنگی به موهایش زد و عقب گرد کرد و روی صندلی پشت میز  

نشست. کالفه نگاهش را به کژال سرخ شده از شرم داد لبخندی بی 

کژال در مقابلش جبهه نگرفته اراده نقش صورتش شد؛ از اینکه 
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بود حدسی زد و دلش راضی از حدسش شد، این که کژال به او 

 !اعتماد کرده بود خیلی عالی بود

 آرام و با محبت صدایش زد: کژال؟ 

نگاهش به اراده باال آمد و به محض تالقی نگاهشان، فرهان  

 .سریع گفت: بهم اعتماد کن

کژال گرفتقاشق را از روی میز برداشت و سمت   . 

کژال باورش نمی شد که به آغوش فرهان واکنش نشان داده است! 

بعد از اتابک فکر نمی کرد بتواند آغوش هیچ مردی را پذیرا شود 

و حاال فرهان تمام اعتمادش را از آن خود کرده بود و او هنوز 

منگ کاری بود که کامال بی اراده انجام داده بود، بدون هیچ تردید 

 ...یا ترسی

 

 [16.06.19 08:33] 

#52 

 

 

 

نمی توانست بایستد و مثل فرهان خود را به آن راه بزند، نگاهش 

 .را به جهت دیگری سوق داد و کالفه دستی در هوا تکان داد

 ...فر... فرهان...من... من اصال-
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قطره ی درشت اشک از چشم هایش پایین ریختند و حس کرد 

کار غیرارادی اشچقدر درمانده است از توجیح و توضیح  ... 

فرهان از روی صندلی بلند شد و نزدیکش رفت. در صورتش خم 

شد و دو دستش را روی شانه های کژال گذاشت و با لحنی فوق 

 :مهربان گفت

 .به من نگاه کن کژال-

 .نگاه کژال مطیعانه و رام شده باال آمد

-  بریز دور هر چی فکر منفیه. از گذشته بیا بیرون، به آینده فکر

نکن، فقط تو حال زندگی کن. من طاقت دیدن بی قراری هات رو 

ندارم، قسم خوردم که بشی همون آهوی کرد که خنده از لباش دور 

 .نمی شد

ذهنش به سال ها قبل کشیده شد، به آن زمان که تازه وارد دانشگاه 

شده بود و بین دانشجوها به "آهوی کرد" معروف شده بود و اتابک 

اسم خطابش می کرد، آهی کشید و از ذهنش  مدت ها به همین

گذشت فرهان چطور از سال ها قبل خبر دارد! مشکوک در 

 .صورتش چشم ریز کرد

 تو از کجا می دونی دوستام بهم این لقب رو داده بودن؟-

فرهان دلش بی تاب کژال بود انقدر بی تاب که دزدیدن و وادار 

ده سال شیفتگیکردنش به با او بودن را دل می زد. کم نبود  ... 

دست هایش را از روی شانه های کژال پایین انداخت و قدمی به 

ت از دست رفته اش را بدست آورد، سعی عقب برداشت تا طاق
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کرد لبخند بزند و جواب داد: ترم آخر اقتصاد بودم که عاشق آهوی 

کرد دانشگاهمون شدم، خریت کردم و از دستت دادم و رفتم. رفتم 

ت موند رو دلم و نتونستم به هیچ دختری حتی نگاه و یه عمر حسرت

کنم چه برسه به اینکه جای تو توی دلم بذارمش. حاال اومدم و 

دیگه نمی ذارم از دستم بری به اندازه ی ثانیه به ثانیه ی این سال 

ها که با فکرت تو حسرت زندگی کردم به خودم بدهکارم، تو رو 

  .کژال، تو رو به دلم بدهکارم

باورش نمی شد! گیج و سردرگم پرسید: پس چرا من نمی کژال 

 شناسمت؟

 .لبخند تلخی زد

 !اینم از شانس خوشگل منه دیگه-

کژال در گذشته دنبال فرهان دست و پا زد ولی حتی یک نشانی 

 .کوچک هم عایدش نشد

 .فرهان تک خنده ای زد

به چی فکر می کنی دختر خوب؟ مگه تو همه ی بچه های -

یادته؟ منم یکی از اون ها که به چشم آهوی کرد نیومددانشگاه رو  . 

دلش خواست بپرسد این همه سال کجا بوده و چطور دوباره او را 

پیدا کرده ولی زبان به دهن گرفت و نخواست فرهان فکر کند که 

کنجکاوی اش علت خاصی دارد ولی نتوانست نپرسد که اتابک را 

زمان ترم آخر اقتصاد بودمی شناخته یا نه؛ آخر اتابک هم در آن  . 

  ...اتابک-
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نگاهش را با شرم از چشم های فرهان سمت شانه اش چرخاند و 

 ادامه داد: ...رو می شناختی؟

قلب فرهان فشرده شد. این دختر برعکس چیزی که نشان می داد 

هنوز کششی به اتابک داشت. هر کس هم که نمی فهمید فرهان 

را هم می توانست بخواندکژالش را از بر بود و حتی ذهنش  . 

یه خوش شانس که یه فرشته رو مجذوب خودش کرد و یه احمق -

  .که نتونست نگهش داره

 !تک خنده ای عصبی زد و ادامه داد: غذامون سرد شدا

نگاه کژال سمت میز برگشت، تهوع معده اش را بی قرار کرده 

مه بود، چرا نمی توانست اتابک را به دست فراموشی بسپارد! زمز

 .کرد: اشتها ندارم

خواست از آشپزخانه بیرون برود که فرهان مچ دستش را اسیر 

 .دست خودش کرد و مردانه و محکم صدایش زد

 کژال؟-

نگاهشان که به هم قفل شد ادامه داد: خودم رو بهت تحمیل نمی 

 .کنم... خودم رو بهت ثابت می کنم

ندش گرفت و لبخند زیبایی زد و کژال نگاهش را به سختی از لبخ

 .سمت اتاقش راه افتاد

به میان سالن نرسیده صدای زنگ اف اف در خانه پیچید. راهش 

 .را بی اراده کج کرد ووشی را برداشت
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 بله؟-

 .منم کژال باز کن-

از شنیدن صدای سوشا قلبش لحظه ای ایستاد و سرش با سرعت 

سمت فرهان که به سالن آمده بود برگشت، بی اراده دستش را 

بینی اش گذاشت تا فرهان صحبت نکند و سوشا متوجه  روی

حضورش نشود! سوشا که اتابک نبود؛ این ترس کژال هم ریشه 

 .در گذشته اش داشت

 .در گوشی جواب داد: کسی خونه نیست

 .شیطنت سوشا گل کرد: چه بهتر، پس زودتر باز کن عشقم

دست های فرهان مشت شدند و کژال باز نگاهش  سمت فرهان 

د. سعی کرد ارامشش را بدست آورد و در گوشی محکم تر چرخی

 .از قبل جواب داد: صبر کن میام دم در

گوشی را گذاشت و خواست در را باز کند و به حیاط برود که 

 !فرهان صدایش زد: اینجوری میخوای بری؟

نگاهش به آینه ی قدی افتاد، لباسش مناسب بود ولی روسری به 

ر برابر فرهان متوجه این سهل سرش نبود و عجیب بود که د

انگاری اش نشده بود! لبش را به دندان گرفت و با شرم از فرهان 

عذرخواهی کرد و با سرعت از جلوی چشم هایش گریخت. داخل 

اتاقش که شد دو دستی به سر خود کوبید و زمزمه کرد: خاک بر 

 !سرت کژال
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وی تخت را دید و برداشت و نگاهش را در اتاق چرخواند و شال ر

سعی کرد به جبران بی حجابی دقایقی قبل حاال حجابش را با شال 

 .تکمیل کند و حتی یک تار مویش هم بیرون نباشد

از اتاق بیرون رفت. فرهان تکیه به دیوار مقابل اف اف ایستاده 

بود. از کنارش که می گذشت دست های مشت شده ی فرهان به 

ا نگاهش کرد. نبض زدن رگ گردنش را حراصش انداخت و گذر

 .هم تشخیص داد، پاتند کرد و به حیاط رفت و در را باز کرد

 .سوشا با دیدنش لبخند که نه پوزخندی زد

 االن من و تو نامزدیم مثال!؟-

کژال اخمی کرد و در دل دعا کرد که زود تر کارش را بگوید و 

 .برود

 کپی_و_نشر_پستهای_رمان_ممنوع#

 

 [16.06.19 08:33] 
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 !کارت رو بگو سوشا، خسته نشدی از این همه تیکه انداختن-

دستش را کنار سر کژال به دیوار تکیه زد و در صورتش خم   

 ...شد؛ چقدر دل چرکین بود از این دخترخاله ی نامهربانش

 .کژال معذب شد و بیشتر خودش را به دیوار چسباند

حق دلتنگی رم میخوای ازم  دلم برات تنگ شده بود، چیه نکنه -

 !بگیری

خیره در چشم های روشن سوشا دنبال حقیقت کالمش گشت، دلش  

برای دوران کودکی شان و دوران سادگی و صداقتش گرفت و غم 

 دار پرسید: مگه تو دلم داری؟

پوزخندی روی لب های سوشا نقش بست، زمانی دلی داشت که  

عشق برای کژال بوداندازه ی تمام عشق های دنیا لبریز از  . 

آره دارم، منتها خیلی حالش بده... پر از زخمه روش. از بد  -

 !روزگار عاشق یه اره برقی شده

 .اخم های کژال در هم شد 

مردها عاشق نیستن همه خود خواهد، تو از همه بدتر، این رسم -

عاشقا نیست سوشا که تیزی بذاری روی شاهرگ طرف و به زور 

ات باشهوادارش کنی که باه . 

لبخند عمیقی روی لب های سوشا نقش بست، یارش تلخ بود ولی 

 !لذت می برد از اینکه او را وادار به قبولش کرده است
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نه عشقم دیدت رو بازتر کن، این قدر بسته فکر نکن! من عاشق -

ترین مرد روی کره زمینم که به هیچ قیمتی حاضر به از دست 

پات رو ببندم این کار رو می کنم دادنت نیستم. این بار شده دست و 

ولی می برمت خونه خودم و مال خودم می کنمت، بسه دیگه 

زیادی برای خودت گشتی و ادای مستقل ها رو در آوردی االن 

 .وقتشه که عاقل باشی. تو کنار من به همه چی می رسی

کژال با نفرت فشاری به سینه اش آورد تا فاصله اش را بیشتر  

 .کند

ورت خونه و ماشین و اینجور مادیاته، فکر کنم بد نباشه اگه منظ -

یادت بیاری که من با اتابک بیشتر از این هاش رو داشتم! برای 

 !من انسانیت مهمه که تو نداری

 .سوشا با خونسردی به چهره ی خشمگین کژال پوزخندی زد 

 ...منم ادعای انسان بودن ندارم -

ه اممکثی کرد و ادامه داد: آخه من فرشت  ! 

به جمله ی آخرش با صدای بلند خندید و کژال فقط نگاهش کرد و 

  .حرص خورد

روزی که تصمیم به تهدید کژال گرفت هرگز فکر نمی کرد تا این 

قدر پست شود، حتی برای بیانش دچار بود ولی حاال آنقدر به 

اجرایش مصمم بود که دیگر حال خوب و بد کژال برایش ذره ای 

  .مهم نبود
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با حرص قدمی داخل حیاط گذاشت و خواست در را ببندد که  کژال

 .سریع پایش را میان در گذاشت و در را هل داد

خیلی خوب شوخی کردم قاطی نکن.  برو آماده شو بیا بریم  -

خونه ی ما. عزیز و خاله و رویا اونجا اند، مامان فرستادتم که بیام 

 .دنبالت تو رو هم ببرم

پارک شد و نگاه کژال قبل از جواب دادن ماشین سعید مقابل در  

به سوشا سمت او چرخید،  تنها بود و پس سوشا راست میگفت. 

سعید پیاده شد و لبخندی به کژال زد ولی از حضور سوشا 

اعصابش به هم ریخت. با ریموت در ماشینش را قفل کرد. سوشا 

ای از هم دوری هم دل خوشی از سعید نداشت و به قرار نانوشته

کردند و می دانست که با ازدواجش با خواهرش مخالف است.  می

 .برای ظاهرسازی مردانه دست دادند و احوالپرسی کردند

 .کژال بی حوصله رو به سوشا کرد 

فردا امتحان دارم به خاله سالم برسون سعید هم که اومد تنها -

 .نیستم تو خونه

دی اخم های سوشا در هم شد، گاهی از سر سختی کژال تا ح 

توانست کتکش بزند! با نگاهی خشمگین می شد که راحت می

 .تهدیدکننده ای خیره اش شد

برو آماده شو کتابت رو هم بیار اون جا درست رو بخون. مامان  -

 .دیگ حلیم بار گذاشته تاکید کرده که حتما ببرمت

 .سعید به جای کژال با حرص جواب داد: صبح خودم میارمش
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شا کوتاه بیا است نه سعید؛ به ناچار برای کژال فهمید که نه سو 

 .میانه گیری گفت: خیلی خوب میام. صبر کن برم آماده شم

صدای کوبیده شدن گوشی را از پخش اف اف شنید و فهمید که  

هایش را گوش داده است؛ جواب او را چه باید فرهان تمام حرف

که می داد! درمانده داخل خانه رفت و به محض ورودش با فرهان 

از زور عصبانیت و ناراحتی رنگش به کبودی می زد روبرو شد، 

لبش را بی اراده زیر دندان کشید و قدم هایش کند شد. خواست از 

 کنارش رد شود که غرید: برای چی قبول کردی؟

از ترس پلکش پرید، دستش را روی بینی اش گذاشت و با  

سعید میاد  التماس به صورتش نگاه کرد و جواب داد: آرومتر االن

 .می شنوه

توجه به التماسش غرید: کژال من دیوونه بشم از اون زنجیری بی 

هاشم ها! میگم چرا قبول کردی؟! یک ساعته دارم خودم رو می 

  کشم که چی رو به تو حالی کنم ها؟

سعید داخل خانه آمد و کژال معذب شد و خواست به اتاقش برود که 

 !فرهان با حرص صدایش زد: کژال

با ترس سمت سعید برگشت و نگاهش کرد ولی انگار از هر چه  

بین او و فرهان بود خبر داشت که هیچ تعجبی در نگاهش دیده 

شد، فرهان قدمی سمتش برداشت و در یک وجبی اش در نمی

صورتش غرید: برو تو اتاقت خودم ردش می کنم بره، بیخود کرده 

 میخواد ببرتت. چی کارته!؟
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سعید برگشت. با اخم های درهم نزدیکشان  دوباره نگاهش سمت

 .آمد و رو به فرهان کرد

 .خودم ردش می کنم دعوا نکنید -

 کژال با گیجی لب زد: سعید؟ 

سعید درمانده دستی به صورتش کشید و خواست بیرون برود که  

 .کژال صدایش زد: وایسا سعید

 سعید که سمتش برگشت گیج پرسید: این 

 

 [16.06.19 08:33] 

چه خبره؟ تو... تو و فرهان جا ... 

 فرهان  حس کرد سعید کار را خراب خواهد کرد،

سریع جواب داد: من از اعتماد سعید و آقا جون سوء استفاده نمی 

 .کنم سعید در جریان همه اتفاق هایی که بین ما افتاده هست

از زور عصبانیت قلبش سینه اش سوخت. چرا باید برادرش هم در 

قرار می گرفت و برای غریبه ها تالش می کرد! جبهه ی مقابلش 

فرهان همه را برای خود خریده بود حاال چه با پول و چه با چرب 

  !زبانی

لحظه ای از ذهنش گذشت که حتی خودش را هم سحر کرده که 

رامش شده! و اال که تمام تالشش برای از میدان به در کردن سوشا 

چه فرقی بود بین  برای رسیدن خودش به خواسته ی دلش است،
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سوشا و فرهان که هر دو خودخواهانه هر یک به نحوی سعی در 

 !تصاحبش داشتند

با خشم انگشت اشاره اش را سمت فرهان گرفت و غرید: بهت 

 .اجازه نمیدم تو کارهام دخالت کنی آدم عجیب

رو به سعید کرد و با بغض سری تکان داد: به چی فروختی 

 غیرتت رو؟

جلو رفت و شانه های کژال را در دست هایش  سعید کالفه قدمی

 .گرفت

به عشقی که تو وجود فرهان دیدم و تو وجود سوشا ندیدم. تا کی -

می خوای با غصه ی ندونم کاری خودت زندگی کنی هان؟ به 

 ...خودت بیا تو زندگی با اتابک تو هم کم خطا ن

 !فرهان میان حرفش پرید و با شماتت صدایش زد: سعید

موهایش چنگ زد و کژال با چانه ای لرزان دنبال دفاعی  سعید به

از خود گشت ولی یاد خطاهای خودش که همیشه از همه شان 

گریزان بود و در مرور خاطراتش جایی نداشتند کلمات را گم کرده 

و نمی توانست لب از لب باز کند و در آخر با هق هق سمت اتاقش 

سعید بلدی خفه کار کنی یا دوید و شنید که فرهان سر سعید داد زد: 

 نه!؟

 

 [16.06.19 08:34] 

#54 



 

269 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

 

 

 

نمیخواست خطاهایی که سعید به رویش آورده بود را مرور کند 

اشک هایش را با حرص پس زد و در کمد را با شتاب باز کرد و 

خیلی سریع آماده شد، گوشی و کیفش را برداشت و دعا کرد هنگام 

را... همین هم شد از هیچ کدام  رفتن نه سعید را ببیند و نه فرهان

خبری نبود، نفسش را با حرص بیرون فرستاد و از خانه بیرون 

زد. سوشا از دیدنش لبخندی زد؛ میان تمام بد شدن هایش گاهی از 

دیدن کژال معصوم، آن عشق عمیق دوران نوجوانی اش در 

ای از دلش تلنگر می خورد و دلش آزارش را نمی خواست گوشه

که شکستش از او مردی سخت ساخته بود. بی حرف  ولی افسوس

در حالی که دلش نمی خواست نگاه از کژالش بردارد، در کنار 

راننده را باز کرد و کژال بی حرف تر رفت و نشست. نفسش را آه 

مانند بیرون فرستاد، ماشین را دور زد و کنارش قرار گرفت و 

 .استارت زد

همه چیز سرش را سمت  کژال بی حوصله و دلخور از همه کس و

شیشه برگرداند و خیره شدن به خیابان را به هم صحبتی با سوشا 

ترجیح داد. سوشا هم حس کرد که امروز زیادی اذیتش کرده و به 

 .حال خود رهایش کرد تا آرام شود

گوشی اش زنگ خورد، نگاهش را از جاده گرفت و به گوشی  

تورج عصبی چنگی  اش که جلوی شیشه بود انداخت، از دیدن اسم
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به هندزفری زد، نگاهش گذرا به کژال که بی خیال و پر اخم خیره 

ی بیرون بود افتاد و عصبی تر شد، هندزفری را به گوشش وصل 

 کرد و جواب داد: بگو؟

نگاه کژال لحظه ای سمتش چرخید و با سوشا چشم در چشم شد؛  

 !از ذهنش گذشت این چه طرز جواب دادن بود

را سمت راست چرخاند و مشغول تماشای ماشین  دوباره سرش 

 .های درگذر شد

گیرند میگن تورج با ترس جواب داد: آقا جنس ها رو پس نمی

 .خودتون قاطیش کردین ما اصل تحویلتون دادیم

 .از کوره در رفت 

گوه خورده مرتیکه شارالتان. فکر کرده من مثل خودشم! بهش -

گو هرچی آشغال فرستاده بگو اونی که فکر کرده منم خودشه، ب

برام بیاد ببره و گرنه فاتحه همه مشتری هاش رو بخونه، جنس 

قاطی واسه من می فرسته! هنوز مادر نزاییده که بخواد کسی منو 

 !دور بزنه

 .آقا تو رو خدا خودتون بیاید من حریفشوت نمیشم -

نگاهش را دوباره سمت کژال سوق داد؛ بعد از چند روز تازه  

بود یارش را با خود همراه کند حیف بود به خاطر چند توانسته 

 !صد میلیون تنهایش بگذارد
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نمیتونم بیام. تو پیغام منو بهشون برسون مطمئن باش خودشون  -

دو دستی پول رو تقدیمت می کنن و جنس هاشون رو میبرن حاال 

 .هم قطع کن دیگه بهم زنگ نزن تا فردا

را قطع کرد و هندزفری را  منتظر جوابی از تورج نماند و تماس 

از گوشش کند و جلوی فرمان انداخت. پوفی کشید و رو به کژال 

 .کرد

 چرا ساکتی؟ -

 .پوزخندی روی لب های کژال نقش بست

 .ببخشید دیگه. راجع به قاچاق موادتون نظر خاصی نداشتم -

 .اخم های سوشا در هم شد 

 چرا از من بدت میاد؟ -

 .سرش را سمت سوشا چرخاند 

 کی گفته ازت بدم میاد؟-

شیطنتش گل کرد و خیلی مسخره همراه با چشمکی گفت: یعنی  

 عاشقم شدی؟

 .کژال حرص دلش را خالی کرد 

 .نه ازت بیزار شدم -

 .سوشا به روی مبارکش نیاورد و خندید 
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شدی؟ مگه نبودی؟! واال تا یاد دارم سر خمپاره ت سمتم آماده ی  -

 !شلیک بوده

زرگ برای پسرخاله ی از دست رفته اش پرسیدکژال با غمی ب : 

  چرا انقدر عوض شدی سوشا؟-

 .راحت باش بگو عوضی شدی-

کرد، سرش را سمت مخالف سوشا چرخاند حرف قلبش درد می 

زدن با او بی فایده بود. سوشا جدی شد و ادامه داد: تا حاال شده 

 همه ی زندگیت رو از دست بدی؟ من همه ی زندگیم رو یک شبه

از دست دادم، عشقم رو، کسی رو که براش جونم رو میدادم، تو 

همه ی کسم بود بی انصاف... اونی که عشقم و ازم گرفت یه 

عوضی بود منم تصمیم گرفتم عوضی بشم. هر غلطی کردم تا 

برسم به تنها چیزی که اون داشت و من نداشتم. پول، اتا هیچی 

 .نداشت جز پول

 

 [16.06.19 08:34] 

ل از طرز فکر سوشا حرص زدمستاص : 

- چرت بگو سوشا، حاال هر کس به دختر مورد عالقه اش  کم

 !نرسه باید بیفته به کار خالف، فکر نکن نمیفهمم کارت چیه

 .پوزخندی زد 
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گفتم هر غلطی نگفتم خالف! خیلی زوده بفهمی چی میگم. اللن -

ر رسیدم به هر چیزی ک می خواستی، فقط موندم االن چرا اینقد

مقاومت می کنی اگه پدر اتابک مرد پولداری بود االن من خودم با 

زور بازوی خودم رسیدم به جایی که پدرش و خودش رو می خرم 

 .و آزاد می کنم

اشک هایش از درماندگی بیرون ریختند چرا اتابک انقدر در ذهن  

ها ماندگار شده بود این وسط طرز فکر سوشا راجع به خودش 

نبود اصال برایش مهم . 

میشه حرف نزنیم با هم. من و تو همدیگه رو نمی فهمیم سکوت -

 .باشه بینمون بهتره

سوشا محکم و حرصی دستی به لبش کشید و تیر پرخشم نگاهش 

 .را به او دوخت

آخرش چی؟ چه بخوای چه نخوای یک هفته دیگه باید به عنوان  -

 .زنم من رو تمکین کنی

احت و بی حیایی زد سوت سرش از حرفی که سوشا در کمال وق

 .کشید بی اراده دستش سمت دستگیره رفت و فریاد زد: نگه دار

قفل مرکزی را زد و خونسرد فرمان را چرخواند و دور  

 .برگردان را رد کرد

چیه دردت اومد؟! من برای به دست آوردنت شدم یه آشغال که -

 .برادرش رو طعمه کرده
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این درد را هم صدقه  سوزش معده اش هر لحظه بیشتر می شد و

سر سوشا گرفته بود. دست از تقال برای باز کردن در کشید و 

مالشی به معده اش داد. نگاه سوشا روی دستش نشست. و از 

 .حرص دادن کژال کوتاه آمد

 چی شدی؟-

جوابش را نداد و دستش را پایین انداخت و به بیرون خیره شد و 

شوداحت میدر دل به خدا گله کرد که کی میمیرد و ر ... 

سوشا هم دیگر حرفی نزد، مقابل در خانه شان توقف کرد، بی  

 .معطلی پایین رفت. دیگر تحمل تنها بودن با او را نداشت

نگاهش به در بزرگ خانه ی خاله اش افتاد تا چند سال پیش در  

محله های متوسط ساکن بودند و حاال در قصری که سوشا ساخته 

مق بود اگر نمی فهمید که این همه دارایی کردند، احبود زندگی می

در عرض این مدت کوتاه از راه حالل و زور و بازو است؛ 

های مشکوکی که راه به راه با سوشا برقرار مخصوصا  با تماس

زدندهایی که سعید و رویا در موردش میشد و حرفمی . 

دست هایش را با حرص مشت کرد و دعا کرد در خانه ی خاله  

ه درد وجود داشته باشد چرا که درد امانش را بریده بود، قرص معد

زنگ را فشرد و خیلی زود در باز شد داخل خانه رفت و نایستاد 

که سوشا ماشینش را پاک کند و هم قدمش شود. سوشا هم اصرار 

به همراهی اش نداشت حس کرده بود که کژال قبل از عقد عمرا با 

از داشت گرچه خیلی دلش همراه بشود و رام شدنش زمان نی

شیطانی از ذهنش گذشت که نشد هم نشد مهم خودش است که به 
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خواسته اش می رسد و خیلی شیطانی تر باز از ذهنش گذشت که 

چه بهتر که اذیت شود اینجوری انتقام این همه سال خون دل 

 !خوردن و خرد شدنش را از او می گرفت

 

 [16.06.19 08:34] 

و سرسبز و پر از درختشان، یادش به موقع عبور از حیاط بزرگ 

 ...خانه ی خود و اتابک افتاد، از اینجا هم بزرگتر و دلباز تر بود

رویا که در حیاط چرخ می زد با دیدن کژال صدایش زد و  

 .سمتش رفت و با ذوق او را به آغوش کشید و به خود فشار داد

 .سینا داره برمیگرده کژال- 

بست لبخند بی جانی روی لبش نقش  . 

 .چشمت روشن -

 .نگاهش را روی چشم های سرخ کژال چرخاند

 تو چته؟ گریه کردی؟-

 .نتوانست خودداری کند به حیاط و امارت پیش رویش اشاره کرد 

گاهی فکر می کنم جواب اون سوال معروف که میگه علم بهتر -

 است یا ثروت واقعا چیه؟

شاد  رویا آهی کشید، دلش می خواست یک روز خواهرش را 

 .ببیند، او هیچ وقت شاد نبود
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 !البد علم -

 .پوزخندی روی لبهای کژال نشست 

 .نه هیچ کدام! دل خوش. دلخوش از هر چیزی بهتره-

سوشا نزدیکشان شد و رویا به جای جواب دادن به کژال رو به  

او کرد و خیلی جدی پرسید: سوشا تو چی کار می کنی که هر 

ر حالش بده؟وقت کژال از پیشت میاد انقد ! 

تفاوت به کژال نگاه کردسوشا بی . 

واال خواهرت یکسره منو نیش میزنه حاال چرا خودش دردش  -

  !میگیره من خبر ندارم

نگاه پر غیظ کژال سمت سوشا چرخید ولی در حضور رویا حرفی 

 !نزد واال حرف زیاد داشت برای زدن

رت نگاه سنگین سوشا حالش را بد کرد رو گرفت و سمت عما 

 .راه افتاد

نسرین به استقبالش آمد، آن هم چه استقبال پرشوری به محض 

ورودش شروع به کل کشیدن و دست زدن کرد و کژال حس کرد 

 .تا دقایقی دیگر هر چه خورده و نخورده را باال خواهد آورد

 

 [16.06.19 08:36] 

#55 
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اش لبخندی زد، او که گناهی برای حفظ ظاهر و دلخوشی خاله

نکرده بود به خیالش عروسش با میل و رغبت پا به خانه اش 

 .گذاشته بود

 .نسرین کل کشیدن را تمام کرد و او را به آغوش کشید 

قربون اون چشمای رنگ شبت برم خوش اومدی به خونه  -

 .خودت. خوشبخت باشید مادر

کرد پسرش خوشبخت دلش برای خاله اش سوخت؛ فکر می 

ن عروس دل مردهخواهد شد! آن هم با ای ...  

سوشا داخل آمد و کنار کژال قرار گرفت، از دیدن صحنه ی هم 

آغوشی او با مادرش لبخندی زد، دست دور کمرش انداخت و 

 .سمت خودش کشید و از نسرین جدایش کرد

کژال معذب شد و حس بدی تمام وجودش را پر کرد و خواست  

ا دست هایش دست های سوشا را از دور کمرش باز کند ولی سوش

های خود کرد و او را از پشت سر به آغوش را هم اسیر دست

کشید و شاد و شنگول رو به مادرش گفت: این هم عروس 

 خوشگلت که یه هفته ست میگی بیارمش خونه تا ببینیش

 .نسرین با لذت به نزدیکی آن دو نگاه کرد 
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 .قربون عروس خوشگلم برم من، قدمش روی چشمام جا داره-

دای بلند ترالن خدمتکارش را صدا زدبا ص  . 

 ترالن؟ ترالن؟ -

 .ترالن سریع از آشپزخانه بیرون آمد و سمتشان دوید 

 جانم خانم جان؟ -

 .با لبخندی مشتاق و دندان نما کژال و سوشا را نشانش داد 

 .اسفند دودکن برای عروس و داماد -

 .سوشا فشاری به کمر کژال آورد و کنار گوشش زمزمه کرد 

نه تنها احساس نداری بلکه غریزه هم نداری! مثل چوب خشک  -

 !شدی تو بغلم که چی! که ولت کنم؟

فشار دیگری به کمرش آورد و ریز خندید و کژال با حرص سرش 

را سمت صورت سوشا چرخاند و او از دیدن صورت برافروخته 

اش با صدای بلند زیر خنده زد. کژال از فرصت استفاده کرد و 

س طوری که خاله اش متوجه نشود با پاشنه کفش به ساق نامحسو

پای سوشا ضربه ی جانانه ای زد که باعث شد سوشا، هم دست از 

 !خندیدن بکشد و هم کمرش را رها کند

 .بی توجه به سوشا رو به نسرین کرد 

 مامان و عزیزم کجان خاله؟-

 .عزیزت داره نماز شب میخونه، مادرتم سالنه-
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تاد و سوشا سرخوش از لمس تن کژال پشت سمت سالن راه اف

سرش روان شد و دلش خواست باز هم سر به سرش بگذارد و 

 .کنار لذت بردن تفریح هم بکند

درآوردن حرص کژال برایش سرگرمی شده بود انگار! تا به  

 .سالن برسند ترالن هم با اسفند دود کن رسید

  :نسرین با سرخوشی شروع به خواندن کرد 

سپند دونهاسپند و ا  

 اسپند سی و سه دونه

 قضا به دور

 بال به دور 

 به حق این صاحب نور 

 بترکه چشم حسود و بخیل 

کژال باز هم مجبور به لبخند زدن شد. نسرین دوباره صورتش  

را بوسید و رو به سوشا که پشت سر کژال ایستاده بود کرد و با 

ند که دست به اشاره چشم و ابرو به سینی اسپند و اسپند دانه فهما

جیب شود. او هم با کمال میل از ظرف اسفند مشتی اسفند برداشت 

و دور سر کژال چرخاند و در آتش اسفندان ریخت و با لبخند 

جذابی چشمکی به لبخند مصنوعی کژال زد و در کمال سخاوت 

چند تراول در سینی ترالن گذاشت و ترالن دستپاچه کلی تشکر 

 .کرد
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آرزو دستی به بازوی کژال کشید، چقدر دلش شور آینده ی او را 

می زد، از خدا خواست که خوشبخت شود؛ سوشا پسر خواهرش 

بود و دوستش داشت و بنا به مهری که نسبت به او داشت امید و 

 ...اعتماد هم داشت

همگی دور هم نشستند و سوشا از قصد صبر کرد تا ببیند کژال 

ارش بنشیند و کمی سر به سرش بگذاردکجا می نشیند که کن . 

با لبخند همزمان با کژال که روی مبل جا می گرفت نشست و 

کژال با حرص خواست بلند شود که سوشا مچ دستش را گرفت 

کشید و کنار خود جایش داد و کژال فقط از خدا خواست صبرش 

 .دهد

رویا همه ی حواسش به کژال بود که چقدر کالفه و غمدار است؛ 

ش فرهان بتواند راضی اش کند که از خر شیطان پایین بیاید و کا

 .زن شوشانشود

 .سوشا سرش را کنار گوش کژال خم کرد

عجب شبی بشه امشب! حداقل کیفت رو از دوشت بنداز پایین -

 !اینجوری حس می کنم ترسیدی و آماده ی فراری

خودش با صدا به شوخی مسخره اش خندید ولی کژال با حرص  

به دندان گرفت و کیفش را پایین پایش انداخت لبش را . 
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خوب می دانست کژال برای حفظ ظاهر هیچ جوابی به حرکات و 

  .کرم ریختن هایش نخواهد داد و از این بابت حسابی سر خوش بود

ترالن به دستور نسرین برای آنها شربت و میوه آورد و مقابلشان 

له شان از هم روی میز گذاشت. سالن آنقدر بزرگ بود که فاص

زیاد باشد. نسرین و آرزو در آن سمت سالن در حال صحبت بودند 

زد. سوشا پرتغالی از داخل ظرف و رویا تو گوشی اش چرخ می

 .میوه برداشت و سمتش گرفت. پرسشگر و با اخم نگاهش کرد

 .با شیطنت زمزمه کرد

 !فعال دور دور منه -

کرد چشمکی زد و به جمع و سپس به پرتغال اشاره  . 

خواست به جای پوست پرتقال پوست سر سوشا را کژال دلش می 

بکند! به اجبار پرتغال را از دستش کشید و مشغول پوست گرفتنش 

شد و به سنگینی نگاه پر لذت سوشا اهمیتی نداد، کارش که تمام شد 

پیش دستی حاوی پرتقال های پوست گرفته را مقابلش گرفت. 

 .سوشا هومی کشید

ن پرتقال خوردن داره. فسنجونم بلدی بپزی جا افتاده هاهوم! ای - ! 

کژال کم مانده بود از خشم منفجر شود، پاشنه ی کفشش را روی  

 .پای سوشا گذاشت و محکم فشرد و سوشا میان درد هرهر خندید

های سوشا گوشی کژال زنگ خورد، بی توجه به صدای خنده

مخ" زیر ام "روگوشی را از جیب کیفش بیرون کشید، با دیدن ن
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چشمی به او نگاه کرد و تماس را وصل کرد و کنار گوشش قرار 

 .داد

 بله؟ -

فرهان میان بله گفتن کژال صدای خنده های مستانه ی سوشا را 

تشخیص داد و با خشم غرید: برو یه جا که ساکت باشه کارت 

 .دارم

سوشا کنجکاو خنده اش را پایان داد و سرش را به گوش او که 

را رویش نگه داشته بود چسباند. کژال سریع گوشی را  گوشی

پایین کشید و به سوشا اخم غلیظی کرد و از کنارش بلند شد و در 

 ...گوشی خالصه وار گفت: گوشی

 .از سالن خارج شد

 

 [16.06.19 08:37] 
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 .داخل سالن دیگری از امارت شد و گوشی را کنار گوشش قرارداد

 .بگو میشنوم -
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ز شنیدن صدای خنده ی سوشا حرصی بودهنوز ا . 

 آخر کار خودت و کردی رفتی؟ -

 .از لحن دستوری و پر خشم فرهان ناراحت شد 

چرا فکر می کنی باید از تو اجازه بگیرم برای کارهام؟! برا من  -

 .آقاباالسر بازی در نیارا فرهان. کارت رو بگو

 !پوفی کشید. باز هم کژالش سرکش شده بود 

اره میاد تهران هرچی زنگ میزنم خاموشهسینا د - . 

تو از کجا آمار سینا رو داری آخه! کم مونده از دست تو سر به -

 !بیابون بزارم به خدا

 .نمی خواد سر به بیابون بزاری بشین ببین چیکار می کنم -

 .نگرانی کژال بیشتر شد 

 !فرهان-

لبخند روی لب های فرهان نشست، روی تختش دراز کشید و  

شی را در دستش جابجا کردگو . 

 .چون دل فرهان؟ اینجوری صدام می کنی دلم برات بال بال میزنه 

های این بشر نالید: سینا رو چیکار داری؟کالفه از شیطنت   

به محض رسیدنش بگو بهم زنگ بزنه واجبه ها کژال و گرنه  -

 .گند میزنه به همه چی

بازی اش گرفت نگرانی اش انقدر زیاد شد که معده اش دوباره  . 
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 .نکنه تو سینا رو با خبر کردی؟ سوشا یه چیزایی میگفت -

از شنیدن نام سوشا از زبان کژال عصبی شد، حتی تحمل یک  

 !لحظه هم کالم شدنشان را هم نداشت

یادت نره سینا رسید بگو قبل از هر کاری بهم زنگ بزنه من  -

 .بیدارم تا صبح

 اول بگو میخوای چیکار کنی؟ -

دیدن سایه ای که روی دیوار بین سالن ها افتاد ترسید با  . 

منتظر جواب فرهان نشد و ادامه داد: باشه میگم بهش. فعال 

 .خداحافظ

گوشی را سریع قطع کرد و داخل جیب مانتو اش گذاشت. فاصله 

اشان زیاد بود ولی با این حال ترسید که نکند حرف هایش را شنیده 

اهش را سمت در خروخی کج کرد و باشد و بخواهد اذیتش کند، ر

  .دلش هوای آزاد خواست تا کمی اعصابش را آرام کند

توی حیاط پا گذاشت. آهی کشید و سر به آسمان بلند کرد و لب زد: 

 .خدایا خودت کمکم کن

سمت آالچیق وسط حیاط راه افتاد و حس کرد که کسی دنبالش  

ی کور شد. آید، چرخید و از دیدن سوشا ذوقش برای هواخورمی

سوشا پا تند کرد و به او رسید، در صورتش دقیق شد و 

 !بازخواستش کرد: با کی حرف میزدی؟

 .یادگیر های اتابک افتاد و خشم وجودش را پر کرد
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 به تو چه؟ -

سوشا انگار که با زیر دست هایش طرف است وحشیانه چانه اش  

 .را در مشتش گرفت و محکم فشار داد

جمع شد و مچ دستش را برای جدا کردن صورت کژال از درد  

 .از چانه اش گرفت و تقال کرد رهایش کند

زنم جوجهدر صورتش غرید: بخوای دورم بزنی بد دورت می ! 

های سوشا باور نمی کرد؛ ادعای این حجم از تنفر را در چشم 

 !عاشقی اش می شد آخر

فشار دستش را بیشتر کرد که اشک در چشم هایش پر از آب شد  

ناله ای کرد و . 

 .ولم کن عوضی -

شما زنها رو فقط خودتون می شناسید و شیطون! بده من اون  -

 !وامونده رو

با چشم به جیبش اشاره کرد، کژال سریع دست آزادش را روی 

 .جیبش گذاشت

 .ولم کن وگرنه داد می زنم -

چانه اش را رها کرد و با یک حرکت دستش را از روی جیبش 

را بیرون کشیدپس زد و گوشی اش  . 

کژال به تقال افتاد که گوشی اش را پس بگیرد ولی هرچه تقال کرد 

 می کردند فایده نداشت. سوشا دو دست او را که سمت گوشی تقال
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چفت کرد  با یک دست گرفت و پیچاند و محکم در زیر بغل خودش

 .و انجام هر حرکت دیگری را از او سلب کرد

 .رمز تو بگو -

لج بازی افتاد کژال رو دنده ی  . 

 .میگم- 

با یک حرکت تابش داد ودر صورتش خم شد و غرید: رمز تو  

 !میگی یا جور دیگه مجبورت کنم بدی

قلبش در دهانش آمد و از ترس قالب تهی کرد ولی آن روی  

لجبازش کوتاه نیامد اصال نمی خواست که سوشا متوجه تماس 

دفرهان شود، عجیب بود که برای فرهان نگران بو ! 

 .نگاه حریص سوشا روی لب هایش نشست 

 !بگو-

هنوز داشت مقاومت می کرد ولی با تماس لب های گرم سوشا با  

 .لب هایش جیغی کشید

 یک دو سه پنج-

گاز محکمی از گوشه ی لبش گرفت که شوری خون در دهانش   

پخش شد و رهایش کرد و کژال با هق هق و عجز روی زمین 

ر روی لبش کشید و با دیدن قرمزی نشست. دستش را با انزجا

خون با شدت بیشتری گریه کرد ولی سوشا بی توجه به اشک های 

او رمز را وارد کرد و توی تماس هایش رفت و از دیدن نام "رو 
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مخ" تای ابرویش باال پرید! بی هیچ مالحظه ای به حریم شخصی 

او، اسم "رو مخ" را لمس کرد و تماس برقرار شد. فرهان خیلی 

ریع تماس را وصل کردس . 

 جانم کژال؟ -

سوشا از شنیدن صدای مرد نگاه تیزش را سمت کژال پرتاب  

 .کرد و مستقیم سر اصل مطلب رفت

 شما؟ -

کارد به فرهان می زدی خونش در نمی آمد از شنیدن صدای  

 !سوشا

 !گوشی کژال دست تو چیکار میکنه؟-

کژال عقل از  هر دو پر خشم بودند و حس مالکیت شان نسبت به 

 !سرشان پرانده بود و از پشت گوشی قصد دوئل داشتند

 !شوهرشم تو کی هستی که به زن من زنگ زدی؟-

 .فرهان عصبی خندید

من همه کاره شم، نمی دونی بدون. شما هم برو با سند برگرد  -

 !که ثبتت کنم

تماس را قطع کرد و گوشی اش را با حرص روی مبل کنار  

از خشمش غرید:  های کلید شدهاز بین دندانتخت پرتاب کرد و 

 !لجن

 .سوشا روی زانو کنار کژال نشست و تیز نگاهش کرد
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 با آبغوره گرفتن از گناهت نمی گذرم-

 

 [16.06.19 08:37] 

 این پسره رو مخ کی بود؟

 !همکالسیم بود چیکار داری-

برای چی نصف شب زنگ زده بهت چطور جرات می کنه بگه -

وئه! خر خودتی کژال بگو این پسره کی بود؟همه کاره ی ت  

 !میان گریه نالید: به تو چه 

 !سوشا از کنارش بلند شد و با لحنی تهدیدکننده گفت: معلوم میشه

کژال با هراس سرش را بلند کرد و به سوشا که شماره ی فرهان 

دانست چرا را در گوشی خود ثبت می کرد نگاه کرد. هنوز هم نمی

آسیبی به فرهان برسد. هر روز که می گذشت دلش نمی خواهد 

شناخت و او را خطرناک ترین مرد روی زمین سوشا را بیشتر می

 .می دید

چیکار می کنی؟! کاری نداشته باش اون فقط همکالسیمه. بعدشم  -

مگه من اصرار به این ازدواج دارم اگه بهم شک داری میتونی 

 .قیدم رو بزنی و خوشحالم کنی

از دستش کشید و سمت عمارت دوید. به بهانه گوشی اش را  

درس خواندن به اتاقی رفته و تا خود صبح خواب به چشمش نیامد 

 !ولی از آنجا هم خارج نشد تا با سوشا رو در رو نشود
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با کسالت ناشی از بی خوابی آماده رفتن به دانشگاه شدم و از اتاق 

مان بیرون زدم و حرص زدم کاش بزرگ و مجلل مخصوص میه

سوشا خانه نباشد! راهروی طویل را طی کردم همین که به سالن 

قدم گذاشتم بوی حلیم های معروف خاله نسرین بینی ام را پر کرد؛ 

یاد شام نخورده ی دیشب که فرهان برای خلوت دو نفره مان گرفته 

 بود افتاده و از یادآوری لحظه به لحظه ی پر تشویشش پوفی

 ...کشیدم. آخرش چه می شد؟! نگران بودم

برای خداحافظی توی سالن غذاخوری رفتم. اگر به خاطر خاله  

نبود بی خداحافظی رفته بودم و اول صبحی چشمم به ریخت 

منحوس سوشا نمی افتاد که تا آخر شبم ره بد بیاورم! خرافاتی 

شبم نبودم ولی سوشا آنقدر منحوس بود که دیدنش از نظر روان تا 

 !را بدتر از بد کند

 .با تک سرفه ی ریزی ورودم را اعالم کردم و آرام سالم دادم 

 .سالم صبح بخیر -
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همگی متوجه شدند و سمتم سر چرخواندند.  از دیدن سینا آه از  

نهادم بلند شد؛ فرهان گفته بود بگویم به او زنگ بزند و تا صبح به 

ماندانتظار تماسش بیدار می ! 

لند و سرخوش سوشا نگاهم را از سینا گرفتم. سالم خانم با سالم ب 

 .خانوما صبح تو هم بخیر

لبخند مسخره ای زدم، مردک روانی معلوم نیست چه ش بود و به 

کدام فرقه پایبند! انگار نه انگار که دیشب نفرت از تمام حال و 

 حرکاتش چکه می کرد حاال برای من الهه عشق و ادب شده بودش

با اشتیاق سمتم اومدخاله نسرین  . 

سالم به روی ماهت دورت بگردم. بیا بشین کنار آقاتون حلیم به 

 .هردوتاتون مزه بده

لبخندی مصنوعی و مسخره ام را رو به او تکرار کردم. زهر  

 !مار هم برای آن حلیمی که کنار سوشا میل می شود کم است

ی ام نزدیک میز رفتم و صورت عزیز را بوسه زدم و لبخند واقع

را نثارش کردم. حالم را پرسید و جوابش را دادم و به اجبار پشت 

 .میز کنار سوشا نشستم و رو به سینا کردم

 کی اومدی؟ -

حوصله استلبخند کم جونی زد که فهمیدم بی  . 

 .دیشب رسیدم، تو خواب بودی -

 !کدام خواب 
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 .رسیدن به خیر -

: کژال جان؟قبل از این که سینا جواب دهد سوشا صدایم زد   

با تحمل و به زور سرم را سمتش چرخواندم، قصد کشیدن حلیم  

در ظرفم را داشت که با چشم در چشم شدنمان نگاهش روی لبم 

سر خورد و تازه یادم افتاد لبم شدید ورم کرده است! نگاهش را با 

اخم از لب هایم کند و برایم حلیم در ظرف کشید. با انزجار قاشق 

از مشغول شدن و خوردنش رو به خاله کردم تا برداشتم و قبل 

های معنادار بین مامان و خاله شدم. سینه تشکر کنم که متوجه نگاه

ام از تحمل این حجم از صبوری که در برابر همه چیز و همه کس 

می کردم به درد آمد و به زور گفتم: خاله دستت درد نکنه تو 

 .زحمت افتادی

یم گرفت و به صورتم داد، تازه علت نگاهش را با لبخند از لب ها 

نگاه معنادارشان را فهمیدم؛ البد پیش خودشان هزار فکر به قول 

رویا خاک بر سری راجع به من و سوشا کرده بودند... حالم بد شد 

و چقدر سخت بود خوردن حلیم میان آن همه حال خرابی و 

 ...بغض

ر کشیدم و به زحمت و آرام دو سه قاشق در دهانم گذاشتم و کنا 

 .بالفاصله سوشا مخاطبم قرار داد

- خوری عزیزم؟چرا نمی  

 !عزیزم و زهرمار 

 .کافیه. مرسی سیر شدم -
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 .بی خیال لبخند بی احساسی زد

 .نوش جونت -

یادم به اصرار های اتابک افتاد؛ حتی در دلخوری ها و قهر  

ر هایمان هم تا ته بشقاب را در نمی آوردم رهایم نمی کرد و به فک

 ...معده ی خالی ام بود

با تشکری که از خاله کردم سعی کردم ذهنم را از اتابک منحرف 

 .کنم

نوش -خاله جون خیلی عالی بود مثل همیشه، دستتون درد نکنه.  -

 !جونت قربونت برم تو که چیزی نخوردی

 

 [16.06.19 08:37] 

 .چرا خاله خوردم. ممنون-

: گوشت بشه به تنت قربونت لبخندی دندان نما زد و از ته دل گفت

 .برم

سوشا با خودخواهی در حق این زن بیچاره هم ظلم کرده بود. 

بیچاره، لبخند هایش چه واقعی بود؛ به خیالش من عروسی هستم 

 .که برایشان شادی به ارمغان خواهد آورد

قاشق پر از حلیمش را داخل دهانش گذاشته و نگذاشته انگار که  

در هوا تاب داد و محتویات دهانش را  چیزی یادش بیاید دستی

 .نجویده فرو داد و رو به سوشا کرد
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 .سوپرایزت چی بود مامان جان؟ گفتی که کژال بیاد میگی -

ناخواسته سرم سمت سوشا چرخید. شثتم از حادثه بد دیگری خبر  

 !داد؛ آخر سوشا خیرش به من نمی رسید

موزی در حالی کمرش را به پشتی صندلی فشار داد و با حالت مر

خورد جواب داد: فردا شب می که نگاهش روی همگی چرخ می

خوام کژال رو سورپرایز کنم و همگی دعوتید. هتل شهاب رو هم 

 .رزرو کردم

رو به خاله ادامه داد: مامان هر کس از فامیل رو میخوای دعوت 

 .کن

رو به مامان کرد و باز ادامه داد: شما هم خاله راحت باش هر 

دوست داری رو دعوت کن. فردا شب شام هتل شهاب کسی که . 

 !دلم آشوب شد، یعنی چه نقشه ای در سرش بود

  .سینا با لبخند مصنوعی نگاهش را قفل سوشا کرد 

 .به سالمتی. منم یه سوپرایز دارم ولی مثل تو پولدار نیستم داداش-

 

 [16.06.19 08:37] 

#58 
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خودش سر به زیر ادامه  مکثی کرد و رو به مامان با حیای مختص

داد: خاله اگه اجازه بدین امشب بیایم خونتون برای... برای 

 .خواستگاری از... از رویا

لب های مامان کش آمدند، می دانستم سینا را اندازه ی سعید دوست 

دارد. تا مامان لب باز کند و از سوپرایز سینا استقبال کند سوشا 

نا جان. باید بریم کارخونه. میان حرفش پرید: امشب که نمیشه سی

 باشه برای پس فردا شب، هان؟ نظرت چیه سینا؟

 .سینا خیلی واضح با غیظ خیره ی سوشا شد

دلم حری ریخت و احساس کردم گندی که فرهان حرفش را می زد 

را همین االن است که سینا بزند دستپاچه نمی دانستم چه بگویم 

نگ موبایل نجاتم داد و انگار کلمات را گم کرده بودم که صدای ز

ای تمام حواس ها سمتم جلب شد. گوشی را از کوله ام بیرون لحظه

کشیدم و از دیدن اسم "رو مخ" سریع گوشی را پشت و رو کردم تا 

سوشا نبیند و از پشت میز بلند شدم و رو به مامان کردم: مامان 

 جان دیرم شده کاری نداری باهام برم؟

ظب خودت باشنه دورت بگردم برو موا - . 

دکمه کنار گوشی را لمس کردم که صدای زنگ خور ساکت شود. 

از عزیز و خاله و رویا هم خداحافظی کردم و رو به سینا اشاره 

زدم که دنبالم بیاید. سوشا از پشت میز بلند شد اخم هایش در هم 

 .بود
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 .صبر کن آماده شم برسونمت-

الن ها میرسه تا سریع گفتم: نه نیازی نیست زنگ زدم تاکسی ا 

آماده بشه دیرم میشه امتحان دارم، بعدشم مگه نمیخوای با سینا 

 !بری کارخونه

 !از قصد به رویش آوردم که وجود سینا خطرناک است برایش

توجه "خداحافظ" دیگری رو به اخم هایش درهم تر شد و من بی 

ن جمع گفتم و از سالن بیرون زدم. سینا با صدا زدنم به دنبالم روا

 .شد

در موازاتش توی حیاط قدم گذاشتم، نگاهی به پشت سرم انداختم  

مان نمی آید و وقتی اطمینان حاصل شد تا مطمئن شوم سوشا دنبال

که تنها هستیم، گوشی ام را بیرون کشیدم، تماس قطع شده بود ولی 

به محض دست گرفتن دوباره اش زنگ خورد و سریع جواب دادم: 

 .سالم

شیطنتش در گوشی پیچیدصدای بم و پر   . 

 !به روی ماهت صبح بخیر آهوی کرد -

انگار نه انگار دیشب چه دوئلی راه انداخته بود! پوفی کشیدم و به  

 .جای جواب دادن به فرهان روبه سینا کردم

 .با تو کار داره. فرهانه -

گوشی را سمتش گرفتم، در لحظه ی آخر که گوشی را دستش  

ی اسپیکر زدم تا سر از کارش در  می سپردم سریع روی دکمه

 .بیاورم
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 !مشغول سالم و احوالپرسی شدند، آن هم چه صمیمانه 

بعد از حال و احوال فرهان گفت: سینا جان فعال هیچ کاری نکن 

کار واجب دارم باهات. هیچ حرفی نزن توی خونه به برادرت. 

نره واجبهظهر بیا رستوران قبلی یادت . 

ر قضیه خود منم دیگهنه داداش میام. یه س - ! 

نگاه دل خورش را به صورتم داد و پر کنایه ادامه داد: کژال  

فکر کرده با بدبخت شدنش من خوشبخت میشم. من نمیذارم این 

 .اتفاق بیفته

خیلی خب حرص نخور. من راهش و می دونم که چه جور -

آهوی چموش من از خر شیطون پیاده میشه! یه آن توهم زده پترس 

، خواسته تو خاطر همه ثبت بشهفداکاره ! 

 .با حرص و بی اراده گفتم: درست حرف بزن

صدای خنده اش در گوشی پیچید و میان خنده گفت: می دونستم رو 

 اسپیکره. بدو بیا دم در منتظرتم دیرت شد، مگه امتحان نداری تو؟

 !برنامه ی درسی ام را هم می دانست

دم، دیرم شده بود سریع به ساعت دور مچم نگاهی انداختم و هول ش

گوشی را از دست سینا گرفتم و در حالی که سمت در پا تند می 

 .کردم خداحافظی کردم و سینا با خنده جوابم را داد

 

 [18.06.19 10:57] 
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#59 

 

 

 

در حیاط را که باز کردم اولین چیزی که دیدم ماشین بزرگ فرهان 

خیلی نترس بود بود درست مقابل خانه ی خاله پارک کرده بود، یا 

  !یا دیوانه

با نگرانی نگاهی توی حیاط انداختم، کسی نبود، سریع در را بستم 

و قبل از اینکه عینک بزرگ و طوسی روشنش را از روی چشم 

 !های مشتاقش بردارد حرص زدم: اینجا چیکار می کنی تو؟

عینکش را روی موهایش تنظیم کرد و نزدیکم آمد و خواست  

مطمئنا  طبق معمول شیطنت کند که چشم هایش دهان باز کند و 

روی لبم قفل شد و لبخند به یکباره از صورتش پر کشید. با شرم 

لبم را داخل دهانم کشیدم درد در تمام صورتم پخش شد ولی اهمیتی 

دانستم مثل خاله و مامان چه فکرهایی در سرش جوالن ندادم، می

ی دانم چرا دلم داد که این قدر حالش منقلب و داغان شد. نم

نمیخواست فکر بدی راجع به من کند حتی دلم نمی خواست با آن 

فکر ها عذاب هم بکشد! با اینکه قصد نداشتم همراهش شوم ولی 

 .سر به زیر گفتم: فرهان دیرم شده

چنگی به موهایش زد و در ماشین را باز کرد و با صدای دورگه 

 .شده اش گفت: بشین
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فرمان نشست و استارت زد و ماشین  خودش هم با حال بدی پشت 

از جا کنده شد. سرعتش خیلی زیاد بود بی اراده کمربند ایمنی را 

بستم، اتابک هم همیشه عصبانیتش را سر پدال گاز خالی می کرد، 

فکر کنم بیشتر مردها همین طورند در پیچ کوچه طوری فرمان را 

زدم و  چرخاند که سمتش پرتاب شدم و بی اراده به بازویش چنگ

 .ترسان جیغ خفه ای کشیدم

 .فرهان تو رو خدا من میترسم آروم تر-

 .ترس از سرعت را هم صدقه سری اتابک داشتم 

به یک باره سرعتش را کم کرد و نگاهش سمت دستم که به  

بازویش بند بود برگشت نفس راحتی کشیدم و دستم را از بازویش 

این روزها زیادی گاف جدا کردم و لبم را با شرم به دندان گرفتم 

می دادم در مقابلش... دلیلش را نمی دانم ولی در این که این فرهاِن 

صبور در نظرم با آن فرهاِن شیطان در دانشکده تومنی صنار 

 .فرقش بود شک نداشتم

 .دستی به صورتش کشید و نگاهش را به جاده داد

 .ببخشید -

ن لبم هزار تهمت به یادم به اتابک افتاد اگر جای فرهان بود با دید 

انداخت بیا و ببینبست و الم شنگه ای راه میدامنم می ! 

از صبوری اش شرمنده شدم! درست است تعهدی در مقابلش  

نداشتم ولی آنقدر ها هم گربه صفت نبودم که محبت ها و این در و 

 .آن در زدن هایش را برای کمکم نبینم
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نم عرق به ترنم در حالی که از شرم حرفی که می خواستم بز 

 .نشسته بود آرام توضیح دادم: چیزی که فکر کردی نیست

نگاهش بی قرار سمتم چرخید سرم را سمت شیشه چرخاندم تا 

تر ادامه دهمراحت . 

گیر داده بود گوشیم رو بهش بدم که ببینه تو کی هستی که  -

نصف شب بهم زنگ زدی، منم... منم مقاومت کردم... اونم... اونم 

کستن مقاومتمبرای ش ... 

میان حرفم پرید و با صدای دو رگه ای که درد را فریاد می زد  

گفت: من از توضیح خواستم ازت! درد من اینه که اگه من انقد مرد 

بودم که از تو مراقبت کنم یه آشغال مثل سوشا نمی تونست 

 !اینجوری عذابت بده

 

 [18.06.19 10:57] 

که اشک هایم روی صورتم حرفش آنقدر روی روانم اثر گذاشت 

 !راه افتادند. نامرد زندگی من اتابک بود و فرهان به جایش شرمنده

مکثی طوالنی کرد. کم مانده بود بغضم بترکد و صدای هق هقم 

ماشین را بردارد؛ به شدت در برابرش مقاومت می کردم و باعث 

 .شده بود سینه ام تنگ شده و به درد آید

م و صد چشم ها و گلویم بشکند. می ترسیدم جوابش را بده 

خودش ادامه داد: اگه بهت ثابت کنم که سوشا نمیتونه جلوی 

 ازدواج سینا و رویا رو بگیره میزنی زیر بله ای که بهش دادی؟
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از خدایم بود اگر این اتفاق می افتاد به سجده می افتادم و خدا را  

بمانم و صد بار نه هزاران بار شکر می کردم! نتوانستم خود دار 

 .سد شکست دستم را روی صورتم گذاشتم و هق زدم

ماشین را کنار خیابان متوقف کرد. یک دستش را پشت پشتی  

 .صندلی ام قرار داد و در صورتم خم شد

 !کژال؟ آروم باش عزیزم-

سعی کردم گریه ام را جمع کنم، سرم را به پشتی تکیه زدم و چشم 

ابر درد های توی سینه ام هایم را بستم و با تمام قوایم در بر

مقاومت کردم تا گریه از سر نگیرم. از پشت پلک های بسته حس 

 .کردم کالفه است

 کژال خوبی؟-

سری به نشانه ی مثبت تکان دادم. دیگر سوالی نپرسید حتی  

 !جوابش را هم نخواست! نخواست بداند که می زنم زیر حرفم یا نه

ظی کوتاهی پیاده شدم. جلوی در دانشکده نگه داشت، با خداحاف

 ..دیگر نه حس داشتم نه حاصله

بی هیچ تمرکزی جواب سوال ها را داده و برگه را تحویل مراقب 

دادم و از دانشکده بیرون زدم. تمام ذهنم پی فردا شب بود و 

سوپرایز سوشا! از طرفی هم دل می زدم که فرهان قبل از فردا 

کردم به هیچ میشب ثابت کند حرفش را... گرچه هر چه فکر 

نتیجه ای نمی رسیدم، سوشا مار بود مار! از نوع افعی اش، مار 
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دانم افعی ندیده بودم فقط شنیده بودم که دوسر شاید هم سه سر نمی

 !بد کینه ای و زهری است، درست مثل سوشا

ظهر بود که به خانه رسیدم، نه از سعید خبری بود نه از فرهان  

لباس هایم به جمع مامان و عزیز و بابا  نه از رویا. بعد از تعویض

به  ملحق شدم و سر سفره ناهار نشستم. با اینکه عاشق خورشت

بودم ولی حتی اشتهای یک قاشق مزه کردنش را هم نداشتم و با 

 .غذایم بازی میدکردم

 بابا صدایم زد: کژال بابا؟ 

 سرم را بلند کردم و بی حواس جواب دادم: جونم بابا؟ 

- حالت خوبه؟ بابا جون  

 !مامان به جای من جواب داد: البد نگران فردا شبه بچه م 

سفره ی درد و دلش باز شد و ادامه داد: این سوشا هم هیچ کارش  

مثل آدمیزاد نیست! االن من زنگ بزنم به فامیل و دوست بگم به 

 چه مناسبت دعوتید؟ ها؟

 

 [18.06.19 10:58] 

 .بابا لحظه ای در فکر فرو رفت

را در صورتش می دیدم، هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که حرف غم 

یا عقیده اش را تحمیلمان کند؛ چه در کارهای کوچک مثل انتخاب 
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لباس و تفریح چه در انتخاب های بزرگی مثل رشته ی تحصیلی یا 

 !حتی انتخاب همسر ولی حاال بیقرار آینده ام بود می فهمیدم

به صورتم داد نگاهش را از بشقاب غذایش گرفت و  . 

بابا جان فکرات رو کردی؟ میدونی با سوشا خوشبخت میشی؟  -

من که شرمنده تونم صبح تا شب، شب تا صبح سر کارم و از 

 دلتون بی خبرم! دلت به این ازدواج هست؟

بغضی سنگین روی سینه ام خیمه زد، بابای بیچاره ام که همیشه  

بود! خاک بر سر من تمام تن و جانش در زحمت بود شرمنده ی ما 

که هیچ وقت نتوانستم آن کنم که در ذهن داشتم و فقط دردی شدم 

 ...روی دردهایش

چشم های اشکی ام را به صورت زیبایش دادم. هر تار موی  

سفید توی موهایش هزار بوسه طلب داشت از تک تکمان؛ همه را 

 !در راه آسایش ما بی رنگ کرده بود

طوری نگو. تموم تالشت برای آسایش بابا دستت و می بوسم این -

 .ماست که نیسستی کنارمون تا آرامش خونه نصیبت بشه

 .در ادامه دروغ گفتم تا خیالش راحت شود 

 .راضی ام بابا نگران من نباش -

عزیز صبورم هم به زبان آمد: مادر از این سوشا هیچی بعید  

کنه که  نیست ها احتمال زیاد فردا شب میخواد نامزدیتون رو علنی

 .فامیل و دعوت گرفته! خوب فکرات و بکن
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دیگر هیچی مهم نبود بی هیچ فکری با حالتی خنثی و ناامید از  

 .زندگی جواب دادم: فکرام و کردم عزیز

 .بلند شدم و رو به مامان ادامه دادم: دستتون درد نکنه 

سریع سمت اتاقم راه افتادم و نایستادم که بگوید "تو که لب به  

مورد عالقه ت نزدی غذای " 

خیلی وقت بود در برابر خوردن قرص های آرامبخش ایستادگی  

نمی توانستم. سر کشوی دراور رفتم و  می کردم ولی حاال دیگر

ها مانده باشد. ورقش را انتهای کشو پیدا دعا کردم چیزی از قرص

کردم، خدا را شکر دوتا مانده بود هر دو را در آوردم و با آبی که 

یشب روی میز مانده بود خوردم. روی برگه ای نوشتم: خیلی از د

 .خسته ام بیدارم نکنید

 .و روی میز گذاشتم

روی تخت دراز کشیدم با تمام اتفاقات در خاطرم دست و پنجه  

نرم کردم تا خوابم برد. برای شام هم که بیدارم کردند به زور چند 

ه یادم نمی آید لقمه خوردم. آنقدر منگ خواب بودم که هیچ چیزی ب

فقط متوجه شدم که فرهان هم طبق معمول مهمان سفره مان بود. 

آیدچرا! خوب که فکر می کنم نگاه بی تاب و نگرانش هم یادم می ! 

توضیح دادم که مسکن خورده ام و باز هم به تخت خواب پناه  

 .بردم و تا خود صبح فردا خوابیدم

ه در مهمانی ظاهر سوشا طی تماسی خواست آرایش کرده و آراست

شوم و من با خشم گوشی را رویش قطع کردم! حالم از این غرور 
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کرد عروسکش شده ام خورد فکر میو افکار مسخره اش به هم می

کند باید رقاصه اش شومو به هر سازی که کوکم می ! 

رویا هم که از صبح دنبال نامزد بازی اش رفته بود و اصال  

از خود گذشتگی ام برای او هستم حواسش به من نبود که داغان . 

با قلبی فشرده بدون ذره ای آرایش کرم مرطوب کننده را به دست  

ها و گونه هایم زدم و به اصرار مامان مانتو مجلسی گلبهی و شال 

 [10:58 18.06.19]  .حریر سفیدم را سر کردم

 .لباس سیاه بیشتر برازنده ی امشبم بود

  

آشنا، اما انگار هیچ کدام خبر از  هتل شهاب پر بود از دوست و

سوپرایز سوشا نداشتند. خیلی عادی با همگی احوالپرسی کردیم از 

همه شان بیزار بودم همین ها بودند که مدتها بعد از طالقم زندگی 

 !ام را نقد می کردند و دلم را می سوزاندند

ی خلوتی از سالن را انتخاب کردم و رو به مامان گفتم: گوشه 

بریم اونجا مامان . 

 .بی میل سری تکان داد 

 .خیلی کنجه ولی عیب نداره بریم -

رو به همان قسمت قدم برداشتیم. هنوز هم از رویا خبری نبود و 

گفته بود خودش را خواهد رساند. پشت میز طالیی رنگ روی 

صندلی سفید نشستم. نگاهم را بی تفاوت در سالن بزرگ و مجلل 

با سوشا چشم تو چشم شدم. لبخندی زد  گرداندم و از شانس قشنگم
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و سمتم قدم برداشت، در آن کت و شلوار سفید با پیراهن مشکی 

شبیه مانکن های هالیوودی شده بود و چقدر بیزار بودم از هر 

 !چیزی که شبیه سوشا بود

نزدیک میزمان که رسید تعظیمی کوتاه کرد. کنار صندلی ام  

به مامان و عزیز و بابا  ایستاد و کمی سمتم خم شد ولی خطاب

خوشامد گفت و احوالپرسی کرد. بعد از اتمام تعارفاتش بیشتر در 

 .صورتم خم شد

 !چه خوشگل کردی-

به عمد تمام رخ سمتش چرخیدم که ببیند برای حرفش پشیزی 

ارزش قائل نببوده و هیچ آرایشی به صورت ندارم خیلی باهوش 

طوری که بقیه نشنوند  بود فهمید که چشمکی زد و با صدای آهسته

گفت: بوی کرم مرطوب کننده ت می ارزه به بهترین و خوش 

 !رنگ و لعاب ترین لوازم آرایش. کارم رو راه میندازه همین

از بی حیایی اش دلم می خواست دستم را بلند کنم و با تمام قوا 

صورتش را مستفیض سیلی ام کنم ولی حیف که جایش نبود! با 

ندم. خنده ای کرد و با عذرخواهی از بابا از خشم سرم را برگردا

میزمان فاصله گرفت. زیادی شاد و شنگول می زد و همین دلم را 

 .بیش از پیش آشوب می کرد

چشمم به در بود که فرهان بیاید، از صبح خبری از او نبود و می 

ترسیدم برای همیشه رفته باشد... خنده دار بود که منتظر معجزه 

د پیامبرم بودماز او که شده بو ! 
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نگاهم را از در گرفتم و بی اراده به قسمتی از سالن کشیده شد که  

با پرده استتار شده بود، نمیدانم چرا حس کردم که آنجا قتلگاه من 

 !است

 

 [19.06.19 10:25] 

#60 

 

 

 

 

ها در باالخره بعد از گذشت نیم ساعت وقتی همه ی مهمان

کوی گردی که در  قسمت جایگاهشان مستقر شدند، سوشا سمت س

باالی تاالر بود و فکر نی کنم برای دی جی طراحی شده بود رفت 

و رویش قرار گرفت و با صدای رسا رو به مهمان ها خوش آمد 

 .گفت

سالم مجدد عرض می کنم خدمت تک تکتون که افتخار دادید و  -

 ...دعوت من رو قبول کردید

مه داد: خیلی سال بود تک خنده ای زد و با لحنی صمیمانه تر ادا

دور هم جمع نشده بودیم، یا الاقل من سعادت بودن کنارتون رو 

 !نداشتم
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شنیدم که عروس عمه فائقه اش که در میز کناری ما نشسته بود  

با پوزخندی گفت: همین االنشم که اومدیم باید کفاره ش رو پرداخت 

داخته از کنیم، واال! معلوم نیست پول این مراسم مسخره که راه ان

بریدن گوش چه بدبختی هایی تامین شده، همون بهتر که سال به 

 .سال نمی بینیمش

کجای کار بودم همه از کثافت کاری های سوشا خبر داشتند و من  

ساده لوحانه هنوز سعی داشتم به خودم بقبوالنم که از زور بازو 

 !اش به اینجا رسیده است

ندم، چرا نمی آمد فرهان! نگاهم را با امیدی واهی سمت در چرخا 

ناامید نگاهم را سمت سوشا برگرداندم و به حرف هایش گوش 

سپردم ببینم چه خاکی آماده کرده که بر سر من بریزد و دلش خنک 

 !شود

وضعیتم واقعا اسف بار بود شده بود؛ دیشب پی همه چیز را به  

ان تنم مالیدم و به خانواده ام گفتم راضی ام و حاال مثل سگ پشیم

 !بودم از حرفم و چشم انتظار معجزه

 .با اشاره ای که سوشا به من کرد قلبم توی دهانم آمد 

ببخشید خیلی زیاده گویی کردم و سرتون رو درد آوردم، و اما -

غرض از مهمونی امشب سوپرایزیه که من برای کژال دختر خاله 

 .ی عزیز تر از جانم آماده کردم

دم زیر بار آن همه چشم دوخته ها سمتم چرخید و حس کرنگاه 

شوم و عرق سرد به تنم نشست؛ من که شده به صورتم دارم له می

می دانستم سوپرایز امشب برای من است پس این چه حال داغانی 
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بود که پیدا کردم! همان طور با لبخند سمتم راه افتاد اگر چشم 

بصیرت داشتم مطمئنم که او را شبیه دیوی وحشتناک و زشت می 

آید و قصد زدن شاهرگ حیاتم را داردیدم که تبر به دست مید . 

کنارم که رسید دستش را سمتم دراز کرد، حتی جان واکنش نشان  

دادن به حرکتش را هم نداشتم، انگار نگاه ها روی دستم هم 

  !سنگینی می کرد

خودش دستش را پایین آورد و دستم را در دست گرفت و کشید، بی 

ته ای روی پا شدم آنقدر داغان و ناامید بودم که هیچ اراده و خواس

نمی فهمیدم اطرافم چه خبر است سوشا چه حالی است و مرا به 

کجا می برد! وقتی رو به روی پرده سفید طالیی سالن ایستاد تمام 

تنم کرخت شد، پس حدسم درست بود! سوپرایز امشب قتلگاه من 

 .بود

به لب اشاره ای به پرده  دستم را رها کرد و قدمی دور شد لبخند 

کرد و مخاطبم قرار داد: عزیزم این هم سوپرایز امشب امیدوارم 

 .خوشت بیاد

سمت مردی که لباس فرم خدمه هتل تنش بود دستی تکان داد و  

او سری به احترامش خم کرد و  با زدن دکمه ریموت در دستش 

که پرده را به حرکت درآورد. نگاه بی حواسم روی پرده ای بود 

کنار می رفت. صدای دست زدن جمع بلند شد دست نمی زدند که 

 .با دست به فرق سر من می کوبیدند انگار

 !چه قتلگاه زیبایی داشتم؛ باغ گل رز 
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البد سوشا و حضار توقع داشتند دستم را روی دهانم بگیرم و از  

سوپرایزش چشم هایم گرد شوند و لب هایم به خنده باز شوند و 

ت زده شدم" هم برای جبران سوپرایز احمقانه اش "عزیزم شگف

 !بگویم

 ...اشک هایم روی صورتم روان شدند 

نگاهم روی سفره عقد میان گل ها میخ شد و آن دو صندلی تاج  

دار سفید و دو دختری که سفره به دست آماده ی تشریف فرمایی 

تا من و سوشا بودند و آن دختر که قند به دست میانشان ایستاده بود 

 .قند بخت مرا روی سرم بسابد

 .سوشا دوباره دستم را گرفت و به جایگاه منفور کشید 

 ...تمام شد... نه خدا کمکم کرد نه فرهان 

 .تا لحظاتی دیگر با صربه ی تبر دیو با زندگی وداع می کردم

دستش را روی شانه ام گذاشت و فشار داد تا روی صندلی  

خودش هم کنارم نشست. به یکباره  بنشینم. رعشه ای به تنم افتاد.

 سالن را سکوت گرفت و صدای مردی آمد: آقای داماد شروع کنم؟

 .سوشا دست یخ زده ام را در دستش گرفت و آرام فشار داد 

 .شروع کنید حاج آقا-

 .برای ارام کردن خود قرآن را از مقابلم برداشتم و بازش کردم

نَّتِی فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِی فَلَْیَس بسم هللا الرحمن الرحیم الن َِکاُح سُ  -

 ِمن ِی
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سرکار خانم محترمه مکرمه کژال بابایی آیا به بنده وکالت می دهید 

شما را به عقد دائم سوشا درخشنده به مهریه یک جلد کالم هللا مجید 

 یک جفت آینه و شمعدان و هزار سکه ی طال دراورم

خندان و با صدای بلند گفت: دختری که باالی سرمان قند میسابید  

 .عروس رفته گل بچینه

 !بله رفته بودم گل بچینم آن هم گل گالیل برای مراسم تدفینم 

برای بار دوم عرض می کنم سرکار خانوم کژال بابایی آیا وکیلم  -

با مهریه مذکور شمارا به عقد دائم آقای سوشا درخشنده در آورم 

 وکیلم؟

: عروس رفته گالب بیارهدختر کناری ام با شیطنت گفت ! 

مسخره بازی هایشان روی مخم بود و اصال هم جذاب نبود و  

 .دست زدن نداشت

ها در بازنگاه اشکی ام را به در دادم؛ کاش مثل این فیلم   

 

 [19.06.19 10:25] 

آمد و دستم را می گرفت و شروع به شد و فرهان داخل میمی

دادکرد و من را نجات میدویدن می . 

اقد دوباره شروع به صحبت کرد: سرکار خانم کژال بابایی اگه ع

گل چیدن و گالب گیریتون تموم شد، برای بار سوم عرض می کنم 

 آیا وکیلم؟
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نگاهم را از قرآن توی دستم باال کشیدم. وقت مردنم بود و باید  

خواندم آن هم در یک کلمه کوتاه "بلهاشهدم را می "! 

اید بله را می دادم و خالصکارم از بغض گذشته بود. ب ... 

تا خواستم لب باز کنم رویا کل کشان از در تو آمد. از دستش  

 !دلگیر بودم تنهایم گذاشته بود و حاال برای بدبختی ام کل می کشید

اشک هایم با سرعت بیشتری روان شدند؛ چقدر نیاز داشتم به  

نیا آغوشش، به حرف هایش، به دلداری هایش، به اینکه بگوید د

دوروز است و غصه خوردن کار آدم های ابله، به اینکه بگوید 

 ...خوشبختی اکتسابی است و هر کس بخواهد به دستش می آورد

احساس بدبختی مثل بختک روی بدنم افتاده بود و نفسم را بریده 

بود. با شتاب نزدیکمان آمد و خندان و خوشحال رو به سوشا کرد: 

دیده بودم چرا درست دعوتم شوهر خواهر به این بدجنسی ن

 نکردید؟ من باید آخرین نفر به مهمونی عقد خواهرم برسم؟

 .سوشا خنده ای کرد

 !کم لطفی خودت رو نذار پای بدجنسی من-

 .برای سوشا به شوخی پشت چشمی نازک کرد

 !دارم برات-

سمت من چرخید و محکم در آغوشم فشرد و با صدای بلند و 

د: مبارک باشه خوشگلم خوشبخت خوشحالی شروع به صحبت کر

 !بشید الهی
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حالم داشت بد میشد، رویا چه ش شده بود، آخر خوشبختی با سوشا 

مگر ممکن بود! انگار نه انگار که تا همین دو روز پیش برای به 

 !هم زدن نامزدی ام حرص نی زد

آرام کنار گوشم زمزمه کرد: خیلی زود یه بهونه جور کن برو  

واجبت دارهبیرون فرهان کار  . 

از آغوشم جدا شد. دیدم که خاله و مامان، بابا و پدر سوشا، عمه  

ها و اقوام درجه یک همگی از پشت میز هایشان بلند شده و 

سمتمان می آمدند. انگار همه شوکه بودند که به صندلی هایشان 

 .چسبیده بودند  و حاال با حرکت رویا تلنگر خوردند

روبوسی ها و تبریک ها شروع شده بود هنوز بله نداده بودم ولی  

دانم به صورت داشتم و من بی حواس و بی اراده با لبخندی که نمی

یا نه جوابشان را می دادم و تمام حواسم به فرهانی بود که چه 

  !کارم دارد آن هم واجب

ای جز دستشویی رفتن به ذهن معیوب شده ام نمی رسید هیچ بهانه

دم از مطرحش شرمم می شدکه آن هم جلوی این همه آ ! 

کردم به نگاه درمانده ام را وقتی با زن عموی سوشا روبوسی می 

رویا دادم. با چشم غره نگاهم کرد و دیدم با پا به تنگ بزرگ 

شربت روی میز زد و شربت در یک لحظه تمام مانتو ام را قرمز 

کرد. زن عمویش هم خیس شد و سریع از آغوشم جدا شد و با 

ب گرد کرد. دلم می خواست آن وسط رویا را بوسه وسواس عق

باران کنم که بهانه را به عمد و زیرکانه دستم داد. چشمکی زد و 

ای ناراحت به خود گرفتبالفاصله چهره . 
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وای کژال چی شد؟ چجوری شد تنگ برگشت و ریخت روی -

  !لباست؟ بس که شلوغ شد یهو اینجا

مانتوام را به دست گرفتم من هم در جلد بازیگرها رفتم. گوشه ی  . 

 .اشکالی نداره عزیزم. اتفاق دیگه -

رو به سوشا کردم، انگار از تجمع اقوام دورمان ناراضی بود 

طوری که شک نکند خیلی عادی گفتم: برم لباسم رو تمیز کنم بیام 

 .اینجوری نمیتونم بشینم

 .پوفی کشید 

 .تمیز کنی!؟ چه جوری کل هیکلت با شربت یکی شده-

 .رویا میان حرفش پرید 

من از زیر مانتوم لباس دارم. بریم تو سرویس مانتوم رو در -

 .بیارم کژال بپوشه

 .سوشا سری تکان داد 

 .اوکی ولی زود برگردید-

این میان عاقد هم مدام تذکر می داد که خطبه نیمه کاره مانده است! 

نداده رویا سریع از میان جمعیت بیرونم کشید تا عاقد کار دستمان ! 

از در تاالر بیرونم کشید آسانسور به سالن دید داشت سمت پله ها 

 .رفت و من هم دنبالش کشیده شدم

 !بیا دیگه االن میاد پسره ی سیریش احمق-
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توجه به غرغرهایش در حالی که پله ها را به سرعت پایین بی 

زد پرسیدم: رفتیم و قلبم هم بی رحمانه به قفسه ام ضربه میمی

ن چی کارم داره؟فرها  

به آخرین پله رسیدیم و بی توجه به سوالم سمت در رفت و دست  

 .من را که در دستش بود کشید

 بیا حاال؟ -

توی کوچه پا گذاشتیم، هنوز داشت پیش می رفت سرم را به 

 .طرفین چرخاندم کسی را ندیدم

 .رویا کجا میری فرهان که نیست -

ط کوچه که نمیشه حرف بزنیدبیا تو ماشینه اون ور خیابون. وس - . 

به آن سمت خیابان نگاه کردم، ماشینش را دیدم خودش هم پشت 

 .فرمان بود و سینا پشت سرش قرار داشت

رویا سریع از روی پل کوچک بین پیاده رو و خیابان پرید و چپ  

و راست را چک کرد و از خیابان گذشتیم. به ماشین رسیدیم، در 

اشین هلم داد. با نشستنم در را محکم جلو را باز کرد و داخل م

 .بست و پشت سرمان کنار سینا نشست

آنقدر تند راه را طی کرده بودیم که نفس هایم به شماره افتاده  

بود، فرهان بطری آبی را سمتم گرفت بی تعارف گرفتم و 

ای نوشیدمجرعه . 

 خوبی؟-
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 .سری تکان دادم

 .خوبم-

ا ترس به در تاالر نگاه مدیریت زمان را از دست داده بودم ب 

 . کردم و دوباره سمت فرهان چرخیدم

 .فهمید که هنگ کرده ام

 .آروم باش کژال -

های زاغش خیره شدمبه چشم  . 

 دیروز قرارمون چی شد؟-

 یاد حرف هایش افتادم و 

 

 [19.06.19 10:25] 

 !بی اراده گفتم: االن سوشا میاد

شهود است سمت خودم می فهمیدم که ترس در تمام حرکاتم م 

 .رویا برگشت و رویا برگه ای دستش داد

تای برگه را باز کرد و مقابلم گرفت. عکس سینا و رویا باالی  

 .برگه بود

سینا و رویا عقد کردند. االن قانونا  و شرعا  زن و شوهرن، پس -

 .دیگه سوشا نمی تونه کاری از پیش ببره

  !باورم نمی شد 
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  !چطور ممکن بود-

- آخه؟چه جوری   

خیلی راحت رفتیم محضر عقد کردند. کار نشد نداره خانم  -

 فداکار! حاال چی؟

زدند و تصویر آن همه دوست و فامیل که برایمان دست می 

گفتند مقابل چشم هایم زنده شد. نالیدم: آبرومون میره من تبریک می

نمی تونم بزنم زیرش. بابا خورد میشه همه فهمیدن. اون باال همه 

منن که برم و بله رو بدم. شما االن من و  از پای سفره ی منتظر 

 !عقد کشیدید پایین! چرا زودتر نیومدید خب

رویا به زبان آمد و با خشم غرید: سوشا فکر همه جاش و کرده بود 

سینا رو فرستاده بود اصفهان حتی زنگ زده بود اصفهان که 

به خدا دلم مطمئن بشه سینا اونجاست. تا برگرده طول کشید. کژال 

خواستی به میخواد تا میخوری بزنمت. تو... تو... توی دیوونه می

خاطر من زندگیت و آینده ت رو تباه کنی؟ آره دیوونه؟ فکر کردی 

تو بدبخت بشی من خوشبختم! االن هم فکر آبروی بابا نباش همه 

میدونن از سوشا چه آدمیه و چه معرکه ای راه انداخته و تو از 

بودی، بعدشم مگه مهمه حرف مردم؟! همین فامیل  کارش بی خبر

بودند که پشت سرت هزار تا حرف درآوردند عادت نشده برات 

حرافی هاشون؟ اگه عقد هم کنی هزار تا حرف دارند که برات 

 .بزنن

 .در ماشین را باز کرد و پیاده شد و کنار شیشه آمد 
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یز به هم یا بیا سر سفره عقد عاقد که گفت وکیلم بگو نه و بر -

همه چی رو، یا با فرهان برو یه وری تا امشب بگذره. من حواسم 

 .هست که سوشا بیرون نیاد. زود تصمیمت رو بگیر

حرفش را زد و رفت سمت هتل. سرم را سمت فرهان چرخاندم  

و نالیدم: کجا برم؟ سوشا خورد میشه اگه بین این همه آدم بشکنمش 

 .می شکنتم میدونم ولم نمیکنه

هایش درهم شد و اشک هایم پایین ریخت اخم  . 

گوه خورده بخواد اذیتت کنه. مگه من مردم؟! خورد شدنش هم -

ته بود که بله بدی! حقشه یادت رفته چطور پا رو خرخره ت گذاش

خواست با زندگی برادر خودش و خواهر تو معامله یادت رفته می

! تو فقط ایه، یه  مریض روانیکنه! اون یه آدم خودخواه و عقده

 .بگو نمیخوامش بقیه اش با من

 

 [22.06.19 06:22] 

#61 
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چشم در چشمش مانده بودم چه کنم! دلم میخواست مثل او حرف 

مردم و پیامد کار برایم مهم نباشد و همین االن بزنم زیر حرفم ولی 

گذاشتترسیدم و به قولی آینده نگری نمیبه شدت می ... 

زد، می ترسید. میدانم نمی خواست  هایش خواهش موج میدر چشم

مجبورم کند که به خواسته اش تن دهم ولی دل می زد به اینکه 

  !بگویم هر چه تو بگویی

حس کردم کسی صدایم زد و رشته اتصال چشمی امان پاره شد 

سرم را سمت تاالر چرخاندم، با دیدن سوشا قلبم فرو ریخت و به 

ای کشیدم و در صندلی  یکباره ماشین از جا کنده شد. جیغ خفه

صاف نشستم. سرعتش زیادی باال بود، با ترس نالیدم: چه کار 

کردی فرهان؟ آبروم میره هزار تا حرف در میارن برام. بابام گناه 

 .داره نمیتونه تحمل کنه

آروم باش و کمربندت و ببند. به موقعش میزنم تو دهن همه  -

بود این ازدواج سر هایی که آزارت دادند. باباتم از خداش حراف

 .نگیره خیالت راحت

 .از بین دو ماشین الیی کشید که سمت شیشه پرت شدم 

 .سفت بشین-

  !یواشتر تورو خدا کسی دنبالمون نیست که -

 .از آینه بغل به پشت سرش نگاهی انداخت

اون شاسی سیاهه ماشین بادیگارد سوشا ست. خود سوشا نشسته  -

 .پشتش
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ز دیدن سوشا پشت فرمان با درماندگی به با هراس سر خواندم. ا 

 .گریه افتادم

افتضاح شد فرمان افتضاح! تاالر رو بگو! فامیل همه اونجا -

 !جمعند

چراغ قرمز شد. با همان سرعت باال فرمان را چرخاند و سمت  

راست پیچید. نگاهم سمت خیابان چرخید کم مانده بود با یک 

ن ردش کرد و باز هم جیغ موتور تصادف کنیم که با پیچاندن فرما

 .زدم

مواظب باش... فرهان نگهدار بذار تموم شه این جریان به خدا  -

 .سوشا دیوونه است

 !تو از هیچی نترس اگه اون دیوونه ست بدون من روانیم -

 .از روی بابام خجالت می کشم. ده ساله به خاطر من سرش پایینه -

خته یه کاری بکنیمخود بابات زنگ زد که سوشا معرکه راه اندا - . 

اشک هایم را پس زدم و با چشم های گرد شده و ناباور خیره اش  

 .شدم

کرد در حد یک ثانیه نگاهم کرد و تک خنده با دقت رانندگی می 

 .ای زد

 !اینجوری نگام نکن، به خدا روانی این مدل نگاه کردنتم-

 .چشم غره ای به شوخی بی جایش رفتم 

- ببینم چی میگی؟ نسیه حرف نزن تعریف کن  
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دوباره برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم، فاصله مان بیشتر شده  

 .بود. نفسم را بیرون دادم

ترسم. دور شدیم ازشون فرهان یواش تر برو تو رو خدا می -

 .دیگه

 .اگه یواش برم که میرسن دوباره بهمون -

باورم نالیدم: االن هم نرسند بعدا میرسن اونم به خدمتمون! وای خدا 

 !نمیشه

رفت و واقعا هم باورم نمی شد! من، کژال، دختری که آسه می 

آسه می آمد که تنشی ایجاد نشود حاال در راس ماجرایی به این 

جنجالی با آبرو ریزی به این بزرگی قرار داشتم! دوباره به گریه 

افتادم. شانه ام محکم به شیشه خورد و فهمیدم فرهان داخل کوچه 

ک حرکت پشت ماشینی پارک کرد و با عجله گفت: برو پیچید. با ی

 .کف ماشین بشین

سریع حرفش را گوش دادم و پایین صندلی نشستم. خودش هم بی  

وقفه ماشین را خاموش کرد و روی صندلی من خم شد. 

صورتهایمان در یک وجبی هم قرار گرفت چشم هایش در دو 

 .چشمم به گردش درآمد

 خوبی؟ -

دم: نه خوب نیستم. تو چیکار کردی فرهان؟صادقانه جواب دا   

 .دوباره به گریه افتادم
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صدای رد شدن ماشینی باعث شد دست روی گوش هایم بگذارم و 

 .گریه ام شدت بگیرد. سرکی به بیرون کشید

 .ماشین سوشا بود رد شدن-

 .دستش با مهربانی روی دستم نشست

 .گریه نکن. اعصابم به هم میریزه- 

گوشم پایین کشیدم و از زیر دستش بیرون آوردم دستم را از روی . 

حاال چیکار کنیم؟ گوشیت رو بده به بابام زنگ بزنم هرچی بگه  -

 .همون کار رو می کنم

کمی به پایش فشار اورد و گوشی اش را از داخل جیب شلوارش 

 .بیرون کشید و رمزش را زد و سمتم گرفت

 .اگه آرومت میکنه زنگ بزن-

ا گرفتم، از دیدن عکسم روی صفحه گوشی سریع گوشی اش ر 

اش معذب شدم و سعی کردم به روی خودم نیاوردم و شماره بابا 

را گرفتم. به اسم "آقاجون" سیو کرده بود. هر چه بوق خورد 

 .جواب نداد و باعث شد باز به گریه بیفتم

 جواب نمیده نکنه اتفاقی براش افتاده؟- 

شماره گیری کردگوشی را از دستم گرفت و شروع به   . 

کنار گوشش قرارداد، لحظات کش می آمدند و قلب من داشت از 

 .جا کنده می شد

 الو رویا؟-
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 .سریع گفتم: بده من گوشی رو  

بی حرف گوشی را دستم سپرد و در جایش صاف نشست و  

 .اطراف را چک کرد

بیا باال رفتن ممکن پیدامون نکنند، شک کنند و برگردند. باید  -

ز اینجا دور بشیمزودتر ا . 

 .شروع به صحبت با رویا کردم و همان حین روی صندلی نشستم 

رویا بابا جواب گوشیشو نمیده چرا؟ چه خاکی تو سرم کنم حاال؟  -

 اونجا چه خبره؟

 .درمانده گریه ام شدت گرفت

فرهان پوفی کالفه کشید و استارت زد و دنده عقب گرفت. صدای  

تو برو فکر اینجا نباش. خاله یه  آهسته رویا در گوشی پیچید:

جوری جمعش کرد. گفت پای کژال پیچ خورده و سوشا مجبور 

شده برسونتش بیمارستان. بابا هم راضیه به بهم خوردن مراسم. از 

 .دست سوشا هم ناراحته که بی اجازه و هماهنگی عاقد خبر کرده

 .حرف های رویا انگار آب روی آتش بود که آرام شدم 

چی؟مامان  -  

 اونم مثل خاله دارن واسه ملت حراف ف -

 

 [22.06.19 06:22] 
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کند. تو یلم بازی می کنند و غیبت تو و سوشا رو رفع و رجوع می

 .برو کارت نباشه. سوشا هم حقشه. احمق سرخود فعال خداحافظ

 .باشه خداحافظ -

 .گوشی را قطع کردم 

 گذرا نگاهم کرد و پرسید: بهتری؟

تکیه دادم و چشمهایم را بستمسرم را به پشتی   . 

 .نمیدونم. انگار تو خالء ام. هیچی نمیفهمم -

 .آروم باش عزیزم. تو بهترین کار رو کردی -

هایم را همانطور که سرم تکیه به پشتی بود سمتش چرخیدم و چشم

باز کردم؛ جذاب بود و خواستنی! باید ممنونش می بودم، خودش را 

ن زمان که در دانشکده سعی در جلب به آب و آتش زد برایم؛ چه آ

توجه ام داشت چه االن که عضوی از خانواده ام شده بود و از دلم 

 ...با خبر

 ...حس کردم چقدر به دلم نزدیک شده و در کنارش آرامم 

 تعریف نمی کنی؟ - 

 .لبخندی زد و فرمان را چرخاند و بریدگی را دور زد 

مراسم گرفته و می خواد دیروز که سینا برام تعریف کرد سوشا  -

سوپرایزت کنه شصتم خبردار شد که چی تو سرشه سینا با رویا 

حرف زده بود و بهش گفته بود که علت جواب مثبت تو به سوشا 

چیه. طفلی کلی گریه کرد و خودش رو سرزنش کرد. بهشون گفتم 
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تنها راه این که کژال مطمئن شه سوشا هیچ غلطی نمیتونه بکنه 

م عقد کنید با مدرک بهش ثابت کنید. گفتم شما که قراره اینه که با ه

فردا شب نامزد کنید حاال یکی دوروز جلوتر! همه چی حل شد هر 

دو راضی بودند به خاطر تو. فقط هیچکدوممون حواسمون نبود که 

 .برای عقد اجازه ی پدر الزمه

تک خنده ای زد و ادامه داد: موضوع به این مهمی رو یادمون 

د البته حق داشتیم که همه چی یهویی شد مجبور شدیم دقیقه رفته بو

نود با آقا جون حرف بزنیم و موضوع رو براش تعریف کنیم. آقا 

جونم که میشناسی در بدترین شرایط هم منطقی رفتار میکنه بیچاره 

حرفی نزد و اجازه داد. خیلی هم به هم ریخت از کار سوشا و 

 .پنهون کاری تو از همه

ویا شدم. چقدر غریبانه و تنها عروس شده بودشرمنده ر ! 

 .لب هایم لرزید: شرمنده ی بابا و رویا هم شدم

آروم باش تو داشتی برای رویا از خودت می گذشتی مطمئن  -

 .باش اون درک میکنه

 .سری تکان دادم و حرفی نزدم 

 .یکم بخواب آروم شی -

 .حرفش را گوش دادم و چشم هایم را بستم 

- حاال؟ کجا میریم  

 .شمال-



 

325 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

 .سریع چشم باز کردم و صاف نشستم 

 !کجا؟ -

 .خنده ای کرد

چت شد یهو!؟ یه چند روز باید دور باشی از اینجا تا اوضاع  -

آروم شه. این حق خاله و مامانته که بفهمن جریان چیه و سوشا رو 

 .سر جاش بنشونند

 .فکر کردی میتونن؟! سوشا خدا رو بنده نیست -

اش، خودم برای سوشا بپا گذاشتم تا چند روز دیگه تو نگران نب -

 .سوشایی در کار نیست

 با ترس پرسیدم: منظورت چیه؟ 

میدونی کارش چیه؟! قاچاق دارو، عتیقه، مواد، آدم، همه چی!  -

به زودی پته ش رو میریزم رو آب و میدمش دست قانون.  پره 

 .پرش ابد میخوره

 !ناباور لب زدم: وای! باورم نمیشه 

 - آن کژال. تو خوب سوشا تو ها از اول بد به دنیا نمیهمه ی آدم

نته که باورت نمیشه. خدا به آدم عقل داده  شعور داده وقتی بزنه ذه

به جاده خاکی دیگه اون آدم خوبه خدا نیست! سوشا زده به جاده 

خاکی. میدونم پسرخالته هرچی باشه، دلت میسوزه براش ولی تموم 

های سوشا به دام افتادند هم آدم بودند. تمام با دستاون آدم هایی که 

های سوشا افتادن اون دخترها و پسرهایی که از بد روزگار گیر آدم

و فرستاده شدن برای عرب های خوش گذرون هم آدم بودن، 
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خانواده داشتند، پدر داشتن، مادر داشتند. سوشا باید تقاص پس بده 

شه یه جا باید جلوی کثافت کاریش گرفته . 

 

 [24.06.19 12:17] 

#62 

 

 

 

 

اشک هایم روی صورتم روان شدند، پسشان زدم ولی دوباره 

سرازیر شدند. به یک باره نگرانی به دلم چنگ زد و بی اراده 

گفتم: من میترسم فرهان. سوشا خیلی خطرناک شده در نیفت 

 .باهاش

نشستن خوشی کالمم به جانش را از لبخند عمیق و نگاه براقش  

میدم و تازه متوجه شدم که چه گفته ام! اصال  تازه متوجه شدم که فه

 !تپش قلبم از نگرانی ام برای فرهان است

 .پشت چراغ قرمز ترمز کرد 

 .تو نگران هیچی نباش عزیزم. من می دونم دارم چیکار می کنم -

از اینکه متوجه نگرانی ام شده بود خجالت کشیدم و دیگر حرفی  

به بیرون خیره شدم ولی سنگینی نگاهش را تا نزدم و از پنجره 
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کردم. با راه انداختن ماشین دست سبزشدن چراغ راهنما حس می

برد و پخش سیستم را زد؛ صدای زنده یاد ناصر عبداللهی در 

فضای کوچک ماشین پیچید و از ذهنم گذشت که اتابک هم از 

وت طرفداران پروپاقرص او بود سرم را تکان دادم و نفسم را ف

کردم تا از فکرش بیرون بیایم؛ میان این همه تشویش فقط مرور 

 !خاطراتم با او را کم داشتم

 .از شهر که خارج شدیم کالفه رو به فرهان کردم 

فرهاد میشه برگردیم!؟ به خدا از فردا همه ی فامیل دونه به  -

دونه میان خونه مون به بهانه ی عیادت من تا سر از ماجرای 

بعد اگه من نباشم خیلی بد میشه برام حرف در امشب درارن 

 .میارن

دوخت. با یک دستش فرمان  گذرا نگاهم کرد و باز به جاده چشم 

کرد، دست دیگرش را پشت سر من روی صندلی ام را کنترل می

 .قرارداد

دختر خوب یه کم به فکر خودت باش. چند سال دیگه می خوای  -

گردونم خونه سوشا میاد برت برای مردم زندگی کنی؟ من اگه االن

غوغا میکنه بعد من نمی تونم تحمل کنم یهو می زنم گردنش رو 

می شکنم. این خوبه االن؟ راضی هستی من حرفی ندارم برگردیم. 

 !اتفاقا بدم نمیاد شخصا گوشمالیش بدم

  !درمانده و معترض اسمش را صدا زدم: فرهان 

برداشت و دنده را  تک خنده ای زد، دستش را از پشت صندلی ام

 جابجا کرد و با مکث جواب داد: جان فرهان؟
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 ...آخه فقط هم این نیست که، تو... چه جوری بگم... من و تو -

 .میان حرفم آمد

 ...می دونم چی می خوای بگی من یه غریبه ام و با هم-

 ....بی اراده میان حرفش پریدم: غریبه نیستی ولی خب 

مه ندادم که با لحنی آرامش بخش خودش فهمید منظورم را، ادا

توضیح داد: نگران چیزی نباش. سعید در جریانه که داریم میریم 

شمال، آدرس ویال رو هم داره. سینا و رویا هم دنبالمون میان 

 .شمال. خیالم از جات راحت بشه باید برگردم تهران

 .کمی خیالم آسوده شد

به خاطر منشرم زده گفتم: شرمنده از کار و زندگی افتادی   ! 

 .گوشه ی لبش به لبخندی شیطنت آمیز باال رفت

 کار که بیکارم فعال تا کارخونه راه بیفته، زندگیمم که تویی -

 !پس شرمندگی برای چیه 

بی اراده لبخند به لبم نشست از سنگ هم نبودم که این همه محبت  

 !و از خود گذشتگی را ببینم و دلم نلرزد

لرزیده ام نگاهی به پشت سرمان  برای پرت کردن حواس دلِ  

 .کردم

 .گممون کردن-

 .چشمکی زد 
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 !فرهان رو دست کم گرفتی -

 .خنده ام گرفت 

 !نه -

 .چشمک جذابش را تکرار کرد

 .آفرین دختر خوب -

به طبیعت بکر جاده چالوس که در تاریکی شب هم دیدنی بود چشم 

پایین دوختم. دلم استشمام بوی سرسبزیشان را خواست شیشه را 

 .دادم

 !سرده، سرما نخوری-

 .نگاهش کردم 

 .هنوز اول پاییزه، نگران نباش -

نگرانم بود و ناخواسته به رویش آورده بودم؛ این را از لبخند  

معنادارش فهمیدم. دوباره به بیرون نگاه کردم ولی دیگر حواسم از 

درخت ها پرت شده بود. چقدر آرام کنارش نشسته بودم و به سفر 

فتم انگار نه انگار که هفت پشت با هم غریبه ایم! فکرش را می ر

کردم یک روز با یک مرد غریبه همسفر شومهم نمی !  

 .صدای پر محبتش قلبم را به بازی گرفت

 .یکم بخواب رسیدیم بیدارت می کنم -

 !خوابم نمیبره ذهنم تو تهرانه-
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 .بهت قول میدم تا سه روز دیگه همه چی رو درست کنم -

اره دلم آشوب شددوب  . 

 .دلم شور میزنه -

 .خنده به لب چشمکی زد 

 .بگو شور نزنه -

چقدر آرام بود خوش به حالش! سرم را به ستون در تکیه دادم و  

چشم هایم را بستم و میان هزار فکر و خیال نفهمیدم چطور خوابم 

 ...برد

با صدا زدن های کسی چشم هایم را باز کردم و از دیدن فرهان  

در صورتم خم بود یکه ای خوردم و صاف در جایم نشستم که که 

باعث شد فاصله بگیرد. تازه یادم آمد چرا کنار او در ماشینش 

هستم نفسم را آسوده فوت کردم و موهای بیرون زده از شالم را 

مرتب کردم. نگاهم را به محوطه ی ویالی سرسبز و بزرگ 

همیدم چطور خوابم چرخاندم و همان حین گفتم: رسیدیم؟ اصال نف

  !برد

ببخشید مجبور شدم بیدارت کنم برو تو ویال تخت بگیر بخواب. -

 .ترسیدم اینجوری نشسته بخوابی کمر درد و گردن درد بگیری

نه دیگه خوابم پرید، گوشیم رو تو تاالر جا گذاشتم. االن ساعت  -

 !چنده یه خبر بگیرم ببینم چه خبره

 .دکمه کمربندم را زد 
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شو بریم تو ویال. خودم زنگ زدم از رویا آمار گرفتم پیاده -  

لحنش شوخ شد و ادامه داد: فامیالتون از شام نگذشتن و شامشون 

 .رو خوردن و رفتن. آقا جونم زنگ زد گفت مواظبت باشم

 .با شک نگاهش کردم

 .خنده ای بی صدا کرد

 .به خدا عین جمله ش رو گفتم. زنگ بزن بپرس-

خانوادهمانده بودم چه طور   

 

 [24.06.19 12:17] 

ام این قدر به فرهان اعتماد دارند که این موضوع برایشان تا این 

 !حد قابل هضم است! پس چرا خودم هنوز معذب بودم

در ماشین را باز کردم و بی حرف پیاده شدم. صدای امواج دریا 

اولین چیزی بود که توجهم را جلب کرد. سرم را سمت مخالف 

نما شده با سنگ مرمر سفید چرخاندم. فرهان ساختمان بزرگ 

 .کنارم قرار گرفت

 ویالتون ساحلیه؟ -

 .آره. یکم استراحت کن صبح اگه دوست داشتی میریم لب دریا- 

بی اراده سمت دریا راه افتادم و زمزمه کردم: ولی دریا تو شب  

 .قشنگه
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هم قدمم آمد. دست هایش را در جیب های شلوارش فرو کرد و 

ه دریا گفت: االن اگه بگم تو تاریکی که دریا پیدا نیست خیره ب

جواب میدی نمیخوام که تا اون آخر هاش رو ببینم همین موجی که 

 !میزنه به ساحل قشنگ ترین صحنه ی دریاست

 .با بهت نگاهش کردم 

 تو از کجا میدونی؟-

 خونسرد جواب داد: چی رو؟ 

ت دارم شبا تو اینکه موج های توی ساحل آرومم میکنه و عاد -

 !ساحل قدم بزنم

 .خیلی راحت جواب داد: هدس زدم 

قانع نشدم و اخم هایم را در هم کشیدم. چشمکی زد و شیطنتش گل 

 .کرد

 می خوای بگم چه رنگ هایی رو دوست داری؟ -

 تفریح خوبی بود؛ گفتم: بگو؟ 

 .سفید و سبز خیاری -

 .با صدا خندیدم و نگاهش کردم 

- لباس هایی که می پوشم فهمیدی اینو دیگه از رنگ . 

عمیق خیره ام شد و لبخند زد. معذب شده و نگاهم را دزدیدم و  

خنده ام را جمع کردم. خیلی وقت بود این طور بی اراده نمی 

  !خندیدم! به نظرم این فرهان سحرم کرده بود
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 بگم چه غذاهایی رو دوست داری؟-

 آهسته جواب دادم: بگو؟ 

بادمجون. صبحونه هم تخم مرغ آب پزی که خورشت به و قیمه  -

 !فقط دو قل خورده باشه و عسلی باشه

 .سرم را سمتش خواندم

این اطالعات رو هم حتما تو این چند وقته که تو خونمون هستی -

 فهمیدی. حاال اگه راست میگی بگو بزرگترین آرزوم چیه!؟

یک چشمش را بست و ادای فکر کردن درآورد و به یکباره  

ی زد و دو قدم بلند برداشت و مقابلم قرار گرفت، ایستادم و به بشکن

 .دیوانه بازی هایش نگاه کردم

 !یافتم -

 .لبخندی زدم و منتظر نگاهش کردم 

 !این که زن من بشی -

در ادامه ی حرفش هر هر خندید! چشم غره ای به بی نمکی اش 

ی خندیدرفتم و راه افتادم. باز هم در موازاتم قرار گرفت؛ هنوز م . 

 .شوخی کردم قهر نکن -

حرفی نزدم. به ساحل رسیدیم ایستادم و به تاریکی دریا خیره شدم 

 .و بی اراده آهی کشیدم

 .پنج سال بود که نیومده بودم شمال -
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 .دست هایش را روی سینه اش قالب کرد 

 .منم -

 .سرم را سمتش چرخاندم 

 خارج بودی؟ -

 .اوهوم. کره جنوبی- 

ال پریدتا ابرویم با . 

 واقعا ؟ -

 .خنده صورتش را پر کرد 

 !آره بابا تازه جومونگم دیدم از نزدیک -

یکباره با صدای بلند خندیدم. سنگینی نگاهش را حس می کردم   

توانستم خنده ام را مهار کنم! چه ذوق هم کرده بود از ولی نمی

 !دیدن جومونگ

 .انقدر خندیدم که آب از چشم هایم سرازیر شد 

ام که شدم دیوانه ای نثارش کردمآر  . 

 .با لبخند خیره ی صورتم بود 

. همیشه بخندوقتی میخندی انگار دنیا گلستون میشه - . 

از حرفش لبخند کمرنگی زدم. نگاه سنگینش را از صورتم گرفت 

و قدم زنان سمت دریا رفت، از پشت سر به قد بلند و اندام ورزیده 

کرده بود خیره شدم. مرموز  اش که مطمئنا  با ورزش درستشان
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بود ولی قابل اعتماد! در نی نی نگاهش حرف ناگفته ای داشت؛ 

این را با تمام وجود حس می کردم ولی نمی دانم چرا حرف ناگفته 

 !اش دیگر دلم را آشوب نمی کرد

 

 [25.06.19 06:17] 

#63 

 

 

 

 

 

نگاهم را در ساحل برای یافتن جای نشستن به گردش درآوردم. در 

بیست قدمی ام چند تنه ی درخت دیدم. به سمتش قدم برداشتم و 

 .رویش نشستم و به دریا خیره شدم

عجیب بود که بعد از گذراندن یک شب افتضاح حاال این قدر آرام 

 .بودم

 بشینم؟ -

با شنیدن صدایش سرم را سمتش چرخاندم. به تنه ی درخت کناری 

را گرفت و نشست ام اشاره کرد. لبخند کم جانی زدم که جوابش . 
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مثل من به دریا خیره شد. هر دو در سکوت نظاره گر امواج 

کوتاهی که آب را به ساحل هدایت می کردند، بودیم، او را نمی 

 !دانم ولی من به آرامشی که در کنارش داشتم فکر میکردم

 .نمی دانم چه قدر زمان گذشت که اسمم را صدا زد 

 کژال؟ -

م را از دریا بگیرم، جواب دادم: بله؟بدون این که نگاه خیره ا  

می تونم یه سؤال ازت بپرسم؟ اگه دوست نداشتی جواب نده.  -

 .اصراری نیست

 .نگاهش کردم

 .بپرس -

 ...هنوزم نظرت روی من -

کالفه چنگی به موهایش زد و ادامه داد: ببین کژال نمی خوام فکر 

ری کنی کمکت کردم که جواب مثبت رو ازت بگیرم. من هر کا

برای تو بکنم، برای دل خودمه، دلم می خواد این رو صادقانه ازم 

 .باور کنی

 .بی اراده لب زدم: باور می کنم

 .میان کالفگی اش لبخندی زد

 پس سؤالم رو بپرسم؟ -

تقریبا  می دانستم سؤالش چیست. حرفی نزدم. طاقت نیاورد و 

 !پرسید: هنوز هم نظرت روی من منفیه؟
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سینه ام جابه جا شد. قبال  جوابم منفی بود. از حس کردم قلبم در 

منفی بودنش اطمینان کامل داشتم ولی حاال نمی دانستم این اطمینان 

 !چرا از بین رفته بود

 !شاید هم در رودبایستی کمک ها و محبت هایش بودم

کلمات را گم کرده بودم و نمی دانستم چه بگویم. او هم انگار قصد 

نتظر جوابم بودکمک نداشت و در سکوت م . 

بی قرار از حال پر تشویشم بلند شدم قدمی سمت دریا رفتم و 

 .ایستادم. کالفه دست هایم را در هم قالب کردم و فشارشان دادم

متوجه حضورش پشت سرم شدم. سرش را به گوشم نزدیک کرد و 

 .با غمگین ترین لحن ممکن زمزمه کرد

ی کنم کژال حتی گفتم که اصراری به جواب ندارم. من صبر م -

 !اگه تا روز مرگم تردید داشته باشی، صبر می کنم

ای « خدا نکند»دلم لرزید از این که گفت تا روز مرگم و در دلم 

 .ناله کردم

کمی فاصله گرفتم و سر به زیر گفتم: هوا داره روشن میشه؛ وقت 

 نمازه. میشه بریم داخل ویال؟

، نه لبخندی... آن هم با دست راه را برایم باز کرد. نه حرفی زد

فرهانی که همیشه یا خنده به صورت داشت یا حداقل یک لبخند 

  !کمرنگ به لب

 !دلم بی هوا گرفت. کاش جوابم مثبت بود
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به خدا قسم که تردیدم دست خودم نبود و می ترسیدم کم آورم و 

نتوانم بار دیگر زندگی جدیدی را شروع کنم و باز به بن بست 

 .بخورم

بزرگ و مجللش پا گذاشتم. دیزاین سفید و آبی اش  توی ویالی

زیادی آرامش بخش بود حتی شاسی بزرگ نصب روی دیوار 

سالن هم آبی بود. با فرهانی که توی عکس لباس سفید به تن داشت 

 .و ژست به قول رویا دخترکشی گرفته بود

 !برای صدمین بار از ذهنم گذشت که زیادی جذاب است

 .به مبل اشاره کرد

 .بشین چای دم کنم -

خنده ام گرفت از تصور اینکه فرهان در آشپزخانه برای من چای 

 !دم کند

سعی کردم نخندم و گفتم: نه مرسی. دو سه ساعت دیگه صبحه 

 .دیگه

 .سری تکان داد

 .هر جور راحتی. پس بیا اتاقت رو بهت نشون بدم -

نتهای ویال به نشانه ی موافقت سرم را باال پایین کردم. از پله های ا

 .باال رفت

 .اتاق ها طبقه ی باالست -
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ترسی به دلم افتاد. من با این پسر نامحرم در این ویالی به این 

 !بزرگی چه می کردم

 .با قدم های لرزان پشت سرش راه افتادم

 پس چرا سینا و رویا نیومدن؟ -

 .سرش را چرخاند و نگاهم کرد. لبخندی زد

ی از تاالر بیرون نیومده و قرار سینا گفت رویا تا آخر مهمون -

 .شده صبح راه بیفتند

 .با دست به باال اشاره کرد

به جز اتاق آخری که کلیدش گم شده، بقیه اتاق ها خالیه و تو هر  -

کدوم که خواستی می تونی استراحت کنی. همه ی اتاق ها سرویس 

 .دارند

از آن حالت جدی خارج شد و باز برق شیطنت به چشم هایش 

شتبرگ . 

 .درها هم همه کلید دارند -

از این که ترسم را متوجه شده بود، خجالت کشیدم ولی برای تبرعه 

خودم چشم غره ای به صورت خندانش رفتم و گفتم: کی بهت گفته 

 !با نمکی؟

به خنده افتاد و من با خیال راحت از وجود کلید روی اتاق ها از 

سرم را به سمتش که  کنارش رد شدم. در اولین اتاق را باز کردم.

 .همچنان روی آخرین پله ایستاده بود، چرخاندم



 

340 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

 .شب بخیر -

 .قدمی برداشت و جواب داد: خوب بخوابی

توی اتاق رفتم. بزرگ بود با پنجره ای رو به دریا. از ترس قضا 

شدن نمازم به لوازم اتاق دقت نکردم و سریع توی سرویس 

ی ساعت دیواری راحت بهداشتی رفتم و بعد از وضو با قبله نما

جهت قبله را تشخیص دادم و بدون چادر به نماز ایستادم. باز خدا 

 .را شکر که در کشوی میز کنسول مهر بود

 

 [28.06.19 05:50] 

#64 

 

 

 

 

بعد از نمازم احساس سبکی کردم. روی تخت زیر پتو خزیدم. بسم 

 .هللا گفتم و سعی کردم فکرهای منفی را از ذهنم بیرون کنم

*** 
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چشمانم را باز کردم، اولین چیزی را که مقابل رویم دیدم ساعت 

 .دیواری بود که دوازده را نشان می داد

با شتاب بلند شدم و پتو را کنار زدم. لباس هایم را مرتب کردم و 

شالم را از روی مبل مقابل تخت چنگ زدم و روی سرم انداختم و 

 .از اتاق بیرون رفتم

از طبقه ی پایین می آمد. پله ها را با صدای خنده های رویا 

سرعت پایین رفتم. باید برایم تعریف می کرد بعد از رفتنم چه 

 .اتفاقی افتاده. دلم شور واکنش بابا و مامان را می زد

 .صدایشان از آشپزخانه می آمد. به همان سمت رفتم

سینا و رویا پشت میز نشسته بودند؛ نمی دانم سینا چه می گفت که 

از خنده ریسه رفته بود. بی اراده لبخند روی لبم آمد. عروس  رویا

 !و داماد بودند دیگر

تک سرفه ای زدم و با لحنی لوس و دلبرانه گفتم: مبارکا باشه تازه 

 !عروس و داماد

توجه هر دو سمتم جلب شد. رویا خنده اش را جمع کرد و از روی 

هایم را صندلی بلند شد. هم دیگر را به آغوش کشیدیم. دست 

دورش پیچیدم و سفت به خودم فشارش دادم و کنار گوشش گفتم: 

 .ببخش رویا به خاطر من این طور مخفیانه عروس شدی

مشتی به پهلویم کوبید که کمی دردم آمد و از آغوشش جدایم کرد و 

با بغض تشر زد: این و می بخشم ولی به جلز و ولز هم بیفتی نمی 
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احمقانه رو با زندگیت بکنی. می بخشمت که می خواستی اون کار 

 فهمی بابا و مامان چه قدر داغون شدند وقتی فهمیدند جریان رو؟

 .بغض خیمه زد به سینه ام

ادامه داد: بابا گفت البد کمش گذاشتم که موضوع به این مهمی رو 

 .ازم مخفی کرد

اشک هایم فرو ریخت و خواستم قانعش کنم تا بفهمد چاره ی 

صدای فرهان مانع صحبتم شددیگری نداشتم که  . 

خطاب به رویا گفت: رویا خانوم قرار نبود گریه ی کژال منو رو 

 !در بیاریا

 .رویا با چشم های اشکی به فرهان که کنارم قرار گرفت نگاه کرد

همین کژال تو کم مونده بود دستی دستی خودش رو بدبخت کنه  -

 .و بشه کژال سوشا

ادم: من فقط به خاطر تو و سینا با بغض جواب بی انصافی اش را د

 .تسلیم تهدید سوشا شدم. چون از دلتون خبر داشتم

سینا از پشت سر رویا را در آغوش کشید و با لحنی که می 

خواست جو را عوض کند رو به من گفت: من که هر دقیقه یادم 

می افته به خاطر ما می خواستی از خودت بگذری، میگم بابا دمت 

 !گرم

ویش زدم، رویا خنده اش نگرفت که هیچ چشم غره ای لبخندی به ر

 .هم سمتش رفت
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 .فرهان  به ساعت روی مچش نگاهی انداخت

خب اگه قول میدید مواظب کژال باشید، من دیگه باید برگردم  -

 .تهران

دلشوره به دلم چنگ زد و سرم را سمتش چرخاندم. نگاهمان در 

 .هم گره خورد

د می داد. سعی کردم از نگاهم نمی خواستم برود؛ دلم گواهی ب

حرف و خواهشم را به او بفهمانم. نگاهم را تاب نیاورد و با گفتن 

از آشپزخانه بیرون رفت« بیا بیرون کارت دارم» . 

درمانده به سینا و رویا نگاه کردم. سینا پرسید: تهران برای چی؟ 

 .دو سه روز بمونه با هم برمی گردیم دیگه

« مزمه کردم و به دنبال فرهان رفتمی بی حواس ز« نمی دانم . 

از ویال خارج شده بود. این را از در باز مانده ی راهروی ورودی 

 .متوجه شدم

توی حیاط که رفتم، دیدمش. در ساحل پشت به ویال ایستاده بود و 

دست هایش در جیبش بود. شال تزئینی دور گردنش با هر وزش 

هوا پریشان بودندباد باال و پایین می رفت و موهای لختش در  . 

با قلبی که هر لحظه پمپاژش بیشتر می شد، سمتش راه افتادم. وقتی 

به او رسیدم حس کردم اگر کمی تندتر بکوبد سینه ام را خواهد 

 .شکافت

 .متوجه ام شد و نگاهش را از دریا گرفت و به طرفم چرخید
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بی پروا به چشم هایم خیره شد و بعد از لحظاتی که در سکوت 

شد پرسید: چرا بی قراری؟سپری   

سرم را زیر انداختم. دوستش داشتم. به خدا دوستش داشتم. با تمام 

بی  وجود این محبت قلبی ام را نسبت به فرهان حس می کردم.

اراده دوباره نگاهم را تا چشم هایش باال کشیدم و پرسیدم: داری 

 میری تهران تا با سوشا در بیفتی؟

اال نگران منی یا سوشا؟لبخندی زد و مهربان گفت: ح  

 .اخمی کردم

 .لوس نشو. اگه... اگه اتفاقی برات بیفته، من خودم رو نمی بخشم -

لبخندش محو شد و نگاهش رنگ غم گرفت. هنوز هر دو خیره ی 

 .هم بودیم

 .کاش به جای عذاب وجدان یه کم محبت داشتی بهم -

 .حس کردم چیزی درونم افتاد و شکست و دیدم تار شد

کشید و ادامه داد: نگران نباش نمی رم با سوشا در بیفتم. میرم آهی 

که خیالم راحت باشه روز و ساعت قرارشون رو تغییر ندن و 

 .غافل باشیم. زود برمی گردم، مواظب خودت باش

 .چرخید و خواست برود که صدایش زدم

 فرهان؟ -

  .ایستاد و خیره ام شد

 جان فرهان؟ -
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ها در جریان نیستند؟ خودشون  سر به زیر گفتم: مگه پلیس

 .حواسشون هست دیگه

یک قدم فاصله مان را از بین برد و با قرار گرفتنش تو یک وجبی 

 .ام نگاهم از شن ها به صورتش تغییر کرد

بی قرار شده بود و حالش را می فهمیدم. با تردید دستش را پیش 

رسم. آورد و گونه ام را لمس کرد. حس کردم بدون او از دنیا می ت

 بی اراده گفتم: میشه نری؟

بی طاقت شد و با یک حرکت شانه ام را گرفت و سفت به آغوشم 

 .کشید. بی حرکت ماندم

 

 [28.06.19 05:50] 

 .کنار گوشم زمزمه کرد: نمیرم عزیزم

خوشی به تک تک سلول های بدنم نفوذ کرد. چه قدر خوب بود که 

 !بود

ینه اش آوردم تا رهایم کند. دستم را باال آوردم و آرام فشاری به س

 .زیر گوشم با شیطنت زمزمه کرد: کجا؟! جات همین جاست دیگه

 !با صدایی تحلیل رفته از شرم گفتم: فرهان

 .کنار گوشم را بوسید

 فرهان برات بمیره! جان فرهان؟ -
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لبم را به دندان گرفتم. به جای رها کردنم،  دست هایش دورم تنگ 

 .تر شد

سباندلبش را به گوشم چ . 

قرارم باش کژال. به خدا کم از نداشتنت درد نکشیدم. لحظه به  -

 .لحظه ی نداشتنت برام مثل مرگ گذشت

لخت شدن بدنم را فهمیدم. حرف هایش غوغایی در دلم به راه 

انداخت. باید خودداری می کردم، هنوز می ترسیدم. فشار دیگری 

 .به سینه اش آوردم

 .فرهان باید حرف بزنیم -

ش روی کمرم رقصید و چشم هایم بسته شد و نالیدم: خواهش دست

 .می کنم فرهان

جایی کنار لبم را بوسید و آرام آغوشش را باز کرد. بدن لخت شده 

و بی حسم را با چفت کردن دست هایم روی سینه ام از سقوط 

 .نجات دادم

تنه های درخت دور بودند. در خودم توانایی رفتن و رسیدن به آنها 

یدمرا ند .  

بی حواس به این که لباس هایم خیس خواهد شد، در حالی که 

سنگینی نگاه فرهان دلم را بیشتر می لرزاند قدمی سمت دریا 

 .برداشتم و روی شن ها نشستم

دامن بلند و سفیدم را روی پاهایم مرتب کردم و زانوهایم را در 

م آغوش کشیدم. شاید وقتش بود که سر و سامانی به زندگی ام بده
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و تکلیف فرهان را هم روشن کنم. از عالقه ای که به او پیدا کرده 

  .بودم، می ترسیدم

به چشمم جذاب می آمد! از این که در معرض آسیب قرار بگیرد 

دلم آشوب می شد! در کنارش آرامش را تجربه کرده بودم! 

 !آغوشش به وجدم می آورد

ه دوستش از همه مهم تر همین امروز به خودم اعتراف کردم ک

 ...دارم

 ...و همه ی این ها به نظرم ترسناک بودند

 .کنارم با فاصله ی کمی نشست و آرام صدایم زد

 کژال؟ -

نگاهش کردم. چشم هایش سرخ شده بود و این حالت مردها را می 

 .شناختم. نگاهم را دزدیدم

از چی می ترسی؟ من تو رو از برم کژال. آب تو دلت تکون  -

تو دوستم داری. نگو که اشتباه می کنم فقط می بخوره می فهمم. 

 .ترسی

لبم را با زبان خیس کردم. آفتاب داشت جان می گرفت و کم کم 

 .گرما به تنم می نشست و این هوا آرام ترم کرده بود

تو همه ی جیک و پوک زندگی من رو می دونی ولی من از تو  -

 .فقط یه اسم می دونم

 .دلخور شد
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سمم کژال؟من برات فقط یه ا - ! 

نبود! فقط یک اسم نبود ولی باید عاقالنه پیش می رفتم. نگاهش 

 .کردم تا راحت تر حرفم را بفهمد

من و تو بچه نیستیم که نفهمیم زندگی فقط حال خوش لحظه ای  -

 نیست فرهان. من قبال ازدواج کردم. این بدات مسئله نیست؟

تو اومدم و  قاطع جواب داد: نه، اصال. من با شناخت کامل سمت

 .بهت ثابت می کنم که فقط بودنت مهمه برام

نگاهش آنقدر نافذ در چشم هایم دوخته شده بود که نمی توانستم 

مه به رشته ی ارتباطی چشم هایمان را پاره کنم. در حالی که کل

کلمه ی حرف ها و طرز فکرش دلم را راضی کرده بود، پرسیدم: 

خانواده ت رو از دست تو تنهایی؟ راست گفتی که تو تصادف 

 دادی؟

من هیچ وقت دروغ نمیگم کژال. به یک کلمه از حرف هام هم  -

شک نکن. تو آروم نیستی کژال، نگاهت همیشه سرگردونه. من 

می خوام آرومت کنم، از گذشته کنده شو. به من اعتماد کن کاری 

 .می کنم که تموم خاطرات بدت از حافظه ت پاک بشه

کنار اتابک بودم مقابل چشم هایم زنده شدند روزهای آخری که در 

ها پا با حال بد و قلبی فشرده از روی شن ها بلند شدم و مثل دیوانه

 ...به دریا گذاشتم، آنقدر پیش رفتم که تا کمر در آب فرو رفتم
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توانستم آن روزها را از خواستم مرور کنم... کاش واقعا مینمی 

ادم و بی اراده قدمی دیگر ذهنم پاک کنم. با عجز به گریه افت

 .برداشتم که دستم از پشت سر کشیده شد

 !کجا میری خطرناکه -

های نگرانش دوختم و صادقانه گفتم: فرهان برو نگاهم را به چشم 

تا تو دنیای سیاه من گرفتار نشدی برو من اونی نیستم که بتونه تو 

 .رو آروم کنه

، خوب فهمیده بود خودش را جلو کشید و دستش دور کمرم حلقه شد

که به آغوشش حساس شده ام. فشاری به کمرم آورد و به خودش 

چسباند. گرمای تنش را با وجود خنکای آب دریا هم حس کردم و 

دلم به تقالی پس زدنش افتاد. توجهی به تقالیم نکرد و در صورتم 

 .خم شد

دیر گفتی، من خیلی وقته گرفتار شدم، گرفتار دو تا چشم مشکی  -

زیادی درشتن و دلبر و راحت میشه توشون غرق شد، من نمی که 

تونم ازت چشم بپوشم کژال؛ حتی اگه هزار تا دلیل بیاری برام باز 

 .هم قانع نمیشم که تو آرامش من نیستی

نگاهم را به جان کندی از چشم های نافذش گرفتم و بی اراده سرم 

را  را روی سینه اش گذاشتم. لباسش خیس بود و صورت داغم

خیس کرد. زمزمه وار با واقعیت وجودی خودم برایش دلیل آوردم: 

 .من قابلیت این و دارم که انقدر بد بشم که خودت رهام کنی و بری
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با درد چشم هایم را بستم و از ته دل از خدا خواستم که نرود،  

بماند و به قولش عمل کند تا بلکه به آرامش برسم... با دست پس 

کشیدن همین بود!؟ زدن و با پا پیش  

سرم را از روی سینه اش بلند کرد و با دو دستش صورتم را  

 قاب گرفت. نگاهش را پرنفوذ در دو چشمم به گردش درآورد

 

 [28.06.19 05:50] 

و با اطمینان گفت: من هیچ وقت بد نمیشم که تو فکر بد شدن به 

 .سرت بزنه

دنیا شدم!؟یعنی این را هم می دانست که من روزی بدترین زن   

اتابک آزارم می داد... عذاب کشیده بودم در کنارش... مثل پرنده 

ای شده بودم که بال هایم را کنده بود... آن روز که در قفس باز شد 

دانستم بال ندارم ولی برای پریدن تقال ها کردم ومی ... 

موجی سمتمان آمد و به آنی خیسمان کرد و نفسم بند رفت، لب  

نفس کشیدن از هم باز کردم و اب صورتم را با دست هایم را برای 

گرفتم. تا به خود بیایم صورت فرهان مماس صورتم قرار گرفت 

هایم بود. پلک زدم تا آب باقی مانده روی هنوز نگاهش روی چشم

مژه هایم پایین بریزند و دیدم واضح شود. فرهان بلدترین مردی 

ت چه کند که تمام فکر بود که دیده بودم، خوب بلد بود و می دانس

و احساسم را از آن خود کند؛ به کل از اتابک کنده شدم و تمام 

هواس و احساسم معطوف گرمای نگاه و حضورش شد، یک 
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دستش را سمت کمرم سراند و دست دیگرش را پشت سرم گذاشت، 

های زنانه ام بی اراده چشم هایم بسته شدند بعد از سالها احساس

کردم فرهان نامحرم است! چرا از را فکر نمیبیدار شده بودند؛ چ

 !هر محرمی برایم محرم تر شده بود! چرا بودنش آرامم می کرد

فشاری به سرم آورد و لب هایش روی لب هایم نشست، به  

یکباره در آغوشش شل شدم و به پیراهن خیسش چنگ زدم تا 

 ...سقوط نکنم

 

 [29.06.19 04:50] 

#65 

 

 

 

 

ختم و تا راه داشت چرخاندم و صدای هق هقم در کلید را به در اندا

صدای قفل شدن درب پیچید. داشتم میمردم از بار گناهی که فرهان 

روی لب هایم کوبیده بود، باورم نمی شد آنقدر راحت خودم را در 

اختیارش گذاشتم تا حریم ببینمان را بشکند. امروز آن بوسه ی 

گذاشتم شد، نباید می  عمیق و پر لذت مهر تایید تهمت های اتابک

 ...نباید
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کنار دیوار سر خوردم و سرم را روی زانوهایم گذاشتم. اشک هایم 

 .مثل سیل روی صورتم روان بودند

تمام این سالها سعی کرده بودم که خودم را به اتابک ثابت کنم؛  

ثابت کنم که فوبیای خیانت دارد و من خائن نیستم ثابت کنم که دلم 

هایش ه نگاهی بپرد ثابت کنم که تمام ترسهرزه نیست که ب

مورد بوده و آن کژال سستی که در ذهنش ساخته نیستم ولی حاال بی

فرهان با عشق تبدارش تمام معادالت و تالش هایم را بر هم زده 

 !بود

 .تقه ای به در خورد و دستگیره اش باال و پایین شد

 در و بازکن کژال، چرا در رو قفل کردی؟ -

ود، به بودنش نیاز داشتم مثل همیشه. سریع بلند شدم و کلید رویا ب 

را چرخاندم به محض باز شدن در گریه از سر گرفتم و با بی 

 .قراری پشت پنجره رفتم، دنبالم آمد

کژال آروم باش. این چه حالیه که شما دارید؟! فرهان پایین  -

 داغونه تو باال! خوب بگید چی شده؟

عطشش در وجودم پیچید و هق هقم شدت لذت بوسه ی نرم ولی پر 

گرفت. دستهایم را روی صورتم گذاشتم و میان های های گریه 

نالیدم: دارم عاشق میشم رویا! دارم اشتباه می کنم رویا! نباید این 

 !اتفاق بیفته

محکم مچ دست هایم را گرفت و از روی صورتم پایین کشید. 

 .صورتش پر از اشتیاق بود
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- ل یه بار دیگه بگو چی شدی؟باورم نمیشه کژا  

 .با درماندگی کنار دیوار سرخوردم 

 !من گذاشتم ببوستم رویا! اگه اتا بفهمه وای رویا -

به هق هق افتادم و خواستم سرم را روی زانو هایم بگذارم که مانع 

شد. با خشم به چشم هایم زل زد و با دستهایش محکم صورتم را 

 .قاب گرفت و تکانم داد

- زن اتابک نیستی کژال! تو آزادی که عاشق بشی زندگی تو دیگه 

کنی ازدواج کنی چرا داری برای مردی که نیست مردی که رفته 

زندگی می کنی!؟ به اتابک ربطی نداره که فرهان دوست داره، به 

اتابک ربطی نداره که فرهان تونسته آرومت کنه، به اتابک ربطی 

دگی کردن داری کژال، نداره که تو دوباره عاشق شدی. تو حق زن

چرا خودت رو به خاطره اون به خاطر کسی که نیست آزار 

میدی!؟ تو تا وقتی به اون تعهد داشتی که زنش بودی نه االن که 

 .مجردی

دانم چه مرگم شده بود! در این سال ها آنقدر حق با رویا بود. نمی

غرق اثباتم به او شده بودم که گاهی یادم میرفت که دیگر در 

دگی من نیست. با درماندگی گفتمزن : 

 .حس می کنم نیاز دارم که قرص هام رو دوباره شروع کنم -

 .با آرامش دست هایم را در دست گرفته و نوازش کرد 
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تو هیچیت نیست خوشگلم. فقط هیجانی شدی و به اعصابت فشار -

اومده. به فرهان جواب مثبت بده تا کامل از گذشته جدا شی. فرهان 

ایه. مطمئنم که باهاش به آرامش می رسیالعادهپسر فوق . 

 .میترسم رویا. فعال نمی تونم. جلوی فرهان حرفی نزن-

 .سری تکان داد 

 .باشه خوب فکرات و بکن -

به چمدان کنار دیوار اشاره کرد و ادامه داد: برات لباس آوردم  

گوشیت رو هم آوردم. لباس هات خیس و کثیفن برو یه دوش بگیر 

بشی، بعد بیا پایین گناه داره مثل مرغ سرکنده داره بال بال سرحال 

میزنه تا آروم شی. صدای گریه ات میومد پایین به خدا داشت قلبش 

 .وایمیستاد

لبخند کمرنگی زدم و صورتم را از اشک پاک کردم. از رو در 

 .رو شدن با او خجالت می کشیدم ولی گفتم: باشه برو میام منم

بوسید با محبت صورتم را  . 

فدات شم یه کم بیشتر به فکر خودت باش. رنگ و روت شده  -

 .مثل میت دور از جونت

 .خدا نکنه. باشه-

تر شده بودم. یادم است روزهای اول از اتاق بیرون رفت آرام 

کردم جدایی ام از اتابک همیشه با هر حرکت کوچکی که فکر می

دم باز تهمت باب میل اتابک نیست دچار حمله می شدم، می ترسی

کردم و فقط بزند و در خانه حبسم کند و شروع به جیغ زدن می
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مصرف قرص های آرامبخشی که دکتر تجویز کرده بود متوجهم 

کرد که اتابکی وجود ندارد و رفته استمی ... 

رویا راست می گفت باید زودتر تکلیفم را با فرهان مشخص می  

رگردمکردم اصال  دلم نمی خواست به آن روزها ب ... 

توی حمام رفتم و با آب تن خسته ام را آرام کردم. رویا برایم  

لباس آماده کرده بود؛ تونیک سبز رنگ با شال قرمز و شلوار 

سفید. لبخندی زدم و یاد دیشب افتادم که فرهان رنگ های مورد 

شمردعالقه ام را برایم می . 

زدن لباس ها آمادگی رو در رویی با فرهان را نداشتم، بعد از تن  

روی تخت نشستم. موهای بلندم را آزاد پشتم رها کردم تا خشک 

شود. زمان به کندی می گذشت و بی قرار و کالفه شده بودم. 

 .گوشی ام را دست گرفتم تا ذهنم کمتر سمت فرهان برود

داده ی تلفن همراه را روشن کردم و پیام هایم را چک کردم  

گذشت، توی اینستا رفتم دوست تعدادشان کم بود و وقت زیادی ن

داشتم شعر عاشقانه ای در پیجم بگذارم ولی مطمئن بودم که اولین 

نفری که میخواند اتابک است. بیخیال شدم، از واکنشش می ترسیدم 

 گرچه در این سال ها در سکوت فقط خواننده ی پیام هایم بود

 

 [29.06.19 04:50] 
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اشت... نمی دانم شاید هم ولی عاشق شدنم مطمئنا  واکنشی در پی د

دیگر برایش مهم نبودم، همین طور که من به او تعهدی ندارم او 

 !هم متقابال هیچ نسبتی با من نداشت دیگر

وارد صفحه فرهان شدم. برای اولین بار دلم میخواست ببینم در 

صفحه اش چه خبر است. از دیدن عکس هایش در ژست های 

دل هم برایش رفت! چقدر هم مختلف خنده ام گرفت دروغ نگویم 

هایش عکس چشمهای خودم را دیدم. طرفدار داشت، میان عکس

لبخند لب هایم را پوشاند و لذتی وصل نشدنی در وجودم پیچید. 

زیرش نوشته بود "تا به حال شده تو شب چشم های کسی گم بشید؟ 

 "من تو شب این چشم ها گم شدم منتظرم بیاد و پیدام کنه

فشرده شد! از اتابک کم محبت ندیده بودم که بار حس کردم قلبم 

اولم باشد و چون دختران چهارده ساله دست و پایم بلرزد و رویایی 

کرد یک جور خاصی دل شوم ولی فرهان یک جور نابی محبت می

می برد. محبت های اتابک در تهمت هایش هیچ لذتی برایم در پی 

ط خودم را می نداشت ولی فرهان بی دریغ محبت می کرد و فق

دید؛ این که قبولم داشت و به هیچ یک از رفتارهایم ایراد نمی 

 .گرفت برایم ارزش داشت

 

 [01.07.19 20:09] 

#66 
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 :دلم را زدم به دریا و در صفحه ام نوشتم 

گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید، آمدی و همه ی 《

 》...فرضیه ها ریخت به هم

یر شدندمثل همیشه کامنت ها سراز .  

آن قدر شعر های ناله و غمدار گذاشته بودم و مخاطبینم همدردی 

، این شعر که خبر از عاشق شدنم می داد همه را به کرده بودند

وجد آورده بود. با دیدن کامنت اتابک قلبم ریخت و گوشی از دستم 

افتاد. دستم را روی دهانم گذاشتم تا جیغ نزنم، نزدیک به پنج سال 

چ ارتباطی باهم نداشتیم و حاالبود که هی ... 

ترسیدم سکته کنم. گوشی را با قلبم آن قدر تند می کوبید که می

دست های لرزانم برداشتم نوشته بود: مبارک باشه و یک استیکر 

 .گل

مثل همان روز ها که تهمت می زد و من با قلبی فشرده سعی در 

شده بودممتقاعد کردنش می کردم و از تو پر از ترس می شدم،  . 

تقه ای به در خورد که از جا پریدم و همزمان در باز شد و منی 

ه بودم گوشی از دستم روی زمین افتاد. با دیدن قامت که هول کرد

بلند فرهان در چارچوب در سریع گوشی ام را از روی زمین 
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خاموشش کردم. آن قدر حالم از دیدن پیام اتابک چنگ زدم و 

یادم به بوسه ی فرهان نبود و بی پروا  دگرگون شده بود که اصال  

 !به صورتش خیره بودم و یادم نبود االن باید از خجالت آب شوم

توی اتاق آمد و در را پشت سرش بست. با کنجکاوی به صورتم 

 .خیره بود

 چیزی شده؟ چرا رنگت پریده؟-

 با ِمن و ِمن جواب دادم: نه...نه...هیچی نشده. خوبم

ولی حرفی نزد. لیوان آب را از روی میز به چشم هایم دقیق شد 

 .برداشت و دستم داد

 .بخور حالت بهتر میشه-

لب گزیدم، نگاهش روی لبم سر خورد، تازه یادم به بوسه اش افتاد 

و سر به زیر شدم. دستش را پیش آورد و زیر چانه ام زد. بی 

 .اراده سرم را عقب کشیدم

 فرهان خواهش میکنم-

ت سرت و بگیر باالبا آرامش گفت: پس خود  . 

لبم را باز به دندان گرفتم. دوباره دستش را پیش آورد که سریع 

 . سرم را باال آوردم

 .تک خنده ای زد و با گردنی کج خیره ی چشمانم شد

نگاهم را به سمت شانه اش کشاندم و آهسته گفتم: رابطه ی ما این 

 .جوری درست نیست
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 .خب یه جوری درستش کنیم-

شم هایش سرخورد، با شیطنت ادامه داد: چه جوری؟نگاهم روی چ  

چشمکی زد. کالفه سمت تخت رفتم و رویش نشستم. جدی شد، آمد 

 .و پایین پایم زانو زد

 .ببخش دست خودم نبود، می دونم اذیت شدی-

 .دیده ام تار شد با بغض گفتم: درست نیست

 دستش را کنار پایم به تخت تکیه زد و سرش را بیشتر به صورتم

 .نزدیک کرد

 .بزار از بابات خواستگاریت کنم. به خدا هر شرطی بزاری قبوله-

 .بی اختیار گفتم: می ترسم

 از چی؟-

 .از اتابک، از سوشا-

 . از جلوی پایم بلند شد و کنارم نشست

 !چرا از این دو نفر می ترسی؟-

 !اشکم روی صورتم چکید سریع پاکش کرد و گفتم: نترسم؟

علومه که نه! اگه منو قبول کنی. من میشم با اطمینان گفت: م

همسرت، هیچکس جرأت نمی کنه اذیتت کنه. من میشم یه کوه که 

بهم تکیه کنی و از هیچی نترسی. بزار اسم یه مرد پشتت باشه 

 .کژال
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 .سرم را پایین انداختم

من یه مدت قرص های ضد افسردگی و اعصاب مصرف می -

صاب و روان تحت مراقبت کردم. حتی یک ماه هم بیمارستان اع

  .بودم

 . دستش را زیر چانه ام زد و دلخور به صورتم خیره شد

میدونم. مهم نیست. منم به خاطر آپاندیسم یه مدت بیمارستان -

 !بستری بودم. مگه مهمه؟

 !خنده ام گرفت، دستش را از زیر چانه ام پس زدم و گفتم: دیوونه

ی و سخت میگیریا! خندید و گفت: مریضی مریضیه دیگه. همه چ

 من همه چی تو رو می دونم و قبولت دارم. حاال چی میگی قبوله؟

نمی دانم چه شد که دلم خواست قبولش کنم. وقتی کنارم بود آرام 

می شدم و دلم شادی کردن میخواست؛ همین می توانست بزرگترین 

 !دلیل باشد دیگر

 .با خواهش به چشم هایش خیره شدم

- ناسمی دیگه! عوض که نمیشی؟همین فرهانی که میش  

لبش را به دندان گرفت که نخندد ولی چشم هایش خنده را فریاد می 

زد. دلخور اخم هایم را در هم کشیدم و خواستم بلند شوم که مچ 

 .دستم را گرفت و مانع شد

 قهر نکن-

 .نگاهش نکردم تا خنده اش را نبینم و حرص نخورم
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همینم. همینم میمونم. با لحنی مهربان و اطمینان بخش گفت: 

 میخوای برگه بیار امضا کنم. ببین منو؟

 . در صورتم خم شد

 وکیلم؟-

 .خنده ام گرفت. دید و با خنده محکم به آغوشم کشید

 !عاشقتم به خدا-

 .تکانی به بدنم دادم و با خنده از آغوشش بیرون آمدم

 

 [03.07.19 03:54] 

#67 

 

 

 

 

کردم.  همگی گالیه کردند که  با بابا، مامان و عزیز تلفنی صحبت

چرا به تنهایی تصمیمی به آن مهمی را گرفته بودم و آهنها را 

غریبه دانسته ام. با گریه و قلبی فشرده برایشان درد و دل کردم و 

از ترس و احساسم گفتم. بابا اطمینان داد که دیگر اتفاق بدی 

داشتن نخواهد افتاد و خودش به سوشا اولتیماتوم داده است. از 
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خانواده ای که تا این حد برایشان مهم بودم و مثل کوه پشتم ایستاده 

 .بودند، خدا را شکر کردم

به پیشنهاد رویا برای صرف شام و گردش از ویال خارج شدیم. 

کنار فرهان در ماشینش نشسته بودم و دلم از بودنش راضی بود. 

به غلیان از آن همه توجه اش به خودم دلم می لرزید و احساساتم 

در می آمد. انگار نه انگار من همان کژالم که تا چند وقت پیش 

دوست داشتم فرهان را در دانشکده دار بزنم و راحت شوم از توجه 

 !های بی پروایش

مقابل رستوران پارک کرد و از ماشین پایین آمدم، ماشین را دور 

زدم و کنارش قرار گرفتم. فرهان در حال زدن ریموت دستش را 

پرم کردس . 

مواظب باش. ماشین ها تند میان؛ لباس های تو هم مشکیه ممکنه  -

 .نبیننت

خیلی عادی سری به نشانه ی تفهیم تکان دادم ولی در دلم بلوایی به 

 .پا شد

سینا و رویا هم بعد از پارک  کردن ماشینشان کنارمان قرار گرفتند 

پا نگذاشته  و هر چهار نفر از خیابان رد شدیم. هنوز به پیاده رو

 .بودیم که کیف رویا کشیده شد و رویا جیغ زد

سرم را چرخاندم و دو نفر موتور سوار را دیدم که کاله کاسکت به 

 .سر با کیف رویا گاز دادند و دور شدند
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سینا و فرهان واکنش نشان دادند و به دنبال موتور سوار دویدند. 

در آغوش  ترسیده به رویا نگاه کردم. با وحشت دست هایش را

گرفته بود. خواستم دلداری اش بدهم که کسی دستم را از پشت سر 

گرفت و کشید. همه ی اتفاق ها در کمتر از یک دقیقه افتاد و 

نفهمیدم چه خبر شده با حراص به شخصی که مرا با خود می کشید 

نگاه کردم و وقتی دیدم توسط یک مرد به زور داخل ماشینش 

روع به جیغ زدن کردم و برای فرار کشیده می شوم، با وحشت ش

از دستش تقال کردم. با یورش چند مرد و فریادهایشان مرد 

ای زیرلب غرید و رهایم کرد و به عقب هلم داد و در « لعنتی»

کسری از ثانیه توی ماشین پرید و ماشین با سرعت زیادی دور 

شد. با قلبی که از ترس مثل طبل کوبش داشت، جواب نگرانی های 

افیانم را دادماطر . 

 خانوم خوبی؟ -

 خانوم می شناختینشون؟ کی بودن؟ -

به ماشینی که در کنار خیابان پارک بود، تکیه دادم و به چند مردی 

 .که کمکم کرده بودند نگاه کردم

 .خوبم. ممنون -

رویا با گریه به آغوشم کشید. به خودم مسلط شدم و صورتش را 

 .بوسیدم

 .خوبم رویا. نترس -
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ن و سینا جمعیت جمع شده دورمان را شکافتند و با هراس فرها

 .کنارمان قرار گرفتند

 .فرهان در صورتم خم شد. چشم هایش وحشت را هوار می زدند

 چی شد کژال؟ چرا جیغ زدی؟ -

بچه شدم و انگار حامی ام را دیده باشم به گریه افتادم و تازه فکرم 

ند و من را با خود برده به عواقب اتفاق کشیده شد؛ اگر توانسته بود

 !بودند چه می شد؟

با شدت بیشتری اشک ریختم ولی چرخیدم و پشت به جمعیت 

ایستادم که درماندگی ام را نبینند! فرهان بی طاقت در آغوشم 

کشید. سرم را روی سینه ی حامی ام فرو کردم و سفت به لباسش 

چنگ زدم همان طور که سرم را روی سینه اش گرفته بود، با 

 .نگرانی و فریاد جویای ماجرا شد

 !بابا یکی به من بگه چه اتفاقی افتاده؟ -

یکی از مردها شروع به شرح ماجرا کرد و من فقط خدا را شکر 

 ...کردم که نتوانسته بودند مرا همراه خود ببرند

با وجود آغوش فرهان آرام تر شدم و آرام فشاری به سینه اش  

م دقیق شدآوردم که رهایم کرد و در صورت . 

 بهتری؟ -

 .سینا جمعیت را با ارامش پراکنده کرد

 .با باال و پایین کردن سرم فهماندم که خوبم
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 .دستش را دور شانه ام حلقه کرد و رو به سینا کرد

باید برگردیم سینا. غلط نکنم موقع اومدنتون به شمال تعقیبتون  -

 .کردند. کار زیردست های سوشاست

را فشار دادم نگاهش سمتم چرخید و بی اختیار دست فرهان 

وحشت را از چشم هایم خواند که گفت: نترس عزیزم. به خیر 

 .گذشت

نگاهم را سمت رویا کشاندم. او هم ترسیده بود ولی تسلطش  

 .بیشتر از من بود کنارم آمد و دستش را دورم تاب داد

 .نگران نباش به خیر گذشت دیگه -

عصبی را متحمل شده بودم که  در همین زمان کوتاه آنقدر فشار 

از کوره در رفتم. دستم را به شدت از دست فرهان بیرون کشیدم و 

خودم را از رویا جدا کردم و با خشم و گریه داد زدم: همش تقصیر 

شماهاست و گردنه من کجا و فرار کردن   کجا! داشتم مشکلم رو 

ن، با سوشا حل می کردم شماها نذاشتید سوشا االن زخمیه از م

هرکاری میکنه تا آروم شه! اگه من و برده بودن چی کار می 

 کردید!؟ زن سوشا شدن خیلی بهتر از بی آبرو شدنه میفهمید هان!؟

 .فرهان کف دست هایش را مقابلم گرف تا آرام شوم

کژال جان عزیزم آروم باش تموم شده دیگه از چی می ترسی!؟ -

ی کنیممگه شهر هرته برمی گردیم تهران و شکایت م . 
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در صورتش براق شدم: با کدوم مدرک؟! اون دست بر نمی داره 

فرهان من بچه نیستم که داری گولم می زنی. من همین امروز بر 

 .می گردم تهران و خودم باهاش حرف می زنم

 کالفه دستی در موهایش فرو کرد و به رویا اشا

 

 [03.07.19 03:54] 

 .ره کرد که مرا ارام کند

فتم و سمت ماشین ها آن سمت خیابان راه افتادمبا غیض رو گر .  

در راه فقط با خشم بیرون را نگاه کردم و حرفی نزدم. فرهان هم 

عصبی و درمانده حرصش را روی پدال گاز خالی می کرد و می 

  .راند

 کپی_و_نشر_پارت_ها_پیگرد_قانونی_دارد#

 

 [04.07.19 09:19] 

#68 

 

 

 

 



 

367 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

  ماشینه شاسی مشکی نبود؟-

سوالش سرم را سمتش چرخاندم، از آینه پشت سرمان را می  با

پایید. سریع چرخیدم و نگاهم را به پشت سرمان دادم. چند ماشین 

پشت سرمان بود و نمی فهمیدم منظور فرهان کدام است، در 

  .صورتش دقیق شدم و با خجالت از رفتار اخیرم جواب دادم

- فکر کنم شاسی مشکی  نفهمیدم چی بود خیلی زود اتفاق افتاد ولی

  .بود

تند رفته بودم... فرهان، سینا و رویا هر سه قصد کمکم را داشتند 

  .و من محکوم شان کرده بودم

  آهسته صدایش زدم: فرهان؟

  .نرم نگاهم کرد

 !جانم-

  .معذرت می خوام دست خودم نبود، نمی فهمیدم چی میگم-

نی ام زدای به بیبا آرامش و لبخند با نوک انگشتش ضربه .  

  .می دونم خوشگلم-

گوشی اش را از جایگاه مخصوص موبایلش برداشت و شماره 

ی سینا بود. روی ی گوشی اش خیره شدم، شمارهگرفت. به صفحه

  .حالت بلند گو قرار داد

  جانم داداش؟-
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سینا یه ماشین شاسی پشت سرتونه، ببین سرنشیناشون رو -

  میشناسی؟

ای جوابی منتظر جواب سینا ماندم. لحظه دلشوره گرفتم و بی قرار

  .نداد و بعد گفت: نگران نباش، شل کردم سبقت گرفت رفت

  .فرهان نفسش را با نگرانی فوت کرد

  .خیلی خب مواظب باشید-

  .شما هم-

تماس را قطع کرد و گوشی را بی دقت در جایش پرتاب کرد و 

  .دستی به صورتش کشید

  بی هدف صدایش زدم: فرهان؟

  .نگاهم کرد

  جانم؟-

هایم ام چشمحرفی برای زدن نداشتم ولی به موجب ترس و دلشوره

  .پر از اشک شد

  .دستش را از فرمان جدا کرد و روی دستم گذاشت

  .هیچ اتفاقی نمی افته، تو فقط آروم باش-

سری تکان دادم و دیگر حرفی نزدم. هر دو در سکوت به جاده 

یم. من به  ضربه ی بعدی سوشا فکر خیره بودیم  و در فکر بود

می کردم و فرهان نمی دانم به چه، شاید به راه حلی برای خالصی 

  ...مان
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با زنگ خوردن گوشی فرهان هر دو سمت گوشی سر چرخاندیم، 

  .سینا بود. فرهان سریع اتصال را زد و روی حالت بلند گو گذاشت

  جونم سینا؟-

- روشن نمیشه. شما برید ما فرهان ما ماشینمون آمپر چسبونده 

  .اوکی شدیم میایم

  .فرهان سریع جواب داد: نه...  نه، کجایید االن دور می زنم

 

کوچکترین اتفاقی دلم را آشوب می کرد.  سعی کردم آرام باشم و 

دار بود که حتی از بیش از این فرهان را اذیت نکنم. شاید خنده

کردم هر لحظه  درخت های کنار جاده هم می ترسیدم. فکر می

   .ممکن است سوشا از پشتشان بیرون بیاید و انتقامش را بگیرد

فیلم »اگر افکارم را به رویا می گفتم حتما  می خندید و می گفت 

 «!ترسناک زیاد دیدی

ماشین سینا درست نشد و مجبور شدیم هر چهار نفرمان با ماشین 

بود که  فرهان مسیر را ادامه دهیم. هنوز زمان زیادی نگذشته

ماشین تکان شدیدی خورد. نفهمیدیم چه شد که شیء بزرگ و 

  .نرمی من را قفل صندلی کرد

*** 
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بوی تند سیگار و ادکن در هم آمیخته بود و حالت تهوع ام را تشدید 

می کرد، نمی دانم پدرجان، اتابک را برای چه کاری با خودش 

تا قرص  برده بود که خبری ازش نبود. نیاز به کمی آب داشتم

حالت تهوع ام را بخورم. سرم هم به شدت گیج می رفت و می 

ی این حالت ها به خاطر دوران بارداری ام استدانستم همه .  

روی میز پر بود از زهر ماری و دریغ از یک لیوان آب! یکی 

نبود بگوید آخر من را چه به مهمانی ایونی عمومی اتابک! آخر 

ک می رفتم را هم که خوب از بر همه ی مهمانی هایی که با اتاب

بودم؛ شش دانگ حواسش به حرکاتم بود که دست از پا خطا نکنم 

و در آخر هم انگی به دامنم می چسباند و بس! هه روزگار من این 

بود دیگر... هیچ مهمانی ای به من خوش نمی گذشت، حتی 

های ساده و چند نفره! این مهمانی بزرگ و آنچنانی که مهمانی

جای خودش را داشت! در حالی که همه در حال عیش و دیگر 

نوش بودند و می گفتند و می خندیدند، من کنار اتابک می نشستم و 

ای از میز می دوختم که مبادا برای اتابک سو هایم را به نقطهچشم

تفاهمی پیش بیاید. گردن درد که می گرفتم هم فقط حق نگاه کردن 

های خودش را داشتم و بسبه چشم !  

 ...بیچاره من، که به گناه نکرده در حال مجازات بودم

 

 [04.07.19 09:19] 
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از برگشتن اتابک که ناامید شدم به ناچار بلند شدم تا لیوانی آب از 

سمت سلف سرویس بردارم. حالت تهوع امانم را بریده بود. باید 

ک حالم را خوب می کردم تا موقع دادن خبر بارداری ام به اتاب

  !توی ذوقش نخورد

موهایم را که روی دوشم ریخته بود به عقب هل دادم و سعی کردم 

گردم، تا اگر احیانا  اتابک مرا میان جمعیت سر به زیر بروم و بر

دید سو تفاهمی برایش پیش نیاید. از میان جمعیت رقصنده که می 

گذستم بوی مشروب سرگیجه ام را تشدید کرده بود و دلم هوای 

می خواست. نزدیک میز سلف شده و برای جلوگیری از آزاد 

سقوطم، دستم را به میز بند کردم. صدای صدرا عمو زاده ی 

  .اتابک را از پشت سرم تشخیص دادم

  کژال جان خوبی شما؟-

سریع بطری کوچک آب معدنی را برداشتم و چرخیدم، سرسری 

  .جواب دادم

  .ممنون خوبم -

هایم سیاهی رفت و قدم برداشته چشم خواستم از کنارش رد شوم که

ام شل شد و پایم به عقب برگشت، صدرا سریع واکنش نشان داد و 

کمرم را گرفت. با حراص از اینکه اگر اتابک بفهمد بیچاره ام 
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خواهد کرد و چه توهماتی که از این برخورد ناخواسته در ذهنش 

به  نخواهد ساخت سریع خودم را عقب کشیدم و با تشکر سر سری

  .سمت میزمان برگشتم

روی صندلی نشستم و نفس حبس شده ام را آزاد کردم. قلبم مثل 

که آرام گرفتم قرصم را در دهانم قلب نوزاد می کوبید، کمی 

گذاشتم و با جرعه ای آب پایین فرستادم. همان موقع اتابک با 

های سرخ روی صندلی روبرویم نشست. دستپاچه شدم ولی چشم

جه نشود و آتو دستش نیاید که رفتارم را هالجی سعی کردم متو

  کند. آرام آب دهانم را فرو خوردم و پرسیدم: چرا اینقد دیر کردی؟

های به خون جواب سوالم را نداد و همان طور که با چشم

اش خیره ام بود، جامش را از مشروب پُر کرد و سر کشید. نشسته

و آرزو کردم کاش ندیده  ترسیدم دیده باشد در دلم یا ابولفضلی گفتم

باشد. کشش تهمت جدید و دعوای تکراری را نداشتم، آن هم با این 

هایش خیره شدمحال خرابم! با التماس در چشم .  

  .اتا بسه، زیاده روی نکن-

اخم هایش را در هم کشید و برای خالی کردن حرصش جامش را 

  .دوباره پُر کرد و سر کشید

یم دارد پدر می شود. شاید خوشی فکر کردم وقتش است که بگو

خبرم حالش را کمی خوب کند. به خدا می ترسیدم از تهمت هایش 

  ...و اعصابم نمی کشید دیگر

زیپ کیفم را باز کردم و برگه جواب آزمایش را در آوردم برای 

این که مورد تهمت قرار نگیرم که به تنهایی و بی اجازه به 
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وز پیش با مامانت رفته بودم آزمایشگاه رفته ام گفتم: دو سه ر

  بیرون یادته؟

  نگاهش روی برگه سر خورد و با صدای خشدار پرسید: خب؟

 راستش اتا... چه جوری بگم،-

  .نفسم را فوت کردم و بی مقدمه ادامه دادم: تو داری بابا میشی

انگار برق دویست ولت وصلش کردم، با بهت به دهانم چشم 

  .دوخت

  چی... چی میشم؟-

هایم بی اراده کش آمدند؛ شنیده بودم که بچه زندگی را شیرین  لب

می کند و مشکالت بین زن و شوهر را از بین می برد. بچه ام را 

  .دوست داشتم، قرار بود عسل زندگی ام شود

  .لبخند بر لب پلکی زدم و گفتم: داری بابا میشی

نگاهش روی جام سر خورد. دستش را به تنه اش چفت کرد و 

ر داد.  با حراص و ترسیده صدایش زدم: اتابک... نگاهم که فشا

  کرد پرسیدم: خوشحال نشدی؟

  .جام را هل داد و از جایش بلند شد

  .پاشو لباست و بپوش، میریم خونه-

  .با نگرانی ولی ترسان گفتم: زشته هنوز اول مراسمه

دو دستش را روی میز گذاشت و در صورتم خم شد و از الی 

کلید شده اش غرید: گفتم بلند شو دندان های .  
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سری تکان  دادم و با شتاب بلند شدم؛ اتابک هیچ وقت در جمع 

ی کرد و به محض تنها آبروریزی نمی کرد. همیشه خود داری م

شدنمان حرصش را خالی می کرد.  ولی امشب انگار اصال  حالش 

ای خوب نبود، شاید به خاطر زهر مارهایی بود که راه به راه به ج

 !آب و چای باال می داد

سر سری با اقوام خدا حافظی کردیم و اتابک با تظاهر و 

خوشرویی همه را توجیه کرد که به خاطر  سرگیجه ی من عازم 

  .رفتن شدیم و من هم به ناچار تایید کردم

وقتی با صدرا خداحافظی می کردیم نگاه تیز اتابک را تشخیص 

صد در صد مطمئن شدم که دادم. رگ گردنش نبض گرفته بود و 

علت این هم خشمش سو تفاهمی جدید است و خودم را برای جنگ 

 !اعصابی دیگر آماده کردم

به محض خارج شدن از باغ پایش را روی پدال گاز گذاشت و  

  ...در سکوت فقط راند و راند و راند

من هم جرات حرف زدن نداشتم و فقط کمر بندم را بستم، جاده ی 

چ و خم بود و اتابک عصبی و من بیچاره مثال باردارشمال پُر پی ...  

شاید بیشتر از بیست دقیقه در سکوت گذشت که باالخره به زبان 

  .آمد: بده من اون برگه رو

برگه ی جواب آزمایش را از جیب کیفم بیرون کشیدم و دستش 

دارم. نگاهی به صفحه ی جواب انداخت و برگه را توی صورتم 

  .کوبید
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ندی کشیدم، کم پیش می آمد موقع خشم بحث کند، می گذاشت هین بل

حسابی که آرام می شد و کنترل زمان و مکان را بدست گرفت 

  !شروع به جنگ اعصاب می کرد. ولی امشب به سیم آخر زده بود

  داد زد: این یعنی چی؟

  ...قلبم گرفت از فریادش فکر می کردم خوشحال می شود ولی

ترین عضو بدن است. پیامد تمام حرف ها و  بیچاره قلب که بدبخت

 اتفاق ها روی آن ا

 

 [04.07.19 09:19] 

ثر می گذارد. اتابک داد می زد به جای کر شدن گوشم قلبم درد 

می گرفت، اتابک تهمت می زد و به جای مبهوت شدن مغزم قلبم 

  ...درد می گرفت! بیچاره قلبم

اهش کردمهای به اشک نشسته و قلبی فشرده نگبا چشم .  

  خوشحال نشدی اتا؟-

  .حس کردم سرعتش بیشتر شد، سرش را سمتم چرخاند

  من حواسم به رابطه مون هست کژال! این حاملگی تو یعنی چی؟-

حس کردم شیء سنگین و بزرگی را یکباره به فرق سرم کوبیدند. 

هایم را بستمخسته و داغان و پر درد چشم ... 
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! به جهنم که سرعتش باالی دویست اصال به جهنم که خوشحال نشد

بود! به جهنم که بچه ی من عسل نشد و همین روز اولی زهرمار 

  ...زندگی بی پایه و سستم شد

  !داد زد: با توام کژال توضیح بده

چشمه ی اشک هایم خشک شده بود، تهی و خالی از هر حسی شده 

ودبودم. انگار مرا با این تهمت بزرگ کشت... این جا ته خط ب . 

با نفرتی که نمی دانم چه طور تا این حد عمق پیدا کرده بود در  

  !صورتش غریدم: خیلی آشغالی خیلی

خالی نشدم هنوز کاسه ی نفرتم از این مرد روانی پر بود. آب 

  !دهانم را بی اراده روی صورتش تف کردم، لیاقتش بود

این با پشت دست محکم به دهانم کوبید و عربده زد: فکر نکن با 

فیلم بازی کردنت بی خیال میشم، کم ازت رنگا وارنگ ندیدم که 

بگم طاهر و پاکی! اون از سوشای عزیز تر از جانت، اون از 

همکالسی های خوش قد و باالت، اون از دید زدن های یواشکیت، 

امشب هم که شاهد هم آغوشی جانانه ات با پسر عموی خودم بودم. 

ان ای وای به حالت اگر از من بچه ات رو می برم آزمایش دی 

  !نباشه

نمی کشیدم به خدا تحملم حدی داشت، من ایوب نبودم که با تسبیح 

گفتن خودم را آرام کنم. صبر من تمام شده بود، به خداوندی خدا کم 

تالش نکرده بودم برای اثبات خودم ولی این دیگر آخر بی غیرتی 

از خودش نیستبود. علنا  به من گفت که جنین داخل رحم من  ...  
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بار ها فکر خودکشی به سرم زده بود ولی ترسیده بودم از خدایی 

که به مقربین در گاهش جام بال هدیه می داد و صبر پیشه کرده 

بودم ولی االن دیگر سیر شده بودم و میلم بالی توی جام را نمی 

 .کشید

در یک تصمیم آنی دستم را سمت دستگیره بردم و همزمان کمر 

ا از دورم باز کردم. با باز شدن در هوای خنک لرزی به تنم بند ر

انداخت ولی نترسیدم و خودم را بیرون انداختم ولی قبل از سقوطم 

اتابک داد زد و بازویم را گرفت و ماشین به سمت دره منحرف 

شد، نفهمیدم چه شد ولی متوجه جدا شدن دست اتابک از بازویم 

 !شدم و فریادش را شنیدم: کژال

من از ماشین به بیرون پرتاب شدم و ماشین اتابک مقابل  

هایم به دره سقوط کرد. درد وحشتناکی زیر دلم پیچید و مایع چشم

 ...داغ از روی پیشانی ام روی چشم هایم ریخت و

 

 [07.07.19 20:48] 

#70 

 

 

 

هایم را هم نداشتم، تمام بدنم کوفته شده بود حتی نای باز کردن چشم

هایم رفت ته درهبودم جلوی چشم نگران اتابک ! 
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 با ضعف اسمش را صدا زدم: اتا؟ اتابک؟

دستم در گرمای دستش اسیر شد، خدا را شکر که زنده بود! دلم تیر 

ام؟ اتا؟کشید نالیدم: بچهمی  

هایم را باز کنم. با دیدن فرهان کنار تمام قوایم را جمع کردم تا پلک

هایم جان گرفت. ابل چشمی تصادف مان مثل فیلم مقتختم صحنه

هایش روی صورتش ریختند. این بار دومی بود که می دیدم اشک

چشم هایش پر از اشک شده؛ یک بار آن روز که گفتم برود و یک 

 ... بار حاال

- شناسی؟منم فرهان! حالت خوبه؟ من و می  

 .به گریه افتادم

 فرهان، رویا کجاست؟ سینا خوبه؟ تصادف کردیم، آره؟-

به دستم آوردفشاری  . 

 .آره قربونت برم هردو خوبن. بخیر گذشت-

 .قسم بخور فرهان. بگو جان کژال اتفاقی براشون نیوفتاده-

هایم خود به خود ام گذاشت، پلکهایش را روی پیشانیخم شد و لب

ای زد و کمی فقط کمی فاصله روی هم افتادند. آرام و نرم بوسه

هایم خیره شدگرفت و در چشم .  

- ی نگرانیم از بابت تو بود که خدا جان کژال همه خوبن. همه به

  .رو شکر به هوش اومدی

  .بی اختیار لب زدم: خداروشکر



 

379 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

اش را بیشتر کرد و از روی صندلی بلند شد و روی تخت فاصله

  .نشست

  چیزی می خوری؟-

چقدر اذیتش کرده بودم و جواب تمام اذیت هایم لبخند و آرامشش 

  .بود

ه و بی اراده گفتم: چقدر تو صبوری فرهانبی مقدم !  

ی بی صدایی زد و کمی سمتم خم شدتک خنده .  

  چطور؟-

ای میان قلبش خیره شدمنگاهم را دزدیدم و به نقطه .  

- ی تو حالت بی هوشی انگار به قهقرا سفر کرده باشم صحنه

تصادف پنج سال پیشم با اتابک توی ذهنم تداعی شد. آنقدر زنده و 

عی که وقتی داشتم به هوش می اومدم اصال  یادم نبود با تو و واق

رویا اینا تصادف کردیم. اگه... اگه... نا خواسته به اسم اتابک 

  .صدات زدم ببخش

ام گذاشت که نگاهم باال آمد و چشم در چشم دستش را روی گونه

  .شدیم

چرا خودت رو اذیت می کنی! نیازی به عذر خواهی نیست، من -

  . درکت می کنمکامال  

اشک هایم روی صورتم راه افتادند. با شصت دستش صورتم را 

  .نوازش کرد
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  .گریه نکن.  می دونی که طاقتش رو ندارم-

هایم را بستم و چه خوب بود نوازش های شیرینشچشم ...  

 

 

من که چیزی زیادی از تصادف یادم نمی آمد ولی فرهان تعریف 

که تعقیب مان می کرد به عمد از کرد که همان شاسی بلند مشکی 

پشت سر به ماشین مان کوبیدن بود و ایربک ها باز شدند. فهمیدم  

 ...شیء بزرگی که من را قفل صندلی کرد همان ایرکب بوده

می گفت آن شاسی سوار آنقدر به ماشین فشار آورده بود که  

فرهان نتوانسته بود ماشین را کنترل کند و به دره واژگون شده 

دیمبو .  

ولی خدا رحم کرد و در سراشیبی پرتگاه ماشین به چند درخت گیر 

کرده بود و از مرگ حتمی نجات پیدا کردیم. خدا را شکر اتفاقی 

برای هیچ کس نیفتاد. فقط پای رویا شکسته بود و در همان 

هایم را برای استراحت بسته بودم متوجه گفت بیمارستان وقتی چشم

م. فرهان با اطمینان به سعید می گفت و گوی فرهان و سعید شد

از آن بدتر شنیدم که در محاصره و . 《کار کار سوشاست»

ها،  خود درگیری نیروهای پلیس تو محل قرار سوشا با قاچاقچی

سوشا حضور نداشته و دستگیر نشده ولی بخاطر وجود مدرک بر 

علیهش و اعتراف زیر دست هایش االن تحت تعقیب است و در 

ا فراری شدهواقع سوش !  
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بعد از ویزیت دکتر و ترخیص مان به خانه با گشتیم. از نگاه کردن 

ا، مامان و عزیز خجالت می کشیدم، حاال به درست های باببه چشم

یا غلط من با فرارم با آبروی آن ها بازی کرده بودم. تازه به 

اشتباهم پی بردم که در واقع وقتی آن ها را ندیده گرفتم که به 

ی تصمیم با ازدواج با سوشا گرفتم و از این بابت بیشتر تنهای

ام مثل همیشه با مهربانی و شرمنده شان بودم. ولی خانواده

صبوری با من بر خورد کردند. دلم برای تک تک شان می سوخت 

که چطور به خاطر حال من صبوری می کنند، می دانستم که در 

اندهمین چند روز کم حرف نشنیده ...  

هایش نیمه های لی شب هایی که دلم پر بود از دنیا و بازیمثل خی

شب راهی پشت بام شدم. دلم کمی آرامش می خواست، کمی درد 

دل کردن با خدا زیر سقف آسمانش اما به محض باز کردن درب 

پشت بام فهمیدم که سعید و فرهان هم در پشت بامند و روی تخت  

شان هم جور بود؛ خوش به اند و قلیان می کشند. بساط خنده نشسته

 !حالشان

بوی دو سیب فضا را پر کرده  و من با تمام آگاهی ام در مورد 

  .ضررهای دخانیات باز هم عاشقش بودم

سمت شان راه افتادم و از صدای صندل های پاشنه چوبی ام متوجه 

 .حضورم شدند و سر هایشان سمتم چرخید

د پرسیدم: پاتوق من متوجه خیرگی نگاه فرهان شدم ولی رو به سعی

 !و اشغال کردین نامردا
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دستم را گرفت و میانشان جایم داد و رو به فرهان با خنده گفت: 

این آبجی خوشگله ی ما تو سه کار حرف اول رو می زنه! اولیش 

  ...گیتار زدنه

لب هایم کش آمدند و دلم گیتار خواست که کمی با تارهای بازی 

زدنده، معتادیه برای خودشا ببین بوش کنم. ادامه داد: دومیش قلیون 

 !خورده به دماغش راه افتاده اومده بابا

  !به خنده افتادم و معترض اسمش را صدا زدم: سعید

هایم را به آغوش کشید و گفتمحکم شانه : 

 

 [07.07.19 20:48] 

سومیشم همینه که یه چشمه ش رو دیدی، خدای دلبریه! االن به 

من که هیچ دل تورم برد هاش دلشخصه با این خنده .  

از حرفش سرخ شدم و نگاهم را از نگاه مشتاق و خندان فرهان 

  .دزدیدم و اعتراض کردم

  .خیلی بی مزه ای-

  .فرهان به حرف آمد: اذیتش نکن سعید

از آغوش سعید بیرون آمدم و رو به فرهان پرسیدم: از سینا خبری 

  نشد؟

ی که فکر می کرده جدی جواب داد: چرا زنگ زد ولی هر جای

  .ممکنه سوشا رفته باشه رو سر زده نبوده
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با اتمام حرفش سر نی قلیان را سمتم گرفت. از دستش گرفتم ولی 

نکشیدم و دوباره پرسیدم: ناراحت نبود که تو باعث لو رفتن 

  مکانشونی؟

لبخند کمرنگی زد، فکر کنم فهمید که نگرانشم. جواب داد: نه سینا 

ستم داد که جلوی کارهای سوشا گرفته بشه. خودش کمی مدرک د

  .سینا با سوشا خیلی فرق می کنه

  .سعید هم دیگر جدی شده بود

نگفتم بهت سوشا آدم نیست. ببین چقدر درد سر درست کرده -

برامون! یادته تو حیاط چقدر حرف بارم کردی که سوشا اله سوشا 

  .بله. فکر کردی من نمیفهمیدم دلت باهاش نیست

تنها کسی بود که خود دار نبود و راحت شماتتم می کرد.  سعید

  !بغض کردم که فرهان به سعید تشر زد: بسه سعید، تموم شد دیگه

کجا تموم شده داداش من؟! تا وقتی سوشا دستگیر نشه جون کژال -

در خطره، نبودی که ببینی مثل مار زخمی به خودش می پیچید و 

به کژال برسه اربده میزد وسط حیاط که اگه دستش ...  

نگرانی به دلم چنگ زد و راستش خیلی هم ترسیدم، اصال خبر 

 !نداشتم که بعد از رفتنم به اینجا آمده و معرکه گرفته

  !فرهان میاک حرفش آمد و نگذاشت ادامه دهد: سعید

سعید پوفی کشید و از روی تخت بلند شد. از پشت سر به قامت 

رزان از بغض گفتم: اون از ترس بلندش نگاه انداختم و با صدای ل
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پلیس ها دیگر این ورا پیداش نمیشه. نگران من نباش سعید. بعدشم 

  .اگه بیاد خودم باهاش حرف می زنم

چرخید و با خشم کنترل شده جواب داد: اون روانیه می فهمی 

  !روانی

لبم را به دندان گرفتم و به حامی ام پناه بردم و ملتمس خیره ی 

حرفم را تایید کند و حرف سعید را تکذیب. با  فرهان شدم تا

نگاهش سعی کرد آرامم کند و رو به سعید گفت: سعید تو دلش رو 

خالی نکن. ما که نمردیم بعدشم حق با کژاله سوشا فراریه هر 

  .چقدرم دیوونه باشه حاال حاالها آفتابی نمیشه

همان موقع آالرم پیامک گوشی ام به صدا در آمد. هر سه به 

کباره ساکت شدیم و من با فکر اینکه پیام مخابراتی است گوشی ام ی

را از جیب سویشرتم بیرون کشیدم و سعید نزدیکم آمد و من رمز 

  .گوشی را زدم

  کیه کژال؟-

ی بود و به هیچ نامی ذخیره نکرده بودم. پیام را باز کردم. شماره

  .همزمان با گفتن: نمی دونم

به خاطر تو این همه سال جنگیدم و »بود: پیام را باز کردم، نوشته 

تو لجن اثبات خودم به تو دست و پا زدم، منتظر باش که من تنهایی 

 «غرق نمیشم، اون دنیا بی تو صفایی نداره

با حال خراب و وحشت سرم را باال گرفتم و به فرهان نگاه کردم. 

سعید راست می گفت سوشا مرز جنون را رد کرده بود. نمی دانم 
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دیگر قوی نبودم، چرا اینقدر ضعیف شده بودم. منی که به  چرا

  .سوشا بله دادم حاال از شنیدن اسمش هم قالب تهی می کردم

اشک هایم بی اراده راه افتادند و فرهان سریع خودش را کنارم 

کشید و گوشی را از دست های یخ زده و لرزانم گرفت، سعید هم 

گوشی ام کردکنار فرهان لب تخت نشست و سرش را در  . 

را می خواندند و من داشتم از وحشت می لرزیدم و  آن ها پیام 

نیاز به فرهان داشتم تا با حرف ها و اقتدارش آرامم کند، خیلی غیر 

  ارادی لرزان صدایش زدم: فرهان؟

ام تاب داد. هایش را دور شانهگوشی را دست سعید سپرد و دست

عجز و به گریه افتادم و لرزم بیشتر شد از شوک در آمدم و با 

شنیدم که سعید غرید: مگه دستم بهش نرسه، زنگ می زنم خاموش 

  .کرده خط رو

فرهان همان طور که سر من را در آغوش داشت به سعید تشر زد: 

  !سعید ول می کنی یا نه

بعد کنار سرم با لحنی آرام شماتتم کرد: کژال! یه پیامک این 

قوی جوری ریختت بهم؟! کو اون کژال ! 

سرم را بلند کردم اصال مهم نبود که سعید شاهد پناه بردنم به 

  !فرهان شده،  هق زدم: دیدی دیونست

هایم زل زد: هایش صورتم را قاب گرفت و مستقیم در چشمبا دست

  .تو من و داری نمی ذارم بهت آسیبی بزنه
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سعید مقابل پایم روی دو زانویش نشست و فرهان صورتم را رها 

  .کرد

  !کژال من و نگاه کن-

های سعید زل زدم ولی نتوانستم جلوی ریزیش اشک هایم به چشم

  .را بگیرم

  .موندن تو تو این خونه و شهر خطر ناکه-

  .به فرهان نگاه کرد و ادامه داد: باید برید فرهان

ام بند آمد و با گیجی پرسیدم: کجا؟گریه   

وایسانگاه  فرهان سمت من چرخید و گفت: یه دقه  .  

  .بعد رو به سعید کرد

  واضح حرف بزن سعید کجا بریم؟-

  .نمی دونم، هر جا جز این جا-

  .پوفی کشید

چرت نگو سعید میگی فرار کنیم؟ من تا سوشا رو ندم دست پلیش -

دست بر نمی دارم. کژال می مونه تو خونه و بیرون نمیره تا ببینیم 

دهاش یه مشت حرفه چی میشه. هیچ غلطی نمی تونه بکنه. تهدی

مفته. فردا میریم کالنتری صحبت می کنم مامور می ذارن مگه 

 !الکیه

 



 

387 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

 [08.07.19 20:57] 

#71 

 

 

 

 

  بی اراده زمزمه کردم: یعنی میشه تموم شه این کابوس؟

  .فرهان اطمینان داد: خیلی زود بهت قول میدم

م رو کمی دلم قرص شد، بی اراده نی قلیان را باال آوردم ولی نگاه

ذغال های خاموش شده سر خورد و بغ کردم. فرهان دید و تک 

ای زدخنده .  

  می خوای برات روبراهش کنم؟-

ام گرفت، حق با سعید بود حسابی معتاد شده بودمخنده .  

نه بابا مگه واجبه. تفریحی می زنم بابا جدی گرفتی حرف سعید -

  !رو ها

  .سعید ابروی باال انداخت

- وره به دماغش از حال میره بعد میگه تفریحیبوی دو سیب بخ !  

در حال خنده چشم غره ای به سعید رفتم. فرهان هم با خنده لگدی 

  .به ساق پایش زد
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  !تو نمی خوای بری بخوابی؟ وقت خوابت گذشته ها-

  برم آبجیمم می برما! برم؟-

  .بشین تا بذارم ببریش-

یی از شوخی و از مکالمه رد و بذل شده بینشان که رنگ و بو

ام گرفته بود و هم تعجب کرده بودم؛ البته نه جدی داشت، هم خنده

از فرهان، او جسارت بیان هر حرفی را داشت از سعید متعجب 

بودم که این قدر راحت سر من شوخی می کرد. آخر اصوال  سعید 

  !رگ غیرت کردی اش همیشه فعال بود

نشان فرهان دادای ساختگی ساعت دور مچش را سعید با جذبه .  

  .فقط یک ربع بیشتر بشه میام برات-

فرهان صندلش را در آورد و سمت سعید که پا به فرار گذاشته بود 

  .پرتاب کرد

  !برو ببینم بچه سوسول-

  !سعید با خنده رفت و من با تشر اسم فرهان را صدا زدم: فرهان

  جان فرهان؟-

ی جدیتم پایدار نبود به نگاه شوخ و شیطانش چشم غره ای رفتم ول

و خنده ام گرفت. اصال نفهمیدم چه شد که از گریه به خنده افتادم؛ 

یعنی تمام ترس و نگرانی ام لنگ یک اطمینان از سمت فرهان بود 

 که آرام شوم!؟

  .نی قلیان را از دستم گرفت 
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  جدی نمی خوای؟-

  .چپ چپی نگاهش کردم

  !خیلی چیز خوبیه حاال هی هم میگی -

ه اش گرفتخند . 

  !آخه سعید گفت دوست داری گفتم نمونه تو دلت-

دلم کمی شیطنت خواست. پشت چشمی با طنازی نازک کردم و 

گفتم: تو که رنگ مورد عالقه ام رو می دونی و غذای محبوبم رو 

  !می شناسی؛ باور کنم که از قلیان کشیدنم خبر نداشتی

ختهای باریک شده ام دونگاه سنگینش را به چشم .  

از این یکی خبر نداشتم. اگه داشتم زودتر اقدام به ترکت می -

  .کردم

  .خندیدم

فکر می کردم مدیومی، رمالی چیزی هستی. خب خدا رو شکر -

  !انگار معمولی ای

بی توجه به شوخی ام پرسید: چرا قلیون می کشی؟ مگه نمی دونی 

  !مضره

آهی کشیدمبا سوالش مرا به قهقرای ذهنم کشاند. بی اراده  .  

- ی اتابک همه خانوم ها کنار یادمه یه بار تو جمع دوستانه

همسراشون نشسته بودند و خوب سفره خونه بود و بساط قلیون هم 

بود. منم فکر نمی کردم اتابک بدش بیاد. خانوم های همه ی 
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یدند منم به تعارف دوستش یه کم کشیدم. اون شب دوستانش می کش

غوغایی به پا کرد که هیچ وقت یادم  وقتی برگشتیم خونه مون

نمیره. از اون شب دیگه هر وقت بوی قلیون بهم می خورد قلبم می 

  ...سوخت جای بینیم... بعد از طالقم... برای

  .میان حرفم آمد و گفت: اگه اذیت میشی نگو

لبم را به دندان گرفتم و سرم را سمت آسمان بلند کردم تا مبادا 

  .اشکم فرو بریزد

- ذیت میشم از مرورشا .  

ای روی پیشانی ام نشاند و مان را از بین برد و بوسهبی هوا فاصله

اش زمزمه کرد: من و ببخشبا صدای بم شده .  

ام تشر زدم تا آرام تر با شرم فاصله گرفتم و به قلب بی جنبه

  .بکوبد

نگاهش کردم. فکر اتابک را پس زدم و باز یادم به تهدید سوشا 

  .افتاد

  فرهان؟-

  جون دلم؟-

- کنم سوشا تو همین شهره، می ترسم اتفاق بدی بیفته. حس می

   مواظب باش

  .سرش را کج کرد و با لبخند شیطان خیره ام شد

  !این جوری دل می بری خطر ناک میشما-
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ای با خجالت نثارش کردم و بلند شدمدیوانه .  

  نگران نباش-

 .سری تکان دادم

  .من برم دیگه-

شد و همزمان گفت: صبر کن. می خوام یه کاری بکنم.  بلند

  .خواستم قبلش بهت گفته باشم

پرسشگر خیره اش شدم لبخندی زد و ادامه داد: فردا شب  می 

  .خوام رسما  تو رو از بابات خواستگاری کنم

ام به فرهان شک سرم را زیر انداختم و لبم را گزیدم. به عالقه

ام نشست و همزمان دستش زیر چانه داشتم هنوز و استرس داشتم.

  .با باال کشیدن سرم خودش کمی خم شد تا هم قد شویم

  نظرت چیه؟-

ی لبم را گاز گرفتماز اضطراب زیاد گوشه .  

  ...آخه تو این اوضاع واجبه؟ بعدم آخه من-

هایم خیره شد انگار می خواست حرفش را در طوری در چشم

  .مغزم بکوبد

- ابت مثبته تردید نکن. تو اگه همسر من باشی آره واجبه اگه جو

  .خیلی راحت تر می تونم ازت مراقبت کنم
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بودنش خوب بود آرامش را به همراه داشت، دوستم داشت و عاقل 

اش بود. ولی هنوز شک داشتم که می توانم روی رفتار مردانه

  ...حساب کنم یا نه

- ؟می ذاری یه کم فکر کنم ؟ میشه فردا شب مطرح نکنی   

  .حس کردم ناراحت شد، صاف ایستاد و سرش را تکان داد

هر چی تو بگی. من نمی خوام وادارت کنم که خالف میلت عمل -

کنی کژال ولی خواهش می کنم روی رابطه مون فکر کن. خیلی 

جدی فکر کن. من همینم کژال، هیچ کدوم از رفتارهام ساختگی 

به خوردی و اعتماد نبوده، می دونم تو زندگی با اتابک خیلی ضر

کردن برات سخته ولی نمیشه همه رو با یه چوب زد. تو حواست 

 نیست ولی م

 

 [08.07.19 20:57] 

ن خوب می فهمم که چند وقتیه خیلی شکننده شدی. کژالی که من 

میشناختم خیلی مغرور بود، خیلی قوی بود، به این راحتی ها کسی 

چیزی که آزارت  اشکش رو نمی دید. بریز بیرون از ذهنت هر

میده رو. تو دختری بودی که به خاطر پدرت از خودت گذشتی و 

تصمیم به اون بزرگی رو گرفتی و با اتابک ازدواج کردی! تو 

دختری بودی که به خاطر خواهرت از خودت گذشتی و با اقتدار 

تصمیم به اون بزرگی رو گرفتی. نگو برات سخته که برای 

احتی رو بگیری. من حتی حاضرم آرامش خودت تصمیم به این ر

حق طالق رو بدم بهت ضمانت از این باالتر که تردید رو کنار 
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بذاری؟ من از خودم و عالقه م به تو مطمئنم که این ریسک رو 

 .می کنم

هایش داشت تردیدم را کمرنگ می کرد. تنها مردی بود که تا حرف

عث شد هایش بااین حد توانسته بود اعتمادم را جلب کند، حرف

بخواهم دوباره قوی شوم، راست می گفت این روزها زیادی از 

خود ضعف نشان داده بودم. برای تایید حرف هایش سری تکان 

  .دادم

  .دو سه روز بهم فرصت بده-

  .این بار با لبخند رضایت سرش را باال و پایین کرد

 .ده سال صبر کردم دو روزم روش-

م. دلم نمیخواست این بار ب باید با سعید و بابا مشورت میکرد

تنهایی تصمیم بگیرم و انها را در عمل انجام شده قرار دهم. هر 

چه بیشتر ب حرف ها و رفتار فرهان فکر میکردم بیشتر سردرگم 

میشدم و دلشوره ام از شروع یک زندگی جدید بیشتر میشد. این 

 .میان میترسیدم احساس نوظهورم عقلم را فریب دهد

مشغول شست و شوی ظروف ناهار بودم که  در اشپز خانه 

صدای خداحافظی فرهان را شنیدم. سرم را سمت در خروجی 

چرخاندم و از روی اپن نگاهش کردم، با حرکت سر خداحافطی 

کرد ک جوابش را مثل خودش با تکان اهسته سر و لبم دادم. با 

  .بدرقه ی مامان پله ها را به مقصد طبقه ی باال پیش گرفت
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شپزخانه را مرتب کردم و به سالن رفتم. سعید روی مبل سه سریع ا

نفره دراز کشیده بود و ساعدش را روی چشم هایش گذاشته بود. 

 پایین مبل روی زمین نشستم و ارام صدایش زدم: سعید؟ بیداری؟

ساعدش را از روی چشمانش برداشت. چشم هایش خمار خواب 

 .بود. جواب داد: جونم بیدارم

- هات حرف بزنممیخواستم با . 

 در جایش نیم خیز شد و نگران پرسید: چیزی شده؟

از بیان موضوع صحبتم معذب بودم و با  من من گفتم : نه. چیزی 

 ....نشده. راستش راجع به فرهانه

 .لبخندی روی لبش نقش بست

 خوب؟-

از جلوی پایش بلند شدم و کنارش روی مبل نشستم و تردید را 

مبرای زدن حرفم کنار گذاشت . 

 تو چقدر فرهان رو میشناسی سعید؟-

تکیه اش را به مبل داد و با لحنی مطمئن جواب داد: انقدر که 

 .میتونم قسم بخورم خوشبختت میکنه. سوالت همین بود دیگه

 سردرگم این همه اعتمادش پرسیدم: رو چه حسابی قسم میخوری؟

 .سمتم خم شد و با محبت نگاهم کرد

- ی و خوشبختیت ارزومه و مطمئن رو حساب اینکه تو خواهرم

 .باش منفعت خودم هیچ نقشی توی اطمینانم از فرهان نداره
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از برداشتی ک از حرفم کرده بود شرمنده شدم و سریع گفتم: 

منظورم این نبود سعید، محبت تو نسبت ب خودم ثابت شده ست 

 میخوام ک باورش کنی

- ردیه که باور میکنم. تو هم حرف منو باور کن. فرهان تنها م

الیق توعه. اذیتش نکن، اگه محبتی ازش به دلت افتاده ک میدونم 

 .افتاده دست دست نکن

 .لب زیرینم را داخل دهانم کشیدم تا لبخندم را نبیند

سعید بهترین برادر دنیا بود و من روی حرفش جور دیگری حساب 

 .می کردم

 .لپم را کشید

- . دل نزن فرهان پسر  پاشو برو یه پیام بده بهش بگو جوابت مثبته

 .خوبیه خیالت راحت

 .کف دست هایم عرق کرده بود، چقدر تصمیم گیری سخت بود

 با بابا صحبت کنم ببینم نظرش چیه؟ -

جواب بابا هم مثبته خیالت راحت من خبر دارم. مفصل باهم  -

حرف زدیم. بازم اگه دوست داری خودت ازش بپرس. اطمینان بابا 

ه فرهاناز منم بیشتره نسبت ب . 

 .نا خواسته سوالم را تکرار کردم

 اخه رو چه حسابی؟-

 .به یکباره با صدای بلند خندید و میان خنده ضربه ای به کتفم زد
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 .حسابداری خوندی از همه چی میخوای حساب کتاب بکشیا_

 .خنده ام گرفت و سعید بار دیگر روی مبل دراز کشید

*** 

به خودم داد ولی از طرف با بابا هم صحبت کردم. حق انتخاب را 

خودش اطمینان داد که فرهان را قبول دارد و گفت با تحقیقی که 

راجع به فرهان کرده پی به لیاقتش برده. دلم قرص شد، حاال می 

 .توانستم با خیال راحت تری جواب دهم

راستش با وجود فرهان دلم می خواست برای همیشه گذشته را به 

رویا مگر فقط من بودم که در  دست فراموشی بسپارم. به قول

زندگی مشترکم رنج کشیده و شکست خورده بودم. این را امار 

طالق در کشور ثابت میکرد. رویا در تمام این سال ها که من اندر 

خم کوچه ی خاطرات تلخم گیر کرده بودم سعی داشت به من 

بفهماند که باید زندگی را از نو بسازم و من حاال با وجود تمام 

و اضطرابم می خواستم به حرفش گوش کنم و به فرهان  ترس

 .اعتماد کنم و برای شروع و ساختن زندگی ای دوباره تالش کنم

 کپی_ممنوووووع#

 

 [09.07.19 03:08] 

#72 
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باالخره تردید را کنار گذاشتم یا بهتر است بگویم دل به دریا زدم و 

اده ام از رضایتم را اعالم کردم و جالب بود که همه ی خانو

خوشحالی روی پا بند نبودند و این خیلی خوب بود. صبح زود 

همراه فرهان به مقصد آزمایشگاه از خانه بیرون رفتیم. آن قدر 

خوشحال بود که می ترسیدم از فرط هیجان قلبش آسیب ببیند. خنده 

ام می گرفت از ذوق و هیجانش مثل پسر های نوجوان شده بود. 

ز کرددر ماشین را برایم با . 

 .بفرمایید بانو -

لبخندی به رویش زدم و نشستم. با سرخوشی کنارم نشست و 

استارت زد و پخش روشن شد. صدایش زیادی بلند بود. دست هایم 

 .بی اراده روی گوش هایم رفت. صدایش را کم کرد و نگرانم شد

 چی شد؟ -

تک خنده ای به خل بازی هایش زدم. آخر آهنگ ُکردی آن هم این 

گ شاد که مخصوص رقص کردها بود را در ماشین گوش می آهن

 !دهند

 !این چه آهنگیه. می دونی مخصوص رقص کردهاست -

 .خندید
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بله که می دونم کل دیشبم که رفتم شیرینی بخرم و برگردم با این  -

 .آهنگ رقصیدم

آن قدر شادی در صدا و نگاهش بود که من را هم ناخودآگاه هم 

ه ی کج شده اش به سمتم آوردم تا فاصله حس کرد. فشاری به شان

 .بگیرد و دیوانه ای نثارش کردم

  .استارت زد و با دنیایی از عشق نگاهم کرد

جای من نیستی که بدونی بعد از سال ها به آرزویی که برات  -

فقط حسرت شده بود رسیدن یعنی چی! انقدر خوشحالم که همه ی 

برقصنشهر رو میخوام برپا کنم برای پیوندمون  . 

. لب هایم از خوشی حس قشنگش کش آمد و فقط نگاهش کردم

دوباره به سمتم خم شد و کنار صورتم زمزمه کرد: برای به دست 

آوردنت دنیا رو زیر و رو کردم و االن خوشبخت ترین مرد روی 

 .زمینم

به محض اتمام حرف هایش که دلم را عجیب به بازی گرفت بوسه 

م کاشت و در جایش صاف نشست. لبم را ای کوتاه بر روی گونه ا

به دندان گرفتم. در قلبم زلزله بر پا شده بود. از دست خودم بی 

اراده خنده ام گرفت. به فرهان می گفتم نوجوان  آن وقت خودم 

مثل دخترهای تازه بالغ به تماسی کوتاه و بوسه ای آرام این قدر 

 !هیجان زده می شدم و حالم منقلب می گشت

نگ را زیاد کرد و تا آزمایشگاه که البته یک خیابان صدای آه

باالتر بود و زود رسیدیم رقصید و من از ته دل به اداهایش 

 .خندیدم



 

399 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

داشتم فکر می کردم من، در تمام این سال ها فرهان را کم داشتم 

 .که گذشته رهایم نمی کرد

در موازات هم توی آزمایشگاه رفتیم و بعد از انجام کارهای 

و ثبت آزمایشم را دادم و از اتاق تزریق بیرون آمدم. پذیرش 

فرهان هم همزمان از اتاق تزریق مخصوص آقایان بیرون آمد. با 

 .دیدنم لبخندی دلنشین و جذاب زد و کنارم آمد

 درد که نداشت؟ -

 .چپ چپی نگاهش کردم که خودش فهمید زیادی لوس است

 میگم برای کالس بمونیم یا بریم؟ -

هش کردمپرسشگر نگا . 

 چه کالسی؟ -

 .صورتش به آنی پر از شیطنت شد و چشمک زد

 !تنظیم خانواده دیگه -

حس کردم تمام خون بدنم به صورتم هجوم آورد و سر به زیر 

شدم. خندان دستم را گرفت و به سمت خروجی کشید و شیطنتش 

 .تمام شدنی نبود

ده و من با اینکه خیلی خنگ بودم و همه ی درس هام با تک ما -

زیرمیزی پاس شد المصب تو درس جمعیت و خانواده سیمرغ 

گرفتم. بیست و هفت شدم. باورت میشه!؟ من هفت نمره هم بیشتر 

 !از کتاب بلد بودم
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آن قدر بامزه تعریف کرد که به جای خجالت کشیدن به خنده افتادم. 

با دست آزادم مشتی به بازویش که مماس شانه ام بود زدم. سریع 

روی بازویش گرفت دستم را . 

 !خیلی بی حیایی فرهان -

با خنده های پرشیطنت و از ته دل فرهان و تشرهای پرحرص من 

رسیدین فهمیدم که از آزمایشگاه بیرون زدیم. نزدیک خیابان که 

جدی شد و حواسش را به اطرافمان داد. ناخودآگاه من هم دلشوره 

اه شانه ام کرد. گرفتم و بی اراده بازویش را گرفتم. دستش را پن

. ماشین را آن سمت پارک کرده بودیم. باید از خیابان رد می شدیم

حادثه ی شمال برایش هشداری شده بود که مراقب همه ی ماشین 

ها باشد که مبادا از سمت سوشا باشند و بخواهند آسیبی به من 

بزنند. در پناهش خیابان را رد کردم، به ماشین رسیدیم و نفس 

را بیرون فرستادم. تا کی می خواستیم با ترس و لرز  حبس شده ام

 !تردد کنیم نمی دانم

فرهان هم نفسی راحت کشید و با ریموت در ماشین را باز کرد و 

حصار دستش را از دورم باز کرد و آخرین نگاهش را به خیابان 

انداخت و دیدم که لحظه ای شوک زده شد. رد نگاهش را گرفتم 

همم چه چیزی او را ترسانده صدای فریادش در ولی قبل از اینکه بف

 .خیابان خلوت پیچید

 !یا حسین -

خودش را جلوی رویم انداخت و صورتم را محکم به سینه اش 

 .فشرد
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 [09.07.19 21:14] 

#73 

 

 

  

گفتن بعدی اش با صدای ویراژ 《یا حسین》و صدای 

ی موتورسیکلت در هم آمیخت. ترسیده بودم و نمی فهمیدم چه اتفاق

افتاده. فقط متوجه بودم که فرهان با تمام قدرتش سرم را در سینه 

. صدای موتور که دور شد آرام آغوشش را باز اش فشار می دهد

کرد. رنگ به صورت نداشت و حالش بد بود. خودم هم ترسیده 

بودم و قلبم با شدت کوبش داشت. در ماشین را باز کرد و با 

ین هلم داد. داشت از حال توی ماش 《بشین کژال. سریع》گفتن

 .می رفت و انگار درد داشت

 .با نگرانی و تشویش پرسیدم: خوبی فرهان؟ چی شد من نفهمیدم

 .به زحمت لب زد: چیزی نشد. به خیر گذشت

ماشین را دور زد و نگاهم روی کتفش افتاد. کت اسپورت سفید 

رنگش با خون یکی شده بود.  با هراس و بی اراده جیغ زدم. 

پشت فرمان نشست و به صورت ترسیده ام نگاه کرد سریع . 

 .نترس! چیزی نیست -
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 :به گریه افتادم

 .خب بگو چی شده؟ پشتت داره خون میاد -

یک دستش روی فرمان مشت شد و با دست آزادش استارت زد و 

از بین دندان های کلید شده اش غرید: کثافت آشغال مگه دستم بهش 

که رو به اسید پاشی آوردهنرسه. این قدر بی وجود شده  . 

هین" بلندی از وحشت کشیدم؛ پس فرهان خودش را سپر "

 ...صورت من کرده بود

از تصور اینکه اگر نبود االن چه وضعیتی داشتم از وحشت قالب  

 .تهی کردم و فرهان ماشین را به حرکت در آورد

 .بی اراده بازویش را گرفتم و تکانش دادم

- داغون شدی فرهانچرا این کار رو کردی؟  ! 

دستم را آرام لمس کرد، می فهمیدم درد دارد و به زور حرف می 

 .زند

 .خوبم نترس. کت تنم بود. آسیب زیادی ندیدم -

به هق هق افتادم. نمی دانستم باید در برابر این از خود گذشتگی با 

 .چه زبانی تشکر کنم. از طرفی هم نگرانش بودم

من بشینم پشت فرمون تو درد داری فرهان. نگه دار - . 

 .مخالفت کرد: نه خوبم

 .گوشی اش را دست گرفت و شماره ی سعید را لمس کرد
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گوشی را به عادت همیشه اش روی بلندگو قرار داد و صدای شاد 

 :سعید در فضای ماشین پیچید

 جانم شاه داماد؟ -

 سعید کجایی؟ -

 :از صدای بم شده ی فرهان نگران شد

؟ صدات چرا داغونه؟چی شده؟ کژال کجاست -  

 نگران نشو، کنارشم. تو کجایی؟ -

 .دارم میرم کارخونه -

 .نمی خواد بری. برگرد بیا بیمارستان سر خیابونتون -

 صدای سعید نگران تر از قبل شد: چی شده خب بگو. کژال خوبه؟

بی اراده به گریه افتادم و گفتم: من خوبم سعید. زود بیا فرهان 

 .خوب نیست

حال بدش باز هم برای آرام کردن من لبخندی زد و سعید با وجود  

را که مدام می پرسید چی شده را مخاطب قرار داد: سعید چیز 

 .خاصی نیست. بیا که مراقب کژال باشی. یه زخم سطحیه

سعید عصبی غرید: تو روحت که همه ش قسطی حرف می زنی. 

 .اومدم

که از حال نرود و تماس را قطع کرد. تمام راه را حواسم به او بود 

هر بار نگاهم روی خون کتش می افتاد حالم منقلب می شد. با 
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ماشین توی بیمارستان رفتیم. خواستم در را باز کنم و پیاده شوم که 

 .نگذاشت

بشین کژال بذار سعید بیاد ببرتت خونه. لعنت به من که حواسم  -

  .بهت نبود و آوردمت بیرون

نشده تو آسیب دیدی. پیاده شو  چی میگی فرهان؟ من که چیزیم -

 .بریم دکتر ببینتت

 .خطرناکه منم حال ندارم می ترسم اتفاقی برات بیفته -

بشین سرجات در ماشین را باز کردم که داد زد: میگم . 

از ترس شانه ام پرید و به گریه افتادم و با التماس گفتم: تو حالت 

 .بده فرهان. اذیت نکن

ید. با دیدنش که به دنبال ما این طرف همان موقع سعید از راه رس

و آن طرف نگاه می کرد سریع دستم را روی بوق گذاشتم. متوجه 

 .مان شد و نزدیک آمد

باورش نمی شد سوشا می خواسته همچین جنایتی را در حق من 

. کمک کرد از ماشین پایین برویم و به تاکید فرهان بیشتر بکند

خودم هم عجیب بود که چطور حواسش به من بود تا فرهان، برای 

تا این حد آشفته ام از حال فرهان و حتی دلم می خواست که جای 

 . او من آسیب میدیدم و او این قدر درد نمی کشید

 

 [10.07.19 18:56] 
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#74 

 

 

 

 

خدا را شکر به خاطر کتی که تنش بود سوختگی و جراحت عمیق 

کرده و اگر این  نبود ولی دکتر بارها تاکید کرد که خدا به من رحم

میزان اسید روی صورتم پاشیده می شد مطمئنا جای سالمی از آن 

 .باقی نمی ماند و من واقعا مدیون فرهان شدم

کار ضدعفونی و پانسمانش تمام شده بود و سرم به دست روی 

 .تخت نشسته بود و لباس بیمارستان به تن داشت

ایستادن خسته سعید مرتب راه نی رفت و رو به انفجار بود. از  

شدم و کنار فرهان با فاصله روی تختش نشستم. رو به سعید کرد: 

 .گفتی کژال رو معاینه کنن. از ترس فشارش افتاده بود

سعید با حرص به فرهان نگاه کرد و تشر زد: تو که این قدر به 

 فکرشی فشار یازدهش ده نشه یه وقت، چرا لج می کنی پس!؟

 !چه لجی سعید؟! چرت میگی -

تو لج نکردی! بهت گفتم باید از این جا برید تا وقتی که سوشا  -

رو دستگیر کنن. انگار حالیت نیست دست به چه کاری زده! 

خودش معلوم نیست کدوم گوریه ولی آدم گماشته که به هر نحوی 
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ه کژالو داغون کنه. اگه تو نبودی میدونی چی می شد. یه قطره شد

ورش می کرد. صورتش از اون اسید توی چشمش می رفت ک

. در عرض چند روز این همه بال داغون می شد. تصور کن خودت

  سرتون آورده بازم می خوای بمونی؟

 .فرهان کالفه گوشه ی چشمش را خاراند

برو جواب آزمایش رو بگیر. به محضردار هم بگو شب بیاد  -

خونتون باید عقدش کنم که بتونم با خودم ببرمش دیگه. سوشا تا 

آدم فرستاده بود هر شهری ببرمش پیداش می کنه باید از  شمال

 .ایران بریم

با بهت نگاهشان می کردم. می فهمیدم اوضاع وخیم است ولی 

اینطور یهویی عقد کردن و با فرهان تنها راهی غربت شدن یک 

 .جوری بود و دلم را می ترساند

 .رو به فرهان کردم

از به این همه راه تا خب می مونم خونه تا دستگیر شه. چه نی -

 !خارج رفتنه؟

کالفه دستش را سمت سوزن سرم برد که از دستش در آورد. 

سریع بلند شدم و با قرار دادن دستم روی چسب دستش مانع شدم و 

با آرامش مشغول قطع کردن سرم و بعد در آوردن سوزن از 

دستش شدم و او جواب داد: واجبه. حرکت بعدیش دور نیست 

روانی شدهکژال، سوشا  . 
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از روی تخت بلند شد و پنبه و چسب دستش را کند و در سطل 

انداخت و ادامه داد: حق با سعیده. اگه اتفاقی برات بیفته خودم رو 

 .نمی بخشم

. مامان با دیدن فرهان و با همان لباس بیمارستان راهی خانه شدیم

فهمیدن ماجرا حالش بد شد و به زور و آب قند رو به راهش 

م. رویا اعتقاد داشت که خیلی سریع سوشا باید دستگیر شود و کردی

می گفت به زودی مرز دیوانگی را رد خواهد کرد و دست به 

 .کارهای وحشیانه تری خواهد زد

با آمدن بابا، فرهان کنارش نشست و مشغول صحبت شدند. کنار 

رویا نشسته بودم و نمی دانستم راجع به چه موضوعی صحبت می 

ابا با جدیت چیزی را تاکید می کند و فرهان به تایید سر کنند که ب

تکان می داد. صدای زنگ در خانه پیچید و فهمیدم سعید است که 

همراه عاقد آمده، با استرس بلند شدم و دستی به لباس سفیدم کشیدم 

و به رویا نگاه کردم، لبخندی اطمینان بخش زد. بابا به استقبال 

م قرار گرفت. چشم های زاغش را به حاج آقا رفت و فرهان کنار

 چشم هایم دوخت و پرسید: خوبی؟

 .سری تکان دادم و سعی کردم آرام باشم و لبخند بزنم

 .اوهوم. خوبم -

پشت سر بابا راه افتاد و من باز اسیر جذابیتش شدم و دلم رفت 

برایش. پیراهن سفید تن داشت و باند کتفش روی لباسش سایه 

برایم ارزشمند بود این از خودگذشتگی اشانداخته بود و چقدر  . 
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با یا هللا گفتن بابا همه ی خانواده در سالن جمع شدند و عاقد داخل 

که با پریدن حواسم آمد. داشتم عروس می شدم و تمام سعیم این بود 

به گذشته و ازدواج سابقم به فرهانی که تا این حد برایم مایه گذاشته 

 .و دوستم دارد خیانت نکنم

ار فرهان روی مبل دونفره نشستم و فرهان کنار گوشم پرسید: کن

کژال به خاطر اتفاق ظهر وقت نشد درست حسابی حرف بزنیم، 

 .من سر حرفم هستم اگه حق طالق بخوای مانعی نیست

با دلخوری خیره اش شدم. مگر می توانستم و می شد به مردی که 

 خودش را سپر آتش کرده شک کرد و گرو کشید!؟

جواب دادم: نه. تو قول دادی همیشه همین جور خوب باشی و  آرام

 .من روی قولت حساب کردم. نیازی به این کار نیست

 .دنیایی از تشکر را در چشم هایش ریخت و لب زد: عاشقتم

لب هایم با لذت شنیدن جمله اش کش آمدند و به خودم اطمینان 

شکر کردم  دادم؛ مگر با این مرد می شود خوش حال نبود! خدا را

 .و دعا کردم آینده را برایمان خوب رقم بزند

به صحبت های عاقد گوش سپردیم، همان بار اول که بله خواست 

بوسه ای به قرآن در دستم زدم و با توکل به خدا گفتم: با اجازه ی 

 .پدرم بله

به یکباره لبخندی دندان نما و پر از شوق صورت فرهان را پوشاند 

بخند بزنمو باعث شد من هم ل . 
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از فرهان هم بله خواست و او با آرامش جواب داد: با اجازه ی 

 .آقاجون بله

 .و من با یک دنیا امید رسما  همسر فرهان شدم

 

 [11.07.19 05:46] 

#75 

 

 

 

 

تمام دلشوره ام از بین رفت. چه حس خوبی بود. پا به دنیای تاهل 

ی عمیق بود. گذاشته بودم و بودن پررنگ فرهان در کنارم آرامش

عاقد رفت. برای دست بوسی عزیز پیش قدم شدم. جلوی پایش 

نشستم. خواست دستش را روی سرم بکشد که بوسه ای به روی 

 .هر دو دستش زدم. خم شد و روی سرم را بوسید

 .سفید بخت بشی مادر -

لبخندی زدم و این اولین باری بود که از شنیدن این دعای خیرش 

 .دلم نمی گرفت

هم کنارم جلوی پای عزیز روی زانو نشست و نگاه مهربان  فرهان

 .عزیز سمتش چرخید
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 .برامون دعا کنید عزیز جون -

کمی جا به جا شدم که عزیز راحت بتواند سرش را ببوسد. هنگام 

بوسیدن سر فرهان گفت: خوشبختش کن مادر. تو زندگی سختی 

 .زیاد کشیده

ستش را دور شانه ام نگاه فرهان روی صورتم نشست و با لبخند د

 .گرد کرد

 .جونمم میدم براش عزیزجون. خیالتون راحت -

قلبم راضی از محبت و عالقه ی فرهان هلهله کرد و لبخند زدم. 

خیلی کوتاه بوسه ای به پیشانی ام زد که از دید هیچ کس پنهان 

نماند و من سر به زیر انداختم ولی متوجه رضایت بابا و بقیه جمع 

مهره ی مار داشت که این قدر محبوب دل ها بود بودم. فرهان . 

به توصیه عزیز و اصرار مامان همراه فرهان به طبقه ی باال  

 .آمده بودم. برای آرام کردن قلب پرکوبشم رو به فرهان کردم

 چای می خوری؟ -

روی مبل سه نفره نشست و گوشی اش را روی میز گذاشت. 

ه ای زد. باهوش بود و نگاهی عمیق به صورتم انداخت و تک خند

 .فکر کنم از حالتم پی به معذب بودنم برده بود

 .دستش را باز کرد و با سر به سینه اش اشاره کرد

 .بیا اینجا چای نمی خوام -
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سعی کردم عادی برخورد کنم و سمتش رفتم و با کمی فاصله 

کنارش نشستم. چند لحظه سنگین نگاهم کرد. آرام دستم را گرفت و 

کشید و نرم در آغوشش جا داد سمت خودش . 

سرم جایی میان سینه اش قرار گرفت. دستش را باال کشید و آرام 

روسری ام را از سرم باز کرد و روی زمین انداخت. چشم هایم را 

بستم، چه قدر آرام بود و آرامشش را به وجودم منتقل می کرد. 

بوسه ای روی موهایم زد و حس کردم نفس عمیقی در موهایم 

ید و کلیپسم را از جدا کرد. آبشار مشکی موهای بلندم دورم کش

ریخته شد. در آرامش شروع به نوازش موهایم کرد و همان حین 

گفت: باورم نمیشه دارمت کژال. انقدر برام دست نیافتنی شده بودی 

که االن می ترسم حتی پلک بزنم و از خواب بپرم و بفهمم بودنت 

ای شیرین بودهتو آغوشم و لمس موهات یه روی ! 

 .بی اراده دستم را باال آوردم و روی سینه اش گذاشتم

خودمم باورم نمیشه به همین راحتی و این قدر سریع تردید رو  -

 .کنار گذاشتم و بله دادم

دیگه نمی ذارم آب تو دلت تکون بخوره. کاری می کنم که همه  -

و بگی ی دنیا به زندگیمون غبطه بخورن. از این به بعد هر چی ت

 .همون میشه قانون زندگیمون

لب هایم کش آمدند و یادم به دانشکده کشیده شد، به همان روزی که 

در جواب سوال استاد شاهرودی تپق زده بودم و جوابم اشتباه بود و 

فرهان به دفاع از من رو به استاد گفت: استاد هر چی کژال بگه 
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نم ولی حرف همون باید بشه. شده من کتاب رو ادیت بزنم می ز

 !حرفه کژاله

آن روز چقدر دلم می خواست کله اش را بکنم که آبرویم را جلوی 

استادم برد و حاال از یادآوری آن روز لبخندم آن قدر کش آمده بود 

که دندان هایم پیدا بود. با حال خوشی که از یادآوری آن روز پیدا 

 کرده بودم اسمش را صدا زدم: فرهان؟

شم بند کرد. آرام سرم را باال کشید و خیره ی موهایم را پشت گو 

 چشم هایم جواب داد: جان فرهان؟

توی پونصد تا پیامی که توی تلگرام برام فرستاده بودی چی  -

 .گفته بودی که اون قدر برات مهم بود بخونمشون

 .آرام خندید

اگه بازشون می کردی تو دانشگاه انقدر حرص نمی خوردی و  -

نمی شدیم به قول خودت تابلو . 

 .ابروهایم از تعجب باال پریدند

 مگه چی بودن؟ -

 .این بار بلند تر خندید و چقدر جذاب می خندید

خم شد و همان طور که با دست من را در آغوشش حفظ کرده بود 

گوشی اش را از روی میز برداشت و دوباره به مبل تکیه زد، 

ی من را در حواسش بود که کتف آسیب دیده اش به مبل نچسبد، جا

. رمز گوشی اش را زد و وارد تلگرام و پی آغوشش درست کرد
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سیو کرده بود، شد. از اسمی که 《زندگی》وی من که به اسم 

 .سیوم کرده بود خوشم آمد

 .به اولین پیام رفت و گوشی اش را دستم داد

 .بخون -

شروع به خواندن کردم و با خواندن هر کدام از پیام هایش چشم 

تا شد. هر شب برایم پیام می داده که فردا در دانشکده هایم چهار

می خواهد چه شیطنتی کند و اگر یک کلمع بگویم نکن نمی کند و 

 .من نمی خواندم. سرم را باال گرفتم تا صورتش را ببینم

 .وای فرهان چه اشتباهی می کردم و نمی خوندم -

 .خنده ای کرد

 .می دونستم نمی خونی که می فرستادم برات -

 .بی اراده آهی کشیدم

  .کاش می خوندم ولی حداقل جلو استادام آبروم حفظ می شد -

 .با لبخند ضربه ای به بینی ام زد

 .همه اش خاطره شد -

دوباره به گوشی اش نگاه کردم. استیکرهایی که برایم فرستاده بود 

 !خیلی مسخره بودند

دت و کرده پرسیدم: حاال چرا گیر داده بودی بخونم تو که کار خو

 .بودی
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 .تک خنده ای زد

 .حرصم می گرفت محلم نمی دادی خواستم اذیتت کنم-

 خنده ام گرفت و دلم خواست شیطنت کنم. ضر

 

 [11.07.19 05:46] 

زدم و گفتم: می دونی من شماره ی تو 《زندگی》به ای به اسم 

 رو به چه اسمی سیو کردم؟

 .کنجکاو در چشم های شیطانم نگاه کرد

 هوم؟ -

و با صدای بلند خندیدم. محکم فشارم داد و به  《رو مخ》فتم گ

 !شوخی حرص زد: االن نشونت میدم رو مخ کیه

پهلویم را قلقلک داد و من که قلقلکی بودم در آغوشش از خنده 

ریسه رفتم. با بوسه ای کنار گوشم، دست از قلقلک دادنم کشید. 

 آرام که شدیم پرسید: هنوزم رو مخم؟

ا در نگاهم ریختم و خیره اش شدم: نه تو مخیتمام محبتم ر ! 

 .انگشت اشاره اش را به قلبم زد و گفت: کاش می گفتی تو قلبی

بی اراده و فرمان گرفته از احساسم سرم را روی سینه اش گذاشتم 

 .و آهسته گفتم: اگه نبودی که بله نمی دادم بهت
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زد  موهایم را یک طرف شانه ام ریخت و بوسه ای نرم زیر گوشم

 .و زمزمه کرد: دیوونتم کژال

 

 [12.07.19 08:17] 
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دو هفته از عقدمان میگذشت. فرهان فوقالعاده بود. در تمام رفتارها 

و حرف هایش مردی پخته و فهمیده را می دیدم. تمام محبتش را 

زبانی نثارم می کرد و رابطه مان از یک اغوش و بوسه فراتر 

راحتی من خوددار است و این خیلی  نمی رفت و می فهمیدم برای

خوب بود و من ذره ذره فرهان را لمس میکردم و هر روز ک 

  .میگذشت بیشتر به او وابسته میشدم

باالخره کارهای رفتنمان انجام شد. با رویا که پایش هنوز در گچ 

بود خداحافظی کردم و بقیه برای بدرقه مان تا کوچه امدند. با دلی 

غوش گرفتم و بعد از دقایقی طوالنی جداشدیم. تنگ همگی را در ا

فقط سعید برای بدرقه مان تا فرودگاه امد. نرفته دلتنگ بودم و دعا 

می کردم که خیلی زود سوشا دستگیر شود و این ترس لعنتی که به 

 .جان فرهان و خانواده ام افتاده از بین برود و به ایران بازگردیم
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شسته بودم و سعید و فرهان در روی صندلی های انتظار در سالن ن

حال انجام کارها بودند. سرم در گوشی ام بود و بی جهت گالری 

را چک می کردم و عکس های دو نفره مان با فرهان که در این 

دو هفته ی اخیر گرفته بودیم را نگاه می کردم. احساس کردم کسی 

کنارم نشست. از گوشه ی چشم نگاه کردم، لباسش مردانه بود. 

ی خودم را جمع کردم و خواستم فاصله بگیرم که ارام و کم

 .خونسرد گفت: بشین سرجات

از تشخیص صاحب صدا قلبم لحظه ای از تپیدن ایستاد و با وحشت 

 .سمتش چرخیدم و گوشی ام از دستم افتاد

 سو... سوشا؟-

 .پوزخندی به رویم زد

 جان سوشا؟-

را باال چاقوی ضامن دار و کوچک که در دستش پنهان داشت 

آورد و حین خاراندن کنار لبش نشانم داد. اب دهانم را فروخوردم 

 .و دستپاچه گفتم: سوشا ما باید باهم حرف بزنیم

همان دستش که چاقو بین انگشتانش مخفی کرده بود را دور کمرم 

 .حلقه کرد

از ترس بدنم منقبض شد و حس کردم نوک چاقو را در پهلویم 

 .فشار داد
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- خوب بلند شو و هرجا من میرم هم قدمم بیا مثل یک دختر 

وگرنه، نه تنها تو رو بلکه او همسر خوشگل دماغ عملیتم میفرستم 

 .اون دنیا

 !با حراص پرسیدم: فرهان

 .غرید: پاشو میگم. صداتم در بیاد زنده ت نمیذارم

از روی صندلی بلند شد و وادارم کرد بلند شوم. با وحشت کنارش 

کمرم حلقه بود و تیزی چاقو را روی  در حالی که دستش دور

 .کمرم می فهمیدم از سالن فرودگاه بیرون رفتیم

تمام امیدم این بود که فرهان و سعید سر برسند و کمکم کنند و 

نگذارند من را با خودش ببرد و مدام اطرافم را نگاه میکردم. پای 

را  ماشینش که رسیدیم ناامید از امدنشان به گریه افتادم. در ماشین

باز کرد و داخلش هلم داد و قفل را زد. فرصت پیدا کردم داد بزنم 

ولی با دیدن مردی که صندلی پشتی نشسته بود و یک هو از میان 

دو صندلی در صورتم خم شد خفه شدم و دستم را از ترس روی 

دهانم گذاشتم و گریه ام شدت گرفت. جدا از اینکه ترسیده بودم دلم 

که سرم دراورده بود خیلی پر شد. با تمام  از دنیا و بازی هایی

وجود نام خدا را از ته دلم صدا زدم. از او خواستم که نجاتم دهد. 

بسم بود هر چه کشیده بودم. به خدا دیگر کشش نداشتم. من شوهر 

داشتم و سوشا روانی شده بود و پای ابرویم در میان بود و حتی دلم 

تنم. در خودم با خدایم اتمام نمیخواست نگاهم کند چه برسد به لمس 

حجت کردم که اگر سوشا بخواهد دست به تن و بدنم بزند ، چشم 
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روی حالل و حرامش میبندم و با کشتن خودم خالص میشوم از 

 !این زندگی پر از دردی که روی پیشانی ام حک کرده

کنارم پشت فرمان نشست و رو به مرد درشت اندامی که پشت 

 .سرم نشسته بود کرد

 .برو بیرون-

 .صدای ترستاکش حالم را بد کرد

 .چشم اقا-

 .پایین رفت و سوشا ماشین را به حرکت انداخت. به التماس افتادم

سوشا تو رو خدا تمومش کن این بازی ده ساله رو. به خدا -

 .نمیکشم دیگه

نیم نگاهی سمتم انداخت و خونسرد جواب داد: دارم تمومش میکنم 

 .دیگه

- کجا میبری؟ منظورت چیه؟ منو  

 !خونه م -

با وحشت التماس کردم: سوشا من....من ازدواج کردم. بس کن این 

 .عالقه ی عبث رو

بی هوا با پشت دست محکم به دهانم کوبید و غرید: تو ابرو برای 

من نذاشتی. شب عقد از پای سفره بلند شدی و با دوست پسرت 

م فرار کردی. این حق من نیست ک بخوام حقت را کف دست

 !بزارم؟
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تو به زور من رو پای سفره عقد نشونده بودی. چرا این رو -

 نمیگی؟

به خاطر تو تا خرخره تو لجن غرق شدم، به خاطر توی پول  -

پرست دست به کثیف ترین کارها زدم تا بهت ثابت کنم که از اون 

شوهر احمقت چیزی کم ندارم. بعد تو چیکار کردی دوباره منو 

یه بچه سوسول شدی. من به ته خط رسیدم دور زدی و رفتی زن 

کژال ولی بانی و باعث این وضیتم رو راحت نمیزارم. با خودم 

 .غرقت میکنم کژال بشین و ببین

به گریه افتادم و درمانده میان هق هقم گفتم: تو دیوونه شدی سوشا. 

من شوهر داشتم و تو برای یه زن شوهر دار دست و پا زدی و به 

گه من گفتم پولدار شو. اصال مگه من تعهدی به این جا رسیدی. م

تو داشتم و به خاطر بی پولیت رهات کردم؟ تو یه ادم عقده ای و 

متوهمی. من هیچ وقت دوستت نداشتم چه اون وقت ها که مجرد 

بودم چه بعد ها که با تهدید بهت جواب مثبت دادم. تو انقدر شعور 

  نداشت

بیای. مقصر وضعیت االنی که درک کنی ک با این قضیه کنار   

 

 [12.07.19 08:17] 

ت من نیستم، ضعف خودته. تو یه ادم ضعیفی سوشا فقط ادای ادم 

 .های قوی رو در میاری
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دوباره سیلی اش توی دهانم نشست و این بار فقط دردم نیامد و 

طعم شور خون در دهانم پیچید. سوشا به سیم اخر زده بود. اینکه 

به شخصه دنبالم راه افتاده بود و این تحت تعقیب بود و خودش 

 !دیوانگی اش را ثابت میکرد

 .از جیب کتم دستمالی دراوردم و دهانم را از خون پاک کردم

یعنی امکان داشت یک شکست عشقی ادم را تا این حد دیووانه 

کند!؟ نمیدانم چه شد که دلم برایش سوخت. میدانم که به بیراهه 

ی شکستی که در زندگی ام خوردم رفته بود ولی خود من هم برا

ماه ها در بیمارستان روانی بستری بودم و افسرده شده بودم هنوزم 

 .بعد از گذشت چند سال عذاب ان روزها رهایم نکرده

چرخیدم و رو به او نشستم و مالیم گفتم: سوشا. منو ببخش گرچه 

بیگناهم ولی اگه ناخواسته بود ازرده شدی از سمتم منو ببخش. من 

تو توی یه خونه بزرگ شدیم . فامیل بودیم. یکم به اون روزا  و

فک کن. تو برام همیشه مثل سعید بودی. به خدا باورم نمیشه االن 

اینجوری برام چاقو میکشی. تو.... تو حتی ادم اجیر کردی که اسید 

 .توی صورتم بریزند. به خدا باورم نمیشه تو پسر خاله ی منی

جاده بود. پوزخندی زدنگاهم نمیکردو چشمش به  . 

 .خوبه خر شدم دختر خاله. فقط قول بده عروسیت دعوتم کنی -

 .تمام امیدم را از دست دادم، انگار فایده نداشت از سنگ شده بود

 نالیدم: سوشا؟

 .غرید: کثافت
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و سرعتش را به یکباره کم کرد. سمت جهت نگاهش چرخیدم و با 

ود به آنی تمام نگرانی ها دیدن جاده که توسط پلیس ها بسته شده ب

 .و ترسم تمام شد. خدارا در دل هزار بار شکر کردم

مستاصل و ناگهانی ترمز کرد که توی شیشه پرتاب شدم. دنده را 

جا زد و خواست دور بزند که چند ماشین شخصی راه را به رویش 

 .بستند و من باز هم خدا را شکر کردم که نتوانست فرار کند

 

 [14.07.19 03:42] 
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مهم نبود سرم به خاطر اثابت به شیشه درد گرفته. فقط چهار 

چشمی اطراف را می پاییدم تا راهی برای فرار پیدا کنم. در فیلم 

ها دیده بودم که در این مواقع مجرم شخص ربوده را گروگان 

میگیرد و در اکثر موارد هم کارش پیش میرود و من این را 

میشد، یک روز من فیلم شوم نمیخواستم. چه کسی باورش ! 

با دیدن فرهان که سعی داشت سمت ماشین سوشا بیاید قلبم به تقال 

افتاد. دوتا از سرنشینان سه ماشینی که سد راه برگشت سوشا شده 

بودند و سعید مانع پیش روی او شده بودند و فرهان با داد و فریاد 

 .میخواست قانعش کند تا اجازه ی آمدن سمتمان را بدهد
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سوشا هم شاهد ماجرا بود. سمتم نگاهی انداخت و پوزخندی 

 .عصبی زد

 کسی هم موند تو دنیا که تو دیوونه ی خودت نکنیش؟-

 !االن وقت این حرف ها بود؟

سقف سانروف ماشینش را با زدن دکمه ای جمع کرد. راه فرار  

نداشت ولی میخواست قوی باشد. بلند شد و با صدای بلندی فریاد 

ارید بیاد ببره عشقش وزد: بذ . 

بی توجه به ا  نگاهم را دوباره به فرهان دادم. با شنیدن صدای  

سوشا انگار زورش چند برابر شد که مردها را پس زد و سمت 

 .ماشین سوشا دوید

سوشا دستش را پشت کمرش برد، از دیدن اسلحه ای که دراورد با 

مواظب  وحشت بلند شدم و خطاب به فرهان فریاد زدم: فرهان

 .باش

اسلحه را باال برد و دیدم که همه ی آن مردها به حالت اماده باش 

 .اسلحه هایشان را دراوردند. سوشا رو به من کرد

اب از سرم گذشتِه حکمم اعدامه میدونم ولی نمیزارم بعد از من  -

خوش باشی لباس عزای من و فرهان جونت رو یکی کن، بدون که 

رشم فقط توییمقصر سرنوشتی که االن دچا . 

من چه تقصیری داشتم! خودش کرده بود، اهمیتی به جمله ی 

به خاطر حرف اولش راجع به فرهان جیغ زدم و  دومش ندادم ولی

خواستم اسلحه را از دستش بگیرم. به بازوش چنگ زدم. با حرص 
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و محکم هلم داد. با کمر روی صندلی پرتاب شدم و سمت فرهان 

و از ته دل جیغ زدم، سقف ماشین کنار  شلیک کرد...  دیوانه شدم

رفته بود، سریع پایین پریدم و با گریه فرهان را صدا زدم و سمتش 

که روی زمین افتاده بود دویدم و صدای شلیک چند گلوله باعث شد 

بترسم و بلندتر جیغ بکشم. لحظه ای به عقب نگاه کردم و دیدم که 

نگاهم را سمت  مامور ها ماشین سوشا را محاسره کردند سریع

 .فرهان چرخاندم

لباس سفیدش قرمز شده بود و من فقط گریه می کردم و اسمش را 

صدا می زدم. اگر اتفاقی برایش می افتاد من میمردم، به خدا 

میمردم. تازه داشتم طعم ارامش را میچشیدم، لعنت به تو سوشا 

 ....لعنت به تو

م و کنار سرش سعید و یک مرد باالی سرش بودند. مرد را پس زد

 !نشستم و هق زدم: فرهان . فرهان

به هوش بود و از درد به خودش می پیچید ولی با این حال لبخندی 

 .به رویم زد و دستش را باال اورد و صورتم را لمس کرد

 .گریه نکن. خوبم من -

مردی ان سمت فرهان نشست و خواست دکمه های پیراهنش را 

ستباز کند که دستش روی دست مرد نش . 

 .باید وضعیتتون رو ببینم. لطفا اروم باشید -

سر فرهان سمتم برگشت   نگاه خیره اش را به چشم هایم دوخت و 

 .زمرمه کرد: باالخره وقتش رسید
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متوجه منظورش نشدم. صورتش را لمس کردم تا عرق پیشانی اش 

 را پاک کردم و هق زدم: وقت چی فرهان؟

او مشغول باز کردن دکمه دستش را از روی دست مرد برداشت و 

 ...های فرهان شد و فرهان خیره ی صورت من

نگاه از صورتش گرفتم و به بدنش دادم تا ببینم جراحتش چقدر 

است. مرد تمام دکمه ها را باز کرد. با قیچی کوچکی دو بنده اش 

را پاره کرد. دل دیدن شانه ی مجروهش را نداشتم. خواستم رو 

ضخیم اشک تتوی اشنایی به چشمم  برگردانم که از پشت پرده

خورد و زمان و مکان از یادم رفت. اشک هایم را پس زدم و لبه 

ی دوبنده را کنار زدم و تصویر هک شده روی سینه اش رادیدم. 

  ...آهویی با چشم های درشتو مشکی در اغوش یک مرد

باورم نمی شد تتوی روی سینه ی اتابک روی سینه ی فرهان چه 

ماال عکس مشابه بود و بر حسب تصادف اتفاق افتاده می کرد؟ احت

  ...بود... بله این درست بود

از فکر این که احتمالم درست نباشد دست و پایم شل شده بود و 

اصال حواسم به اطرافم نبود. با درماندگی سرم را تا چشم هایش 

باال کشیدم. حالش اصال خوب نبود هم درد داشت و هم ترسیده بود. 

د سمت چشمش و هر دو چشمش را لمس کرد. وقتی دست بر

دستش را پایین اورد از دیدن چشم هایش با ضعف روی زمین 

نشستم و برای جلو گیری از سقوط کاملم دستهایم را روی اسفالت 

 .داغ گذاشتم
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صورتش از درد خیس عرق شده بود. باورم نمیشد آن چشم های 

م فقط نقابی به روی زاغ که در آن غرق شدم و ارامش را پیدا کرد

 !این چشم های عسلی از هر اشنایی اشناتر بوده

*** 

 

 [14.07.19 03:42] 
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باورم نمیشد به همین راحتی بچه ای که فقط یک روز بود از 

وجودش آگاه شده بودم را از دست داده ام ولی مگر مهم بود، بچه 

به دنیا  ای که پدرش از انسانیت بویی نبرده بود همان بهتر که

نیامد. به دنیا می آمد که چه؟! یکی مثل مادرش شود! یکی که در 

 !قفس شک و تهمت پدرش اسیر شود

دو هفته از آن تصادف وحشتناک می گذشت و امروز اتابک را از 

بیمارستان به خانه می بردند و مامان اصرار داشت که حتما به 

نداشتند زندگی من خانه ام بروم و از او مراقبت کنم. آن ها که خبر 

چه جهنمی است. به ناچار قبول کردم و با این فکر که با اتابک 
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برای طالق توافقی صحبت خواهم کرد لوازمم را جمع کردم و 

  .راهی خانه ام شدم

در این دو هفته اصال  به مالقاتش نرفته بودم، خودم هم بچه سقط 

خانه کرده بودم و تحت مراقبت مامان و عزیزجون بودم. توی 

رفتم. بی بی همه ی کارها را کرده بود، با دیدنم به گریه افتاد و 

مثل همیشه کلی قربان صدقه ام رفت. تختمان را به سالن تی وی 

آورده بود. با انزجار از تخت رو گرفتم، دیگر محال بود کنارش 

بمانم. کم تهمتی نبود که سر بارداری ام زد! حالم از او و افکار 

هم می خورد. شنیده بودم که هر دو پایش شکسته  سادیسمی اش به

  .است و بوی سوپ پای مرغ کل خانه را برداشته بود

برای تعویض لباس پله های عریض را در پیش گرفتم و به طبقه 

ی باال رفتم. چقدر حالم بد بود و دیگر این خانه را دوست نداشتم. 

زدقصری که در آن اعتماد نباشد به آجری فرسوده نمی ار ! 

بدون توجه به اطراف سریع لباس هایم را تعویض کردم و بعد از  

شانه زدن موهایم در حالی که با کش باالی سرم محارشان می 

. اتابک را دو کردم دوباره به طبقه ی پایین بازگشتم. آمده بودند

پرستار مرد روی تخت گذاشتند. سعی کردم کینه ام از اتابک روی 

مادر شوهرم اثر نگذارد. جلو رفتم و به هر  رفتارم با پدر شوهر و

دو خوش آمد گفتم. مادر شوهرم با بوسه ای از صورتم در حالی 

که اشک می ریخت حالم را پرسید و جوابش را دادم. هنوز اتابک 

 .را ندیده بودم. پرستارها دوره اش کرده بودند

 .پدرشوهرم به طعنه اشاره ای به اتابک کرد
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تیاز نگرانی پس نیف - ! 

ذره ای هم برایم مهم نیست حال پسر دیوانه 》دوست داشتم بگویم 

ولی زبان به دهان گرفتم و برای خالی نبودن عریضه و 《ات

جلوگیری از حرافی های بعدی اش به اتابک نگاه کردم و از 

دیدنش با وحشت هینی کشیدم و دستم را روی دهانم گذاشتم. 

و چشم های عسلی اش صورتش کامال زیر باند سفید محصور بود 

در رگه های خونی غلطان و کبودی اطرافش نشان از ضرب 

  دیدگی شدید می داد. بی اراده نامش را لب

 زدم: اتا؟

نگاه لرزان و دلتنگش را خوب می شناختم. اتابک طاقت یک روز 

ندیدن من را هم نداشت چه برسد به دو هفته! فقط نمی فهمیدم چرا 

  !حرف نمی زند

. غریبه نبود، همسرم بود. خوب یا بد زمانی عاشقانه دلم لرزید

دوستش داشتم. با قدم های لرزانم سمتش رفتم. بی قرار شد و 

تکانی خورد و دستش را باال آورد. کنارش نشستم و دستش را در 

دست گرفتم. انگار آرام شد که چشم هایش را بست و فشاری به 

 .دستم آورد

 .اشک هایم فرو ریختند

بی؟اتا خو -  

 .جواب نداد فقط چشم هایش را باز کرد

 .نیش زهری پدر شوهرم باز به کار افتاد
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خبر نداری؟! حنجره اش رو از دست داده. دیگه نمی تونه  -

 .جوابت رو بده

 !وحشت زده به دهانش خیره شدم. یعنی الل شده بود؟

پدرشوهرم ادامه داد: دیگه نمی تونه قربون صدقه ات بره و نازت 

 .رو بخره

《و دیگر نمی تواند تهمت بزند》نمی دانم چرا از ذهنم گذشت  

ادامه داد: برو دادخواست طالق بده دیگه نمیخوام پیش پسرم باشی. 

هر چی می کشیم از دست توعه. به خاطر حال شاهزاده ی 

 .نازنازوش شبونه مست و پاتیل نشست پشت فرمون

تمام طعنه ها و نگاهم را از لب های اتابک گرفتم و به پدرش دادم. 

بی حرمتی هایی که در این چند سال در حقم کرده بود مثل فیلمی 

جلوی چشمم زنده شد. بس بود هر چه احترامش کرده بودم. با 

دستم مسیری که به در خروجی منتهی می شد را نشانه گرفتم و بی 

  .اراده با خشم فریاد زدم: از خونه ی من برو بیرون

دادم: نه اون وقت ها که اتابک رو پا بود و برای سوزاندنش ادامه 

به حرف شما ارزشی قائل بود نه االن که رو تخته. منم زن همین 

 !مردم و ازش یاد گرفتم کی دوسته کی دشمن

از حرص رو به انفجار رفت و سمتم یورش آورد که اتابک به تقال 

 .افتاد. مادرشوهرم نگران و ترسیده جلویش سد شد

و خدا اذیتشون نکن. حال اتابک خوب نیست، ارسالن جان تو ر -

 .تو دیگه خون به دلش نکن



 

429 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

نگاهی به اتابک که تقال می کرد ولی نه می توانست بلند شود و نه 

می توانست با زبان جوابش را بدهد کرد و با خشم رو به من گفت: 

 !میرم ولی قسم می خورم حرفم رو عملی کنم. بشین و نگاه کن

 

 [14.07.19 19:43] 
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مادرشوهرم با تقال و التماس آرامش کرد و همراه خود سمت 

خروجی کشاند ولی من سفت و محکم ایستاده بودم و فقط نگاهش 

می کردم اما بالفاصله بعد از رفتنشان فرو ریختم و دیگر از آن 

کژال مقتدر و محکم خبری نبود. پایین تخت نشستم و اشک هایم 

حاوی فنجان های چای را روی میز  راه افتادند. بی بی سینی

 .گذاشت و سمتم آمد

مادر پاشو گریه نکن. تو باید محکم باشی تا از شوهرت مراقبت  -

کنی. حقش بود انداختیش بیرون، کم برا جدا کردنتون از هم موش 

ندوونده بود تو این چند سال. گریه نداره که مادر پاشو قربونت 

 .برم
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. چقدر ناتوان شده بود. هر دو پایش نگاهم را سمت اتابک چرخاندم

در گچ و گردنش در آتل، صورتش پیچیده در باند و زبانش قاصر 

از سخن گفتن. اشک هایم را پاک کردم. دلسوزی اولیه ام از بین 

رفته بود و می فهمیدم ته دلم از این حال و روزش که نه ولی از 

 ...ناتوانی اش خوشحالم

ی بی گفت: مادر یکم خرید داریم. این را وقتی مطمئن شدم که ب 

 .با من کاری نداری برم و برگردم

آمدم بگویم زنگ بزن با پیک بفرستند ولی فکری مثل خوره به 

جانم افتاد. دوباره به اتابک افتاده روی تخت نگاه کردم. وقتش 

بود... وقت آزادی از این قفس منحوس بود، حاال که زندان بانم به 

اید می پریدم. لبخندی روی لب هایم نشست و این حال و روز بود ب

 .رفته رفته سوزی هم به جانش افتاد که به نگاه حیران اتابک بزند

 .رو به بی بی کردم و از پای تخت بلند شدم

 .شما پادرد داری بی بی جان خودم میرم -

. او هم خبر داشت که من در قفسمبا دلهره به اتابک نگاه کرد . 

 ... آخه اتابک -

یکباره خشمم فوران کرد و نمی دانم چه شد عقده هایم را بیرون  به

 .ریختم

اتابک! اتابک! بس کن بی بی... چهار ساله تو قفسش حبسم -

ی بد دلی هاش رو می شناسی. چهار کرده. تو که دیدی، تو که همه

ساله حسرت یه قدم زدن تو خیابون تو دلم مانده، منم آدمم بی بی. 
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یره و نیاز دارم برای آروم کردن خودم یک منم گاهی دلم می گ

ساعت توی هوای آزاد قدم بزنم. بی بی چهار ساله حسرت شده 

برام که اتابک اعتماد کنه بهم، تو این چند سال رنگ نگاه اتابک 

فقط رنگ بد دلی و شک بوده. بی بی خسته شدم تو که دیدی جلوم 

مگه چی رو نگیر. می خوام تا همین سر کوچه برم و برگردم 

میشه؟! این همه آدم تو این شهر درندشت رفت و آمد می کنن... بی 

بی دارم خفه میشم تو این قفس دارم دق می کنم از این همه شک، 

از این همه بی اعتمادی. هیچی نگو بشین و فقط تماشا کن. بشین و 

شاهد باش که من می رم و بر می گردم و آب از آب تکون نمی 

شو ببین من و اتابک که این همه سال به نا  خوره. بشین و قاضی

حق حبسم کرده بود، بشین و بهش بگو که زنت رفت و برگشت و 

تهمت به دامنش روا نیست. چند سال برای حفظ زندگیم سکوت 

کردم، پوسیدم، مردم خفه شدم ولی دم نزدم تا دهنش رو باز نکنه و 

اها و حنجره ش ناروا تهمتم نزنه ولی بسمه. حاال که چوب خدا به پ

خورده بزار خودم رو ثابتش کنم. ثابت کنم که من اون هرزه و 

سست ایمانی که تو ذهنش ساخته نیستم. من االن، تو این ساعت 

جلوی روی اتابک از خونه بیرون میرم و بر می گردم و زندگی 

  .می کنم

  .نگاهم را به اتابک دوختم چشم هایش پر از اشک بود

زه نیستم اتابک، هیچ وقت نبودم و تو با حرف ادامه دادم: من هر

هات خوردم کردی. خوشحالم که به این حال و روز افتادی. از این 

به بعد هر جور که دلم بخواد زندگی می کنم. مثل یه آدم عادی با 

  .تموم نیازهاش به حق انتخاب
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ها باال رفتم و آماده شدم و برای خرید پا از قفس با حرص از پله

بیرون گذاشتماتابک  .  

نمی دانم چه شد که میان خشم آن حرف ها را زدم ولی همه اش 

د که بی هیچ اراده به زبانم آمده بود. اینکه می های دلم بوعقده

خواستم باب میل خودم زندگی کنم سو استفاده از وضعیت اسف بار 

اتابک نبود به خدا من فقط برای اثبات خودم و شیرینی یک زندگی 

اتابک بود که به آنی تصمیم به شروع آن بازی کردمعادی به  ... 

چهار سال بود که تنهایی پا از خانه بیرون نگذاشته بودم و برایم 

  ...عقده شده بود این بی اعتمادی اتابک

رفتم و درب را باز کردم و قدم در کوچه گذاشتم.  چه لذتی داشت 

دن را برایم این آزادی که اشکم ریخت. لعنت به اتابک که کوچه آم

 ...تبدیل به حسرت کرده بود و این حال خوشم خنده دار بود

دلم برای دوستم سیما هم خیلی تنگ شده بود. گوشی ام را روشن 

اش را گرفتم و برای ناهار دعوتش کردم. از اخالق کردم و شماره

اتابک خبر داشت که به سختی قبول کرد بیاید. دلم تنگ شده بود 

ای بگویم و بخندیم و از غم دنیا فارغ دغدغهکه ساعتی بی هیچ 

  ...شویم

  ...این دلخوشی هر چند کوچک را هم اتابک از من گرفته بود

به عمد جلوی رویش نشستیم از خاطرات دانشکده گفتیم و با قهقهه 

 .خندیدیم و اتابک دید چقدر با سیما خوشحالم
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کردم و زجه  وقتی سیما رفت با عجز به گریه افتادم و رو به اتابک

زدم: دیدی سیما دختر خوبیه! دیدی چقدر دوسش دارم، دیدی هیچ 

 ...اتفاقی نیفتاد دو ساعت خوش بودیم و اون رفت و من موندم و تو

 ...و اتابک فقط نگاهم می کرد و هیچ حرفی برلی زدن نداشت

 روزها از پی هم می گذشت و من اختیار دار خودم ش

 

 [14.07.19 19:43] 

، جلوی روی اتابک، هر چه که منعم کرده بود را انجام ده بودم

هایم را سرش خالی می کردم تا بداند چقدر دادم و در آخر عقدهمی

  .با سخت گیری ها و بد دلی هایش آزارم داده است

ی این کارها از اوایل حالم خیلی خوب می شد و می فهمیدم همه

ه زودی اتابک روی عقده است و در اصل ماجرا تاثیر ندارد. ب

روی پا می شد و تالفی همه کارهایم را  سرم در می آورد و باز 

  .من در قفسش اسیر میشدم

تهمت هایش توی گوشم زنگ میخورد و دلم چرکین تر از قبل می 

شد.  انگار حاال که به جا افتاده بود و آزاد شده بودم، بد دلی ها و 

هایش در نظرم پررنگ تر جلوه می کردتهمت .  

حالم اصال خوب نبود، شب ها دعواهایمان در ذهنم تداعی میشد و 

تا خود صبح دلم آشوب می شد و نمی توانستم راحت بخوابم. از 

سر صبح هم که بیدار می شدم شروع می مردم به خالی کردن 

هایش خودم و تا خود شب به جانش نق می زدم و دانه به دانه تهمت
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ردم و می گفتم که اشتباه می را به رویش می آوردم، گریه می ک

کرده و قلبم را با حرف ها و نگاه های تیز و پراز شکش تکه تکه 

می کرده... گریه می کردم... هق می زدم و حرف می زدم...  و 

او فقط نگاه می کرد و چیزی نمی گفت، یعنی نمی توانست که 

 ...بگوید

 

 [15.07.19 04:50] 
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تا توانسته بودم جیغ زده بودم و گریه گلویم درد می کرد. از صبح 

کرده بودم. حالم دست خودم نبود. انگار آرامش نداشتم و فقط گریه 

کمی حالم را خوب می کرد. یاد روزی افتاده بودم که به خاطر 

یک سالم و احوالپرسی ساده که از روی ادب همراه با لبخند با 

ودم و اتابک پسرعموهای اتابک کرده بودم محکوم به دلبری شده ب

تا توانست حرف بارم کرد و باز هم مثل همیشه دلم را هزار تکه 

 ...کرد

همین یادآوری باعث شده بود که به جان اتابک روی تخت افتاده، 

بیفتم و برای اثبات خودم دفاع کنم و او فقط نگاهم می کرد. فقط 

مانده بودم چرا بعد از حرف زدن آرام نمی شدم و نا خواسته و 



 

435 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

 بی اراده بعد از هر بار غر زدن و یادآوری روزی تلخ از کامال  

روزهایمان شروع به گریه کردن و جیغ زدن می کردم. تنها کاری 

که از دست اتابک بر می آمد ریختن اشک بود و بی بی بیچاره با 

گریه و التماس آرامم می کرد. خاله نسرین همراه سوشا به مالقات 

آرام شده بودم و در اتاقم نشسته بودم و  اتابک آمده بودند و من تازه

بی بی در حال پذیرایی بود. برای پنهان کردن صورت سرخ شده 

و چشم های به خون نشسته ام کمی آرایش کردم و از اتاق بیرون 

رفتم. حالم خیلی بد بود. لحظه ای آرامش نداشتم و انگار خاطراتم 

نشانم می دادند  به قصد به بدترین نحو و خیلی آشکارا خودشان را

و تقاضای دفاع و تالفی می دادند و من تا تالفی نمی کردم روی پا 

بند نمی شدم. حاال هم بعد از یک ساعت جیغ و داد هنوز کمی آرام 

نشده تهمت های اتابک راجع به رابطه ام با سوشا در گوشم زنگ 

 .می زد و قرارم را گرفته بود

. هر دو به پایم بلند شدند و سعی کردم آرام باشم و توی سالن رفتم

بعد از خوش آمدگویی و احوالپرسی روبرویشان روی صندلی کنار 

 .تخت اتابک نشستم

کمی که صحبت ها حول احوال اتابک زده شد. سوشا بعد از 

نگاهی کوتاه به اتابکی که حتی توانایی صحبت و تشکر از مالقات 

 .کننده هایش را نداشت رو به من کرد

ت همسرت خیلی آسیب دیده و حنجره اش رو به کل شنیدم صور -

 .از دست داده
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او باعث و بانی همه ی  ابرو درهم کشیدم، از سوشا بیزار بودم.

 .دعواهایمان بود

تیز و تند جوابش را دادم: اگه تا آخر عمرش هم روی این تخت 

بیفته و نتونه حتی راه بره بازم می مونم به پاش و پرستاریش رو 

 .می کنم

ای ابروی سوشا باال پریدت . 

من منظور بدی نداشتما کژال. مجال ندادی ادامه بدم. می  -

 خواستم بپرسم خوب میشه؟ دکترا چی گفتن؟

شرمنده از برداشتی که کرده بودم نگاه دزدیدم و جواب دادم: نمی 

 .دونم. فوقش ایران نتونه مداوا بشه می بریمش خارج

م نمی خواست مداوا شود و داشتم دروغ می گفتم یک ذره هم دل

برگردیم به آن روزهای تلخ و سخت. یک لحظه از سنگدلی خودم 

حیرت کردم. اتابک چه کرده بود با من که این قدر دیو سیرت شده 

 ...بودم

خاله دستش را رو به آسمان گرفت و با لحنی که همدردی اش را 

حیف نشان می داد گفت: الهی که زود زود رو پا میشه خاله جون. 

 .بود از اون مرد که به این حال بیفته

در دلم پوزخند زدم. هیچ کس خبر نداشت اتابک چه طور 

 ...ناجوانمردانه خون به جگرم کرده و من از دستش چقدر داغانم

کاسه ی خودداری ام داشت لبریز می شد و همان طور که با خاله 

 و سوشا مشغول صحبت بودم خاطرات و تهمت های اتابک را هم



 

437 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

مرور می کردم و تمام تنم از فرط ناراحتی و درد منقبض شده بود. 

دعا دعا می کردم قبل از انفجارم خاله و سوشا بروند. دست خودم 

نبود دلم های های گریه کردن و جیغ زدن می خواست. حس می 

 .کردم روانم دچار مشکل شده و کنترل اعمالم دست خودم نیست

فتم تا باالخره مهمان ها رفتند. به هزار زحمت جلوی خودم را گر

به محض شنیدن صدای بسته شدن در بلند شدم و کنار اتابک 

نشستم، بیچاره انگار خبر داشت که می خواهم چه کنم که نگاهش 

پر از ترس شد. در صورتش خم شدم و با انزجار چشم هایم را 

 .دراندم

دیدی من هرزه نیستم. دیدی جواب کرم ریختن های سوشا رو  -

دادم. من از سوشا متنفرم. این رو توی این چند سال هزار بار بهت 

گفتم و تو باور نکردی و هر بار که بحثی بینمون افتاد گفتی هوایی 

سوشا شدی، گفتی فیلت یاد هندستون کرده، گفتی همه ی سردی 

هات با من به خاطر عالقه ات به سوشاست... گفتی و قلبم رو پاره 

. کردی که سردی رفتار من از رفتار توعهپاره کردی. هیچ فکر 

از تهمت هایی که می زدی. از بی اعتمادیت ها؟! چرا ناروا بهم 

انگ می چسبوندی!؟ چرا هر چی می گفتم من هیچ رابطه ای با 

سوشا نداشتم باور نمی کردی هان؟! مگه صدبار به قرآن روی میز 

نخوردم.  قسم نخوردم. مگه صد بار به جان عزیزترین کسانم قسم

 .تو به چه دینی هستی که قسم رو قبول نداشتی

باز هم جواب حرص زدن های من فقط اشک هایش شد. خسته از 

وضعیت زندگی ام بلند شدم. جنون گرفته بودم و نمی خواستم باور 
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ی خودم کنم. دست ها و پاهایم می لرزید و دلم می خواست به نحو

ی بی برای آرام کردنم را خالی کنم. بی توجه به التماس های ب

شروع به حرف زدن با اتابک کردم. فریاد می زدم، جیغ می زدم 

. هر چه دم دستم بود را و حرف می زدم و بازخواستش می کردم

به در و دیوار می کوبیدم و آرام نمی شدم. با هق هق و درد به 

 جان

 

 [15.07.19 04:50] 

ن خانه را نابود کنم. پرده افتادم. می خواستم تمام لوازم منحوس ای

آنقدر جیغ زدم که گلویم زخم شد و دردش امانم را برید ولی هنوز 

آرام نشده بودم. سالن کامال  به هم ریخته بود و انگار بمب ترکیده 

بود ولی من هنوز پر از فریاد بودم. از بی بی خبری نبود. بی 

ه اراده سمت اتابک حمله کردم و دست هایم را مثل دیوانه ها ب

قصد خفه کردنش دور گردنش پیچیدم و جیغ زدم: می کشمت تا 

 .راحت شم از تهمت هات

مچ دست هایم را با ناتوانی برای التماس گرفته بود که رهایش کنم 

 .ولی من دیگر به جنون رسیده بودم

دیگر یادم نمی آید چه شد، خیلی گنگ یادم است چند مرد من را از 

مارستانی که بعدها فهمیدم بیمارستان اتابک جدا کردند و بعد در بی

اعصاب و روان است خودم را روی تخت دیدم. دیگر کارم شده 

بود گریه کردن و جیغ زدن و به ضرب و زور قرصی از دست 

 .پرستار خوردن و خوابیدن
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کم کم وقتی آرامش ساعتی به لطف خوردن قرص های آرامبخش 

برای دکتر  به سراغم آمد شروع کردم به تعریف زندگی ام

روانکاوم و او مو به مو به حرف هایم گوش می کرد و دلداری ام 

 .می داد

کم کم رو به بهبود بودم و با حرف های دکتر آرام می شدم. به او 

گفتم که دیگر نمی خواهم اتابک را ببینم و با او زندگی کنم. به بابا 

م به گفتم طالقم را بگیرد و خیلی زودتر از آنچه که فکر می کرد

صورت توافقی و غیابی از اتابک جدا شدم و این جدایی شد شروع 

 ...زندگی دوباره ام

 

 [16.07.19 00:44] 

#90 

 

 

 

 

چیزی که دیده بودم را باور نمی کردم، مگر می شد من اتابک را 

نشناسم و فریب بخورم!؟ چرا به این حس که فرهان چه طور من 

ندادم تا از حقیقت سر در  را بهتر از خودم می شناسد، بیشتر بها

ی ی یک عالقهآورم! مگر ممکن بود که کسی صرفا  به پشتوانه

عمیق این همه شناخت و اطالعات راجع به زندگی ام داشته باشد! 
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تمام رفتارهای فرهان را مرور می کردم و هر چه بیشتر و عمیق 

تر در او خورد می شدم بهتر می فهمیدم که او اتابک است و من 

ام. او علنا  می گفت که ری از کنار تمام حرف هایش رد شدهسرس

من اتابکم و من نمی فهمیدم! آن روز که گفت ده سال پیش عاشقت 

شدم و ترم آخر اقتصاد بودم، این مشخصات که مشخصات خود 

  !اتابک بود

آن روز که دقیقا  جمله و احساس من را به شب دریا گفت، او اگر 

این قدر دقیق خبر از عالیقی داشت که فقط  اتابک نبود پس از کجا

 !اتابک از آنها خبر داشت

آن دست خط خوش، آن خط شیوا و زیبا، وای خدای من، من حتی 

آن دست خط اتابک را هم از یاد برده بودم و به فرهان شک 

نکردم! فرهان هرگز سعی در پنهان نگه داشتن هویت اصلی اش 

جعلی فرهان و من چرا او را از نداشت، او خود اتابک بود با اسم 

یاد برده بودم، در حالی که تمام روزهای این سال ها در اندیشه ام 

بود و رهایم نکرده بود! من حتی خیلی سرسری از اعتماد سریع 

سعید و بابا به مردی غریبه رد شدم! سعید خبر داشت که فرهان 

ابا خبر همان اتابک است و راحت اجازه می داد با او خلوت کنم! ب

داشت که فرهان همان اتابک است که راحت اجازه داد من را از 

  !سر سفره ی عقد بردارد و فرار کند

با تقه ای که به در خورد سر دردناکم را سمت در چرخاندم و 

پاهایم را در  شکمم جمع کردم و روی تخت مچاله شدم. دو ساعتی 

کام با هیچ کس بود که از کالنتری به خانه آمده بودم و الم تا 
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ی دخول دهم در باز شد و حرف نزده بودم. بدون آن که اجازه

سعید در چهار چوبش ظاهر شد. با دلخوری سرم را سمت مخالفش 

  .برگرداندم و از پنجره به حیاط خیره شدم

  نمی خوای حال اتابک رو بپرسی؟-

اتابک؟! چه شد که فرهان شد اتابک! تا دیروز که فرهان صدایش 

د تا من را فریب دهدمی ز ... 

  .سرم را برگرداندم و تیز نگاهش کردم

  چرا سعید؟ چرا این کار رو با من کردین؟-

  .با نگاه آرامش بخش سمتم آمد و پای تخت روبرویم نشست

تو االن عصبانی ای کژال. این حق اتابک بود که بخواد خودش -

پیش  رو بهت ثابت کنه. تو خودت رو بهش ثابت کردی پنج سال

همون وقتی که اتابک فقط نگاهت می کرد و تو برای اثبات خودت 

می جنگیدی. تو توی بدترین شرایط اتابک رو رها کرده اون هیچ 

  .وقت نتونست از خودش دفاع کنه کژال. بی انصاف نباش

  .از کوره در رفتم و اشک هایم سرازیر شدند

- زندگی نکبت انصاف چیه سعید، ها!؟ این که من برگردم به اون 

بار! اینکه فریب بخورم و دل ببندم به مردی که برام منتهای خوبی 

و آرامشه و بعد بفهمم سراب بوده و دروغ. بفهمم کسی که شده 

آرامشم همونیه که آرامش رو ازم سلب کرده بود؟! انصاف اینه 

 سعید؟

 .از لحن پر از شماتتم درمانده شد
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وتش می کنی. به خدا کژال دورت بگردم چرا این جوری قضا -

اتابک عوض شده. خودش می دونه که اشتباه کرده. قصدش فریب 

 .دادنت نبود به خدا

میان توجیح هایش دستم را بلند کردم و مانع ادامه ی صحبت هایش 

 .شدم

بس کن سعید. عوض شده و دروغ به این بزرگی بهم گفته. توبه  -

 .ی گرگ مرگه سعید مرگ می فهمی

زنده شد یادت رفته؟ اتا هم مرد و -  

خسته از کل کل با سعید بلند شدم که گوشی اش زنگ خورد. لحظه 

ای قلبم  پر طپش کوبید و ایستادم و به سعید که تماس را وصل می 

کرد نگاه کردم. روی پخش صدا زد و نگاهش را میخ صورت بی 

 .قرارم کرد

 صدای فرهان! نه صدای اتابک! نه صدای او، بله او بهتر است.

واقعا  نمی دانستم به چه اسمی خطابش کنم. صدای او در گوشی 

 .پیچید

 سعید کجا رفتی؟ -

 .عصبانی بود و سعید خنده اش گرفت

تیر سه شعبه که نخوردی همراهی بخوای. مرد که این خونه ام.  -

 !قدر لوس نمیشه

نمک نریز میگم پاشو بیا بیمارستان. بگو من حالم خوبه  -

 .مرخصم کنن
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با صدا خندید و من گیج گیج بودم که این شخص عصبانی سعید 

واقعا  کیست؟! میان اتابک و فرهان گیر کرده بودم و حالم اصال  

 .خوب نبود

 .تکیه به دیوار رو به روی سعید نشستم

اتابک صد تا جون داری به خدا. پسر دوساعت هست که تیر از  -

 !تو بدنت در آوردن و اینو میگی

- . میگم پاشو بیا مرخصم کن. من باید بیام بیروناتابک و زهرمار .  

 .خیلی خب جوش نکن االن میام -

 کجایی؟ کژال کجاست؟ از حالش خبر داری؟ -

سریع به تقال افتادم و با اشاره ی دست و سر به او فهماندم که 

 .نگوید کنار من است

 .خونه ام. کژال تو اتاقشه. شوکه شده طفلی -

 .صدایش کالفه شد

باید باهاش حرف بزنم سعید بیا بیمارستان به اینا حالی کن من  -

 .من خوبم

از جایم بلند شدم. نمی خواستم با او رو به رو شوم. سمت کمدم 

رفتم و بدون اینکه فکری از قبل برای رفتن داشته باشم مانتو و 

شالم را بیرون کشیدم. باید از خانه بیرون می زدم تا مجبور نشوم 

شوم با او رو در رو . 
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سعید دستپاچه از حرکت من بی حواس خطاب به من گفت: کجا می 

 خوای بری؟

 

 [16.07.19 00:44] 

 .مانتوام را تن زدم و صدای او در اتاق پیچید

 کی می خواد کجا بره سعید؟ کژال؟ -

بدون اینکه جوابی از سعید دریافت کند صدایم زد: کژال جان؟ 

 عزیزم؟ کژال؟

این اواخر الالیی شب هایم شده بود به  درمانده از صدای او که

 .گریه افتادم

شالم را روی زمین انداختم و خودم را روی تخت رها کردم و 

 نشستم. اصال  به کجا می خواستم بروم. آخرش چه؟

 .صدایش آمد و سعید گوشی را روی تخت گذاشت

 .گریه نکن کژال. می دونی که طاقتش رو ندارم -

بدون اینکه گوشی را دست بگیرم هق سعید از اتاق بیرون زد. 

 .زدم: نمی شناسمت

 .درمانده گفت: باید ببینمت کژال. باید حرف بزنیم

مگه حرفی هم مونده! من... من حتی نمی دونم  تو رو چی صدا  -

 .بزنم؟ فرهان یا اَ... اَتابک
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بی قرار چند بار صدایم زد: کژال! کژال! کژال! به خدا داغونم 

ذار بیام برات توضیح میدمکژال. گریه نکن ب . 

 .من هیچ حرفی ندارم که با تو بزنم. بس کن این بازی رو -

 ...کژال مجال بده حرفام رو بزنم، نشو مثل چند سال پیش که -

از خاطراتی که چهار سال از آن فراری بودم و امروز بارها 

مرورش کرده بودم و حاال او علنا به رویم می آورد بیزار بودم. از 

ه در رفتمکور . 

 حقت بود. اومدی تالفی کنی؟ آره؟ -

 .دروغ چرا ترسیده بودم و قلبم پر طپش می کوبید

وای کژالم، خانومم به خدا داری اشتباه می کنی. می دونم حقم  -

بود از اون بیشترم حقم بود. بذار بیام خونه به خدا تا نبینمت آروم 

به جان عزیز به  نمیشم. تو از خیلی چیزها خبر نداری. قسمت میدم

 .جان مامان و آقاجون فرصت دفاع بده، اذیتم نکن

دست بردم و گوشی سعید را برداشتم. باید اعتماد می کردم؟! چه 

 !طور؟

 .دستم را روی قطع اتصال کشیدم

 

 [18.07.19 01:33] 

#91 
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بی اراده و درمانده از وضعیتی که شوک هولناکش هنوز دامن گیر 

سرم را روی زانوهایم گذاشتم و نمی دانم به  روان و احساسم بود

کدام حال درونم اشک هایم را رها کردم. من بدون اینکه متوجه 

باشم برای دومین بار به عقد اتابک درآمده بودم ولی من درگیر 

فرهان شده بودم و به او بله داده بودم و شدیدا  با هویت اتابکش 

بلند شدم. مانتوی غریبگی می کردم. گیج و مشوش از روی تخت 

اندامی ام عرصه را برایم تنگ کرده بود. با دست هایی که به 

خاطر ضعف اعصاب می لرزیدند دکمه هایش را باز کردم و از 

تنم بیرون کشیدم. از اتاق بیرون زدم تا در حیاط آبی به دست و 

 .صورتم بزنم بلکه کمی آرام شوم

با و عزیز شدم از سالن که رد می شدم متوجه حضور مامان، با

ولی توان صحبت کردن نداشتم و خواستم بی هیچ کالمی بگذرم و 

به حیاط بروم ولی بابا صدایم زد و من از روی ادب و احترامی 

که در تمام این سال ها به بزرگ ترم گذاشته بودم توجهی به حال 

 داغانم نکردم و ایستادم و سر به زیر جواب دادم: بله بابا؟

دلم را ریش کرد صدای غم زده اش . 

 .بابا کجا میری؟ بیا یه دقیقه بشین حرف دارم باهات قربونت برم -

 .سرم را سریع باال آوردم و بی قرار جواب دادم: خدا نکنه بابا
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به ناچار روی مبل کنارشان قرار گرفتم. عزیز دانه ی آخر 

 .تسبیحش را ذکر گفت و سرم را به آغوش کشید و بوسید

ی مادر. خدا به راه راست هدایتش کنه اون رنگ به رو ندار -

 .سوشا رو که این قدر اذیتت کرد

 .نگاه رنجور و ناامیدم را به صورتش میخ کردم

آن قدر از فهمیدن اینکه فرهان فریبم داده شوکه شدم که اصال   -

 .ترس و وحشتم از ربوده شدن توسط سوشا به کل یادم رفت

تغییر کردبابا مخاطبم قرار داد و جهت نگاهم  . 

کژال بابا می دونم ازمون گله داری ولی یه حرف هایی هست  -

 .که باید اتابک بهت بزنه و تو گوش کنی

نتوانستم خود دار باشم و گله مند گفتم: این حق من بود که بدونم 

 .دارم با چه کسی ازدواج می کنم بابا. شما خبر داشتید و بهم نگفتید

ا تا لبه اش جلو کشیدروی مبل جا به جا شد و خودش ر . 

. بابا جان تو از اتابک گریزون بودی. مطمئنا  قبولش نمی کردی -

فریب نخوردی بابا. تو عاشق مردی شدی که کامال  درمان شده 

بیماریش، اتابک یه مرد دیگه شده کژال، خودت رو درگیر یه اسم 

 .نکن

 .دلخور میان حرفش آمدم

! چرا درکم نمی کنید من به بابا درگیری من به خاطر یه اسمه؟ -

فرهان دل بستم و بله دادم ولی حاال... حاال می فهمم که اصال  
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فرهان وجود خارجی نداره و من زن اتابک شدم! من از اتابک دل 

بریدم بابا که زن فرهان شدم. چجور این رو هضم کنم تو دلم. شما 

 !بگید بابا من گیج گیجم

ت هایم پوشاندم و صدای بابا را به گریه افتادم و صورتم را با دس

شنیدم: تو دل نبریدی بابا. فرهان بهم گفت تو با تمام وجود سعی در 

کشتن اتابک تو وجودت داری، گفت قبل عروسی باید بهش بگم که 

اتابکم. گفت با تمام تالشی که کرده باز هم اتابک پررنگ تر تو 

صاف نشه و ذهنته تا فرهان. فرهان معتقده که تا دلت با اتابک 

باهاش حرف نزنی آروم نمیشی. اتابک فریبت نداده بابا. فقط می 

 .خواست حالت رو خوب کنه و به زندگی برت گردونه

صدای زنگ اف اف در خانه طنین انداخت و من مجال فکر کردن 

به صحبت های بابا را پیدا نکردم و از جا پریدم و سمت اتاقم پا تند 

ش روی ام شدکردم که صدای بابا مانع پی . 

احتماال  اتابکه بابا کم برا خاطرت جونش رو کف دست نگرفت  -

 .مقابل سوشا یه وقت حرفی نزنی که نمک نشناسی کنی

اشک هایم فرو ریخت و بدون هیچ جواب یا واکنشی به خواهش 

بابا توی اتاقم رفتم. یعنی توقع داشت به خاطر کمک هایش گناه 

ببخشم! بی اراده پشت پنجره رفتم بزرگش به خاطر فریب دادنم را 

و از ال به الی پرده حیاط را دید زدم.  با دستی وبال گردنش با 

کمک سعید قدم بر می داشت، نگاهم روی چهره اش به گردش 

درآمد. آن موهای خرمایی و لخت شباهتی به موی فرفری و 

مشکی اتابک نداشت! آن بینی قلمی و کوچک هم هیچ شباهتی به 
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دار اتابک نداشت، صورت گرد و پرش هم شباهتی به دماغ قوز

صورت استخوانی اتابک نداشت، حتی اندام رو فرم و ورزش 

کاری اش هم با اندام ظریف اتابک نمی خواند ولی... ولی چشم 

های عسلی بی لنزش همان چشم ها بودند. چشم هایم از اشک تار 

؟! تا شد و روی زمین نشستم. من چه صنمی با این مرد داشتم

امروز صبح عاشقش بودم و حاال حتی نمی توانستم حواسم را جمع 

 !احساسم کنم و سر از کارش درآورم

صدای احوال پرسی شان را شنیدم. از رنگ صدای مامان نگرانی 

 .آشکار بود

. با این حال چرا اومدی از بیمارستان؟مامان جان -  

ونم تو صدای شرمنده ی او را در جوابش شنیدم: نتونستم بم

بیمارستان. من باید می اومدم تا آروم شم. مامان حاللم کن مجبور 

بودم این کار رو کنم تا اعتماد دوباره ی کژال رو به دست بیارم. 

 .به وهللا اگر قصد سوءاستفاده داشتم

احساس کردم لرزی ریز در سمت چپ سینه ام به وجود آمد. 

 ..اتابک روی قسم خوردن خیلی حساس بود

شدن صدای مامان خبر از آمدنش سمت اتاقم داد نزدیک . 

بیا مامان جان باید استراحت کنی تازه از اتاق عمل اومدی...  -

 .سعید جان مامان کمک کن

 دستپاچه از روی زمی
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ن بلند شدم و بی اراده نگاهی به آینه انداختم. آن قدر گریه کرده 

پر از تشویش و اضطرابم را به  بودم که رنگ لبو شده بودم! نگاه

 دستگیره ی در دوختم. تقه ای به در خورد و دستگیره

 

 [18.07.19 01:33] 

#92 

 

 

 

 

 .باال و پایین شد و قلب من در دهانم آمد

مامان زودتر از او و سعید داخل آمد و من قبل از دزدیدن نگاهم 

 .متوجه نگاه خیره و مضطرب او شدم

رو تختی ام رو به سعید گفت: مامان  مامان در حال مرتب کردن

 .جان با احتیاط کمک کن دراز بکشه

با حالی پریشان در حالی که سنگینی چشم هایی عسلی که پنج سال 

بود از آن دور بودم را حس می کردم به دیوار کنار پنجره تکیه 

 .زدم. پاهایم جان و توان تحمل وزنم را نداشتند انگار
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ده خطاب به مامان گفت: کم لوسش کن سعید با لحنی شوخ و سرزن

مامان. چیزی نشده که حاال یه چند دفعه سپر زنش شده وظیفه ش 

. حاال یه بار رفته تو دره، یه خورده اسید پاشیدن روش، یه بوده

 !دونه تیر هم خورده انگار چی شده

صدای تک خنده ی او باعث شد بی اراده سرم را باال آورم. مشتی 

د و با خنده سمت در هلش دادبه بازوی سعید ز . 

برو بیرون آدم یه دوست مثل تو داشته باشه نیاز به یه لشکر  -

 !دشمن نداره

انگار متوجه نگاهم شد که بی خیال سعید شد و نگاهش را سمتم 

 .چرخاند و خیره ام شد

دوستش داشتم؟ چرا دلم می خواست فرهان یک رویا بوده باشد و 

رویم ایستاده بود می ترسیدم بس. از این کابوس که رو به . 

مثل همان وقت ها؛ منظورم روزهای اول ازدواجم با اتابک بود، 

آن قدر عمیق و پر نفوذ خیره ام بود که نتوانستم از نگاه کردن به 

چشم هایش فرار کنم و مسخ شده به همان حال ماندم و اصال  

تم آمد که . قدمی سمنفهمیدم سعید و مامان کی از اتاق بیرون رفتند

سیم اتصالی بین چشم هایمان پاره شد و نگاهم را به مقابل پاهای 

 .جفت شده ام روی زمین دادم

آن قدر نزدیک آمد که سایه اش روی تنم افتاد و قلب بیچاره ام به 

 .تقال افتاد و اضطراب تمام وجودم را فرا گرفت

 آرام و کمی ملتمس صدایم زد: کژال؟



 

452 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

نم گرفتم و چشم هایم سوخت. انگار کم کم لبم را با درد زیر دندا

داشتم موقعیتم را درک می کردم. این مرد همسرم بود. اتابکی که 

فرهان شده بود تا دوباره مرا بدست آورد اما من دل چرکین بودم 

از تقدیرم و کشش تکرار تاریخ زندگی چهار ساله ام را با او 

 .نداشتم

زد. نفس کم آوردم و  دست سالمش را پیش آورد و زیر چانه ام

علتش بغض سنگین شده روی سینه ام بود. آن قدر کارش را ادامه 

داد تا سرم رو به باال قرار گرفت و از آن فاصله ی کم چشم در 

 .چشم شدیم و همان دم اشک درشتی از میان پلک هایم فرو ریخت

نگاهش روی مسیر اشک سر خورد و فهمیدم ناراحت شد. دوباره 

خیره شد به چشم هایم . 

 .باید با هم حرف بزنیم کژال -

بود《چرا》تنها کلمه ای که با لرزش از دهانم بیرون آمد  . 

چون دوستت داشتم و دارم و نمی تونستم راحت ازت دست  -

 .بردارم

درمانده و له تکیه ام را از دیوار گرفتم و از مقابلش دور شدم و 

حرفم را زدمجلوی میز کنسول ایستادم و به سختی و بی حواص  : 

بین من و تو هر چی بود تموم شده بود. چرا دوباره شروعش  -

کردی؟ من... من... یه دنیا فاصله  بین تو و... تو دیدم. تو... تو 

شدی یکی دیگه و من... من رو آروم کردی و درست زمانی که... 

زمانی که حس کردم َمر... َمردی نشونم دادی که نامردی... من... 



 

453 | P a g e  
 

 زهرا بیگدلی تو فراموش و تو یادی

 

فرهان شدم یا اَ... اَتابک؟ من حتی  زن َف... ی دونممن حتی نم

نمی دونم تو رو به چه اسمی صدا بزنم؟ این به نظرت دوست 

داشتنه! نگاه کن به من... من به زور روی پاهام ایستادم و می 

 .خوام محکم جلوه کنم

با آرامش حرف هایم را گوش می کرد، دوباره سمتم قدم برداشت 

ک طرف صورت غرق اشکم را با یک و به نزدیکم رسید. ی

دستش قاب گرفت و با شصتش اشک زیر چشمم را پاک کرد. حتی 

اراده ی پس کشیدن سرم را هم نداشتم و فقط یک جواب درست از 

 او می خواستم و دوباره تکرار کردم: بگو چرا؟

میگم همه چی رو میگم فقط گوش بده و هیچی نپرس تا تموم  -

تو بگی شن حرف هام بعدش هر چی . 

 در صورتم خم شد و ملتمس پرسید: باشه؟

آب دهانم را فرو خوردم و دو قطره ی دیگر از بین پلک هایم 

فروریخت و به جای تکان دادن زبان دو مثقالی ام سر سنگین شده 

ام را تکان دادم. راضی از مطیع بودنم سری تکان داد و اشاره ای 

  .به تخت کرد

 بهتر نیست بشینیم؟ -

ف رفتم و تکیه به تاجش نشستم و پتو را روی پاهایم که در بی حر

شکمم جمع می کردم کشیدم و خیره به گل های بنفش پتو منتظر 

 .ماندم تا شروع کند
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او هم پایین تخت نشست و آرنجش را ستون زانوانش کرد و در 

حالی که نوک انگشت هایش را به هم می کوبید شروع کرد: 

اول بهت بگم، تو خودت می دونی چه  مسخره س که بخوام از اون

 .طور عاشقت شدم و شدی همه کس و همه جونم

سرش را سمتم چرخاند و چشم های عسلی اش برق اشک داشت. 

. همه ی جانش بودم و آزارم می داده؟چانه ام از بغض لرزید ! 

ادامه داد: آهوی کرد دانشکده که در عین شادابی و سرزندگی باج 

اد دل من رو جوری برد که دیگه دنیام شد به هیچ پسری نمی د

اون... همه ی وجودم تمنات رو می کرد کژال. خودت می دونی 

چقدر دیوونه ات بودم. به خواب هم نمی دیدم که باعث آزارت بشم 

ولی شدم. من لعنتی دچار یه فوبیای وحشتناک شدم و روز به روز 

دختری که  اون ترس بیشتر تو وجودم ریشه دووند. فوبیای خیانت

 به خاطر پول زنم شده بود، فوبیای خیانت دختری که به چشم دید

 

 [18.07.19 01:33] 

م پسر خاله اش ازش عشقش رو طلب کار بود... کژال هر کس 

دیگه ای هم جای من بود و اون لحن طلبکار سوشا رو می دید 

باور می کرد که بینتون احساسی رابطه ای چیزی بوده. خیلی سعی 

خودم رو قانع کنم که فکرم اشتباهه. به خاطر همین ازت کردم 

پرسیدم چرا زن من شدی و تو راحت گفتی به خاطر پولت. هزار 

من رو به 》بار صدای سوشا تو سرم تکرار شد که به تو می گفت

داغون شدم کژال، فکر اینکه زنت قبال  با 《پول به اتابک فروختی
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ا تمام وجود باور کردم کسی رابطه داشته خیلی درده کژال. من ب

که تو سوشا رو دوست داشتی و من رو نه. باور کردم که اگه 

ثروت نداشتم عمرا  زنم می شدی، روز به روز این باور تو وجودم 

ریشه کرد. تو داشتی سرد می شدی، داشتی می بریدی ازم، داشتی 

دوری می کردی، من سرمای تن و احساست رو با تمام وجود حس 

از نبودن عشق از سمت تو عذاب می کشیدم. به همه می کردم و 

ی آدم هایی که حتی یه لبخند ساده به روشون می زدی حسادت می 

کردم. دلم می خواست فقط من رو ببینی. برای من بخندی، برای 

من احترام قائل باشی. بدون اینکه متوجه باشم که روانم آسیب دیده 

برای هر حرکتت یه و بیمار شده شروع کردم به بازخواستت. 

برداشت داشتم و اون برداشت باعث می شد بترسم که بری، 

نفهمیدم چی شد که همه ی آدم های دور و برت شدن سوشا و من 

اون قدر مطمئن بهت شک کردم. تو سرد شده بودی و من حس می 

کردم یه روزی میری. برای نگه داشتنت یه قفس آهنی 

س باز بشه می پری این شد ساختم،خوب می دونستم که اگر در قف

 ...که هر روز یه قفل تازه به در آهنی زدم

مکثی کرد و من به هق هق افتادم از مرور زندگی پر از اشتباهم. 

گریه ام را که دید بلند شد و کنارم نشست و سرم را به آغوش 

کشید. بی اراده به لباسش چنگ زدم و بی اراده تر تحت تاثیر 

صدایش زدم: اتا؟مرور خاطرات مشترکمان   

 دستش را دور تنم پیچید و به خودش فشارم داد: جان اتا؟
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اون سال ها سعی کردم خودم رو بهت ثابت کنم ولی تو  من تموم -

باورم نکردی. اذیت می شدم از سوءظنی که بهم داشتی. من... 

 ...من

. دست اسیر گردن آویزش را از بین باند بیرون نتوانستم ادامه دهم

و صورتم را لمس کردکشیده  . 

می دونم دورت بگردم می دونم قربونت برم. می دونم. دیر ولی  -

فهمیدم. همون وقتی فهمیدم تموم راه زندگیمون رو اشتباه رفتم که 

روی تخت افتادم... کژال تو با کارهات با خالی کردن حرف هایی 

که یه عمر تو دلت تلنبار کرده بودی بهم فهموندی چقدر اشتباه 

ردم ولی وضعیتم رو که یادته من نمی تونستم حرف بزنم، از ک

طرفی هم دلم می خواست خودت رو خالی کنی اما... اون روزای 

آخر خوب می فهمیدم که روانت زیر بار تحمل فشار عصبی 

داغون شده. دلم می خواست می تونستم بهت بگم که غلط کردم که 

 ...اشتباه کردم

د کردم و به چشم های عسلی به اشک سرم را از روی سینه اش بلن

 .نشسته اش خیره شدم

ادامه داد: من اون شب دیدم که صدرا به قصد لذت بغلت کرد 

که نرم بزنم از  دیوونه شدم کژال. تا تونستم زهرماری کوفت کردم

هستی ساقطش کنم. تو توی بدترین شرایط خبر پدرشدنم رو بهم 

. اون حرف رو از روی دادی. من مست بودم. عقلم کار نمی کرد

 .بی عقلی زدم
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#93 

 

 

 

 

کژال دلم می خواد باور کنی که من دچار بیماری بودم، ذهنم 

 .مریض شده بود

  .باور داشتم. به گریه افتادم و دوباره سرم را روی سینه اش گذاشتم

 .روی سرم را نوازش کرد و کنار پیشانی ام را بوسید

ز دلمآروم باش عزی - . 

 .آب راه افتاده ی بینی ام را باال کشیدم

منم دست خودم نبود. خیلی عذاب کشیده بودم. هر چه قدر داد  -

 .می زدم، جیغ می کشیدم خالی نمی شدم

 .لبش را به سرم چسباند

 ...کاش مرده بودم و اون قدر عذابت نداده بودم -

 .مکثی کرد و من در دلم بی اراده "خدا نکندی" گفتم

دامه داد: دکترت اومد خونه. کلی باهام حرف زد بهم گفت تنها ا 

راه درمان تو جدایی از منه. نمی خواستم قبول کنم ولی به خاطر 
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تو مجبور شدم. مردم کژال به خدا مردم شبی که دیگه مال من 

نبودی. روی پاهای شکسته ام بلند شد و از درد نداشتنت دیوونه 

اد بزنم داد بزنم و خودم رو خالی شدم. صدایی هم مداشتم که فری

کنم. باند صورت داغون شده ام رو با حرص کندم هر چی لوازم 

دور و برم بود شکوندم تا خود صبح زجه زدم کژال با همه عالم و 

آدم قهر کردم. با بابام که فکر طالق رو انداخته بود تو سر تو. با 

دت خودم بودم و مامانم که کمکم نکرد داشته باشمت. با همه... یه م

خودم ولی این جوری نمی شد باید برای درمانم اقدام می کردم. گچ 

پاهام رو که باز کردن و روپا شدم تصمیم گرفتم برم برای عمل 

. رفتم آمریکا و اون جا پیوند زدم. خیلی سخت بود شیش حنجره ام

ماه طول کشید تا بتونم راحت حرف بزنم. تو این مدت به کمک 

. صورتم داییم تحت مراقبت چند تا روانپزشک بودممحمد پسر 

افتضاح بود بینی و لبم داغون شده بود. شکاف عمیق وسط صورتم 

شبیه هیوالم کرده بود. به پیشنهاد محمد ویزا زدم برای کره ی 

جنوبی، اون جا چندین پزشک عکس ها و وضعیت صورتم رو 

اه کوتاه کردن بررسی کرده بودند و عملم کردن. موهای بلندمم کوت

و خیلی تغییر کردم. به خاطر قرص های آرامبخش خیلی هم چاق 

شده بودم. دیگه خالصه شده بودم یه آدم دیگه. یه شب که خیلی 

داغون و بی قرارت بودم دست بردم به تلفن و شماره ی آقاجون 

رو گرفتم و کمی حرف زدم باهاش گفتم بذارید بیام و رجوع کنم 

دم خوشبختش می کنم. گفتم من بدون کژال گفتم به خدا عوض ش

هیچی نیستم. بیچاره هیچی نگفت گفت باشه با کژال حرف می زنم 

اما فرداش به جای آقاجون سعید بهم زنگ زد و گفت کژال به هم 
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ریخت از پیشنهادت و مثل دو سال پیش شروع کرد به جیغ زدن و 

همون روز دکترش گفته اتابک به هیچ وجه نباید نزدیکش بشه. از 

با سعید در ارتباط بودم. تو جریان همه ی درمان ها چه جراحی 

پالستیک و چه روانکاویم بود. ولی کم آوردم کژال، دکتر می 

فهمید که فراموش کردن تو برام غیرممکنه. اون بود که بهم 

پیشنهاد این کار رو داد. گفت تنها راه دوباره به دست آوردنت اینه 

م. من قصد فریبت رو نداشتم کژال فقط بدون که دوباره عاشقت کن

تو نمی تونستم. اومدم که بهت نشون بدم. چه قدر تغییر کردم و 

دیگه اون آدم سابق نیستم. حتی نمی خواستم عقدت کنم تا بهت بگم 

که اتابکم و خودت تصمیم بگیری به بودن با من ولی جریانات آخر 

عث شد که اصرار و خطر وجود سوشا و کار های احمقانه اش با

به رسمی شدن رابطه مون کنم. برای این کار نتونستم به آقاجون 

حرفی نزنم. شب عقدت با سوشا همه چی رو بهش گفتم، سعید هم 

سند صحت حرفام بود. کژال من اگه قصد اذیت کردن و فریب 

دادنت رو داشتم هیچ وقت بهت نمی گفتم که حق طالق با تو. 

ی جدید هم از سعید بود برای محکم  پیشنهاد گرفتن شناسنامه

کاری. دو سال تمام دوندگی کردیم تا باالخره نامه ی دادگستری رو 

گرفتم برای این کار. االنم هر چی تو بگی همون کار رو می کنم. 

بگی برو میرم بگی نمی خوامت میگم حق داری ولی دلم می خواد 

بهم یه  به حرمت این چند ماهی که در کنار هم آرامش داشتیم

 .فرصت دیگه بدی

با حرف هایش آرام شده بودم. من به فرهان دل بسته بودم. حاال که 

خوب فکر می کردم من حتی از اتابک هم دل نکنده بودم فقط از او 
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ش بیشتر نشود و بیشتر باعث ایجاد فرار می کردم تا بدی های

خاطرات بد نشود. من اتابک را به همان مهربانی و عاشقی 

اول آشناییمان می خواستم که اتابک بد شده را ترک  روزهای

 .کردم

. چقدر دیدار مجددمان و زدن این حرف ها حالم را خوب کرده بود

خوب تر که فکر می کردم می فهمیدم که من تمام این چند سال با 

عذاب وجدان ترک کردن اتابک در آن حال و روز بد زندگی کرده 

ن پررنگ جلوه می کردم و اتابک ام. از خاطراتی که فقط من در آ

ناتوان از دفاع خود بود. خوب که یاد می آورم آن روزها نی نی 

نگاه عسلی اتابک پر از خواهش و پشیمانی بود و من نمی خواستم 

ببینم. نمی دانم شاید باید می ایستادم و حقم را از زندگی پس می 

باتم گرفت. حق دلی که داده بودم، حق روزهایی که به پای اث

 ...گذاشته بودم

بی هیچ ربطی و یک هویی پرسیدم: مامان و بابا کجان؟ الکی گفتی 

 که فوت شدن؟

 :آهی کشید

برای من مردن. همون روز که از تو دفاع کردن و وادارام  -

کردند تن بدم به خواسته ات و کمکم نکردن. بعد از اون روز دیگه 

ولی دورادور خبر  ندیدمشون. حتی از هویت جدیدم هم خبر ندارن.

 دارم که

 .خوبن و فقط نبودن من اذیتشون می کنه

 .بی اراده گفتم: باید بریم دیدنشون
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لحظه ای دستش از نوازش موهایم بی حرکت ماند و بعد سریع من 

 .را از خود جدا کرد و با بهت در صورتم دنبال چیزی گشت

 ...تو چی گفتی کژال؟ بریم؟ یعنی -

گاهم را ندزدیدم و مستقیم در عسل چشم هایش خیره شدمن . 

من اتابک رو با تموم بدی هاش فراموش کردم اما تو رو،  - 

فرهان رو، این اتابک تازه متولد شده تو یادمه؛ خیلی هم پررنگ. 

بهم ثابت شده ولی بازم قول بده که هیچ وقِت هیچ وقت شک و 

 .تردید تو رابطه مون سایه نندازه

هایش از خوشی برق زد و با صدای بلند و بی کنترلی داد چشم 

 زد: خدایا شکرت

از دیوانه بازی هایش به خنده افتادم ک او دوباره داد زد: عاشقتم 

 .به خدا
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